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 DESAGREGAČNÝ MODEL PRE SIMULÁCIU  
DENNÝCH ÚHRNOV ZRÁŽOK NA POVODÍ RIEKY VÁH 
PRE FREKVENČNÚ ANALÝZU PRIETOKOV 
   
ROMAN VÝLETA, JÁN SZOLGAY 
   
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra vodného hospodárstva krajiny 
   

  
Methods for derived flood frequency analysis often use a stochastic weather generator to drive a continuous rainfall 
runoff model in order to simulate long series of artificial flows. In the paper a method is presented, which simulates 
precipitation depth for such a generator for different duration of precipitation events. First statistical properties of
measured daily precipitation series are analysed and proper statistical models are sought and fitted in each preselected
season of the year for observed durations of events (1, 2, 3 …day precipitation) and the standardized temporal distri-
bution of rainfall is also stored for the generation process (fragments). Once the sequence of wet and dry periods is
simulated by an arbitrary model (e.g. Markov model), for each wet period in a given season the precipitation amount is 
generated for the fitted model and is disaggregated using a randomly chosen fragment of the same duration. The per-
formance of this model is tested in the Upper Vah River in Slovakia. 
 
Metódy používané vo frekvenčnej analýze prietokov často využívajú generátory počasia spolu so zrážkovo-odtokovým 
modelom na kontinuálnu simuláciu dlhých umelých časových radov prietokov. V príspevku je prezentovaná metóda, 
pomocou ktorej sú simulované výšky (úhrny) zrážok pre rôzne trvania zrážkových udalostí. Najprv sú analyzované 
štatistické vlastnosti pozorovaných denných úhrnov zrážok a následne sú hľadané vhodné štatistické modely (výber 
vhodnej funkcie hustoty rozdelenia pravdepodobnosti) pre pozorované zrážkové udalosti s rôznym trvaním (1, 2, 3 ... 
denné zrážky) v každej sezóne v rámci roka. Pre proces prerozdelenia výšok (úhrnov) týchto zrážkových udalostí sú
zistené aj časové rozloženia zrážok (fragmenty). Po simulácii sérií výskytov zrážkových (mokrých) a bezzrážkových 
(suchých) období ľubovoľným modelom (napr. Markovov model) sú následne pre každé obdobie so zrážkami pomocou
zostaveného modelu generované výšky (úhrny) zrážok, ktoré sú náhodne prerozdelené pomocou vybraného fragmentu
rovnakého trvania. Vhodnosť použitia tohto modelu je testovaná na hornom toku rieky Váh na Slovensku. 
 
Keywords: stochastic weather generator, continuos simulation, daily precipitation amount a catchment 

  

ÚVOD A PROBLEMATIKA 

Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že počet zrážkomerných 
a klimatických staníc je vyšší než vodomerných, kde dĺžka 
časových radov prietokov je stále nepostačujúca pre rieše-
nia viacerých špecifických vodohospodárskych úloh (návrh 
retenčných priestorov, združená analýza charakteristík 
extrémov a pod.). Jednou z mnohých metód a prístupov na 
doplnenie týchto časových radov môže byť simulovanie 
úhrnov zrážok pre matematické modelovanie odtoku po-
mocou tzv. stochastických generátorov počasia. Tie sa stali 
vhodným aparátom na generovanie nielen úhrnu zrážok, 
ale aj ďalších klimatických veličín, akými sú teplota vzdu-
chu (priemerná, maximálna a minimálna), slnečná radiácia, 
či už v čase alebo v priestore (Fošumpaur, 2007). 

Prvé pravdepodobnostné modely denných úhrnov 
zrážok (generátorov zrážok) sa začali objavovať v polovici 
minulého storočia. Ich využitie spočíva v riešení rôznych 
problémov vo vodnom hospodárstve (Zeleňáková, 2011), 
lesníctve, ekológii (Birt a kol., 2010), pri simulácii dopa-
dov klimatickej zmeny (Kilsby a kol., 2007). Ich vývoj sa 
značne urýchľuje, čo je spôsobené motiváciou užívateľov 
v rôznych aplikačných oblastiach. Prehľad historického 
vývoja stochastických generátorov podáva Wilks a Wilby 

(1999). Vo svete je množstvo štúdií venovaných tematike 
generovania zrážkových úhrnov v dennom kroku, avšak 
stochastickým generátorom (modelom) zrážok sa na Slo-
vensku v praxi venuje len málo. Rozhodli sme sa zaoberať 
touto problematikou nielen z tohto dôvodu, ale aj z príčiny, 
že generátory počasia treba vytvoriť vždy pre dané lokálne 
fyzicko-geografické podmienky, ktorého potenciál však 
treba vždy overovať od prípadu k prípadu. 

Výstupy stochastických modelov zrážok, ktoré imi-
tujú štatistické vlastnosti meraných časových radov, sú 
používané najmä ako vstupy do zrážkovo-odtokových mo-
delov pre generovanie dlhých syntetických radov prietokov 
v rámci kombinovaného deterministicko-stochastického 
modelovacieho prístupu. Tieto tzv. hybridné metódy umož-
ňujú vytvárať umelé časové rady prakticky ľubovoľnej 
dĺžky, s bohatšou kombináciou extrémnych hydrologických 
situácií, ako máme k dispozícii z meraní. Keďže zrážkovo-
odtokové modely používané vo frekvenčnej analýze prie-
tokov majú v prevažnej miere priestorovo sústredené pa-
rametre, je účelné zaviesť do praxe modelovanie úhrnov 
zrážok na povodí, ktoré sa doteraz neobjavilo ani vo sveto-
vej literatúre. Obídeme tak potrebu študovať a modelovať 
priestorové závislosti v sústave zrážkomerných staníc 
(Výleta, 2013). 
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Na riešenie problému simulovania úhrnov zrážok 
bolo v minulosti vyvinutých množstvo matematických 
modelov (generátorov zrážok), avšak niektoré z nich sú 
overené len pre špecifické podmienky toho-ktorého režimu 
a nemožno ich len tak mechanicky aplikovať. V práci preto 
predstavíme generátor zrážok ktorý je použiteľný pre naše 
fyzicko-geografické podmienky v rámci Slovenska. Jeho 
základom pri aplikácii vo frekvenčnej analýze prietokov je 
podmodel množstva zrážok modelujúci výšky denného 
úhrnu zrážok. V tomto prípade sa jedná o nový navrhovaný 
model, ktorého podstatou je výber vhodnej funkcie hustoty 
pravdepodobnosti na jedno a viacdenné zrážkové úhrny 
s využitím metódy fragmentov na desagregáciu výšky úhrnu 
zrážok do jednotlivých zrážkových dní.  

 
 

CHARAKTERISTIKA GENERÁTORA ZRÁŽOK 

Pokiaľ hovoríme o modelovaní denných zrážkových úhrnov, 
tak je vo všeobecnosti rozdelené do dvoch nezávislých etáp. 
Tento princíp sme využili i my pri navrhovaní a zostavení 
generátora zrážok, pričom je vzájomne oddelená etapa modelu 
generovania výskytu zrážok a modelu množstva zrážok.  

Metodický postup generovania výskytu zrážok v tomto 
príspevku je založený na Markovových reťazcoch, umož-
ňujúcich kvantifikáciu podmienených pravdepodobností 
prechodu určitého typu dňa (podľa výskytu zrážok) do su-
sedných dní. Základom tejto metódy je odvodenie konkrét-
nych parametrov modelu výskytu zrážok, a síce nájdenie 
pravdepodobností prechodu Markovovho reťazca, ktorý 
môže nadobúdať určitý konečný počet diskrétnych stavov 
(hodnôt). Podrobnejší opis tejto metódy je opísaný v práci 
(Výleta a Szolgay, 2012). Modelovaniu výskytu zrážok po-
mocou modelu založenom na Markovových reťazcoch sa 
venovali napr. aj Gabriel a Neumann (1962), Caskey (1963), 
Chin (1977), Richardson (1981), Stern a Coe (1984).  

Postup generovania výšky (množstva) denného úhrnu 
zrážok podrobnejšie opíšeme v nasledujúcej časti, vzhľadom 
na skutočnosť, že sa jedná o nový navrhovaný model, ktorý 
podľa našich vedomostí, nebol publikovaný v domácej ani 
vo svetovej literatúry.  

 

Model množstva zrážok s výberom funkcie  
hustoty rozdelenia pravdepodobnosti na jedno  
a viacdenné úhrny zrážok 

Úlohou modelu je generovať jedno a viacdenné úhrny 
(výšky) zrážok a prerozdeliť viacdenné úhrny zrážok do 
jednotlivých zrážkových dní pomocou desagregačnej metó-
dy fragmentov. Základnou otázkou pri konštrukcii tohto 
modelu je voľba vhodného typu rozdelenia pravdepodob-
nosti na jedno a viacdenné úhrny zrážok. Nutnosťou je apro-
ximácia jedno a viacdenných zrážkových úhrnov podľa 
zvoleného typu rozdelenia pravdepodobnosti samostatne pre 
každú sezónnu (v našom prípade sezóna = mesiac) zvlášť, 
čím je zabezpečená sezonalita. 

Ešte pred samotnou simuláciou denného úhrnu zrážok 
je potrebné pomocou štatistickej analýzy z pozorovaných 
úhrnov zrážok zistiť početnosti výskytu jedno a viacden-
ných zrážok (početnosti výskytu rôznych kategórií) a ich 
zodpovedajúce výšky zrážkového úhrnu. Subjektívne si je 

potrebné definovať, aký je dostatočný počet hodnôt v tých-
to kategóriách, pre ktoré má zmysel hľadať vhodnú funkciu 
hustoty pravdepodobnosti zvoleného rozdelenia. V tomto 
príspevku sme si počet hodnôt v daných kategóriách v rám-
ci sezóny (mesiaca) zvolili subjektívne na 6 a viac s tým, 
že ak je početnosť výskytu danej kategórie za mesiac 6 
a viac, tak má zmysel pre túto kategóriu hľadať vhodné 
rozdelenie pravdepodobnosti. V príspevku boli aplikované 
nasledujúce spojité rozdelenia pravdepodobnosti:  

• exponenciálne,  
• gamma,  
• Weibullovo, 
• generalizované Pareto typu III. 

 
Prerozdelenie generovaného viacdenného zrážkového 

úhrnu do jednotlivých zrážkových dní je zabezpečené po-
mocou desagregačnej metódy fragmentov (Obr. 1), kde ako 
fragment možno definovať rad podielov prerozdelenia úhrnu 
zrážok do zrážkových dní. Je vypočítaný z pozorovaného 
radu denných úhrnov zrážok, pričom každému viacdenné-
mu úhrnu zrážok, pre ktoré je hľadaná vhodná funkcia hus-
toty pravdepodobnosti je náhodne pomocou rovnomerného 
rozdelenia pridelený tento fragment. V prípade, ak by daný 
fragment neexistoval, alebo keď nie je dosiahnutý dostatočný 
počet hodnôt (početností výskytu) danej kategórie v rámci 
sezóny (mesiaca) je rad podielov prerozdelenia úhrnov zrá-
žok generovaný náhodne, aby dával súčet 1.  

 
Obrázok 1. Schéma prerozdelenia viacdenného úhrnu zrážok 
pomocou fragmentu. 
Figure 1. Schematic disaggregation of multi-day precipitation 
using a fragment. 

 
 
 

ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE A VSTUPNÉ ÚDAJE 

V tomto príspevku bolo ako záujmové územie zvolené po-
vodie Váhu po Liptovský Mikuláš a jeho lokalizácia v rám-
ci Slovenska je zobrazená na obrázku 2. Vybrané záujmové 
územie je pokryté 13 zrážkomernými stanicami, pričom 
v zátvorke uvádzame aj ich indikatívy: Hybe (20200), Kon-
ská (21020), Kráľova Lehota (20140), Kráľova Lehota-
Čierny Váh (20040), Liptovský Hrádok (20260), Liptovská 
Teplička (20020), Malužiná - Michalovo (20180), Podban-
ské (20220), Pribylina (20240), Važec (20100), Východná 
(20120), Vyšná Boca (20160) a Žiar (21040). Ich rozmies-
tnenie v záujmovom povodí v rámci Slovenska je zobrazené 
tiež na obrázku 2. Výber týchto staníc je prevzatý z práce 
(Výleta a kol., 2011), kde sa venovali posúdeniu vplyvu 
zmeny klímy na odtokové procesy na Slovensku.  
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Obrázok 2.  
Lokalizácia modelovaného 
povodia v rámci Slovenska 
a rozmiestnenie zrážkomerných 
staníc na vybranom povodí. 
 

Figure 2.  
Location of the modeled  
river basin within the Slovak 
Republic and deployment  
of precipitation stations for 
selected river basin. 

 

 
 

Zo staníc boli spracované denné úhrny zrážok od 
1. 1. 1981 do 31. 12. 2010. Údaje o denných úhrnoch zrážok 
boli následne použité na výpočet denných úhrnov zrážok 
na povodie pomocou metódy Thiessenových polygónov, 
ktorá sa bežne v meteorológii, klimatológii, či hydrológii 
používa. 

 
 

ODHAD PARAMETROV JEDNOTLIVÝCH 
PODMODELOV GENERÁTORA ZRÁŽOK  

Keďže koncepcia generátora zrážok opísaná v príspevku sa 
skladá z dvoch nezávislých častí, a síce modelu výskytu 
zrážok (generuje striedanie výskytu suchých a mokrých 
období) a modelu množstva zrážok (generuje výšky úhrnu 
zrážok) je nutné tieto podmodely kalibrovať.  

 

Odvodenie parametrov  
Markovovho modelu výskytu zrážok 

Optimalizácia rádu Markovovho reťazca modelu výskytu 
zrážok bola riešená minimalizačnými kritériami vierohod-
nosti Akaikeho informačné kritérium – AIC a Bayesovské 
informačné kritérium – BIC, pričom vzťahy na ich výpočet 
podáva Výleta (2013). Pomocou algoritmu harmonického 
prehľadávania (Geem a kol., 2002) bolo nájdených 12 opti-
málnych parametrov (rádov Markovovho reťazca) pre každý 
mesiac zvlášť (Tab. 1). 

Pre ukážku sú v tabuľke 2 odvodené pravdepodob-
nosti prechodu pre mesiace január až august, pre ktoré bol 
vyhodnotený ako optimálny rád Markovov reťazec prvého 
rádu. Obsahuje napr. zápis p(0 → 1), čo predstavuje prav-
depodobnosť výskytu dňa so zrážkami, ktorý nasleduje po 
dni, kedy sa úhrny zrážok nevyskytli. 

Podobným spôsobom sú odvodené i parametre (pre-
chodové pravdepodobnosti) Markovovho reťazca druhého 
(pre september a október) a tretieho rádu (pre november 
a december). 

 

Tabuľka 1. Optimálny rád Markovovho reťazca pre jednot-
livé kalendárne mesiace. 
Table 1. Optimum order of Markov chain for each calendar 
months. 

Mesiace I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Optimálny rád 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 

 
 

Tabuľka 2. Pravdepodobnosti prechodu jednoduchého Mar-
kovovho reťazca (prvého rádu). 
Table 2. Transition probabilities of simple Markov chain (first 
order). 

Pravdepodobnosť prechodu 
Nezávislá Závislá 

Markovov reťazec 
prvého rádu 

p(0 → 1) p(1 → 1) p(0 → 0) p(1 → 0) 
Január 0.278 0.788 0.722 0.212 
Február 0.313 0.771 0.687 0.229 
Marec 0.367 0.741 0.633 0.259 
Apríl 0.371 0.737 0.629 0.263 
Máj 0.412 0.779 0.588 0.221 
Jún 0.462 0.764 0.538 0.236 
Júl 0.390 0.734 0.610 0.266 
August 0.395 0.665 0.605 0.335 

 

Odvodenie parametrov modelu množstva zrážok 
s výberom funkcie hustoty pravdepodobnosti na jedno 
a viacdenné zrážkové úhrny 

Vhodnosť použitia exponenciálneho, gamma, Weibullovho 
a generalizovaného Pareto typu III rozdelenia pravdepo-
dobnosti do tohto modelu určíme pomocou porovnania 
a testovania empirickej a teoretických kumulatívnych dis-
tribučných funkcií CDF vybraných rozdelení pravdepodob-
nosti pre každú sezónnu (mesiac) zvlášť. Ukážka porovnania 
CDF pre 1-denné úhrny zrážok v rámci mesiaca máj (V) 
je zobrazená na obrázku 3 v lineárnej mierke. Na zvislej 
osi sú vynesené hodnoty kumulatívnej distribučnej funkcie 
(CDF) a na vodorovnej osi hodnoty denných úhrnov zrážok 
v daných mesiacoch (Hd [mm]). 
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Obrázok 3.  
Porovnanie empirického 
a teoretických CDF 
exponenciálneho, gamma, 
Weibullovho a generalizo-
vaného Pareto typu III 
rozdelenia pravdepodobnosti 
1-denných úhrnov zrážok  
v lineárnej mierke pre  
mesiac máj (V). 
 
Figure 3.  
Comparison of the empirical  
and the theoretical CDF  
of the exponential, gamma, 
Weibull and generalized Pareto 
distribution of type III of 1-day 
precipitation totals in linear 
scale for the selected month  
of May (V). 

 
 

Obrázok 4. Q-Q grafy exponenciálneho, gamma, Weibullov-
ho a generalizovaného Pareto typu III rozdelenia pravde-
podobnosti 1-denných úhrnov zrážok pre mesiac máj (V). 

Figure 4. Q-Q plots of the exponential, gamma, Weibull and 
generalized Pareto distribution of type III of 1-day precipita-
tion for the selected month of May (V). 

 
 
 
Toto porovnanie v mesiaci máj (V) ilustruje menej 

vhodné použitie exponenciálneho rozdelenia pravdepodob-
nosti. Pri jeho aplikácii do generátora zrážok by dochádzalo 
k významnému nadhodnocovaniu maximálnych hodnôt 
úhrnu zrážok. K miernemu podhodnocovaniu týchto hod-
nôt by prispievalo zapojenie gamma a Weibullovho rozde-
lenia pravdepodobnosti do modelu. Najväčšiu zhodu medzi 
empirickou a teoretickou kumulatívnou distribučnou fun-
kciou vykazuje aplikácia generalizovaného Pareto typu III 
rozdelenia pravdepodobnosti do modelu. 

Ďalším grafickým spôsobom ako sme posudzovali, či 
pozorované údaje pochádzajú z daného známeho rozdelenia 
bol kvantil-kvantilový graf (Q-Q graf), kde sú na zvislej osi 

vynesené usporiadané hodnoty pozorovaných úhrnov zrážok 
(empirické kvantily) a na vodorovnú os kvantily zvoleného 
teoretického rozdelenia pravdepodobnosti. Metódou najmen-
ších štvorcov sa týmito bodmi preloží priamka, a čím menej 
sa body odchyľujú od tejto priamky, tým lepšia je zhoda 
medzi empirickým a teoretickým rozdelením. V ideálnom 
prípade by vynesené body ležali presne na priamke. Na 
obrázku 4 sú zobrazené Q-Q grafy exponenciálneho, gamma, 
Weibullovho a generalizovaného Pareto typu III rozdelenia 
pravdepodobnosti 1-denných zrážkových úhrnov pre mesiac 
máj (V). Z porovnania vyplýva, že najvhodnejším rozdele-
ním pre 1-denné úhrny zrážok v mesiaci máj je generali-
zovaného Pareto rozdelenie pravdepodobnosti typu III.  
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Obrázok 5.  
Porovnanie empirického 
a teoretických CDF 
exponenciálneho, gamma, 
Weibullovho a generalizo-
vaného Pareto typu III 
rozdelenia pravdepodobnosti 
2-denných úhrnov zrážok  
v lineárnej mierke pre  
mesiac máj (V). 
 
Figure 5.  
Comparison of the empirical  
and the theoretical CDF  
of the exponential, gamma, 
Weibull and generalized Pareto 
distribution of type III of 2-day 
precipitation totals in linear 
scale for the selected month  
of May (V). 
 

 
 

Obrázok 6. Q-Q grafy exponenciálneho, gamma, Weibullov-
ho a generalizovaného Pareto typu III rozdelenia pravde-
podobnosti 2-denných úhrnov zrážok pre mesiac máj (V). 

Figure 6. Q-Q plots of the exponential, gamma, Weibull and 
generalized Pareto distribution of type III of 2-day precipita-
tion for the selected month of May (V). 

 
 
 
Na obrázkoch 5 a 6 vykresľujeme tieto grafické po-

rovnania pre 2-denné úhrny zrážok. Grafické porovnania 
pre ostatné mesiace, ako aj pre 3 a viacdenné úhrny zrážok, 
boli spracované a porovnávané podobným spôsobom. 

Na určenie vhodnosti rozdelenia pravdepodobnosti 
slúži i jednovýberový Kolmogorov-Smirnov test, pričom 
jeho výsledky, resp. jeho p-hodnoty pre jednotlivé kalen-
dárne mesiace 1 až 2- denných úhrnov zrážok sú uvedené 
v tabuľkách 3 a 4. Testujeme na 80 % hladine významnosti 
(Rulfová a Kyselý, 2013). 

 
 

Kolgomorov-Smirnov test bol realizovaný aj pre 3 
a viacdenné úhrny zrážok, ktorý sme pri výslednom určení 
vhodnosti daného rozdelenia pravdepodobnosti pre 3 a viac-
denné zrážkové úhrny pre jednotlivé kalendárne mesiace 
tiež zohľadnili.  

Pri zohľadnení všetkých porovnaní o určení vhod-
nosti jednotlivých typov rozdelení pravdepodobnosti boli 
vybrané najvhodnejšie rozdelenia, ktoré sú uvedené v ta-
buľke 5 pre jedno a viacdenné zrážkové úhrny každého 
kalendárneho mesiaca zvlášť. 
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Tabuľka 3. Výsledky testu Kolmogorov-Smirnova vybraných rozdelení pravdepodobnosti pre 1-denné zrážkové úhrny v jed-
notlivých kalendárnych mesiacoch. Šedou farbou znázorňujeme prijatie hypotézy na hladine významnosti 80 %. 

1-denné úhrny zrážok 
p-hodnota Rozdelenie 

pravdepodobnosti
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

exponenciálne 0.059 0.021 0.014 0.004 0.173 0.088 0.040 0.059 0.013 0.000 0.001 0.022

gamma 0.118 0.439 0.678 0.298 0.939 0.859 0.198 0.897 0.875 0.244 0.172 0.459

Weibullovo 0.290 0.658 0.972 0.601 0.957 0.946 0.320 0.818 0.995 0.535 0.561 0.680

Table 3.  
Results of Kolmogorov-Smirnov 
 test for the selected probability 
distributions for 1-day precipi-
tation in each month. Grey color 
represents the acceptable hypothe-
sis for a confidence level of 80%. 

gen. Pareto III 0.679 0.798 0.660 0.872 0.653 0.675 0.567 0.396 0.844 0.921 0.954 0.820

 
 

Tabuľka 4. Výsledky testu Kolmogorov-Smirnova vybraných rozdelení pravdepodobnosti pre 2-denné zrážkové úhrny v jed-
notlivých kalendárnych mesiacoch. Šedou farbou znázorňujeme prijatie hypotézy na hladine významnosti 80 %. 

2-denné úhrny zrážok 
p-hodnota Rozdelenie 

pravdepodobnosti
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

exponenciálne 0.803 0.575 0.562 0.575 0.179 0.864 0.687 0.983 0.622 0.599 0.156 0.644

gamma 0.540 0.988 0.720 0.663 0.538 0.870 0.861 0.955 0.637 0.849 0.616 0.918

Weibullovo 0.564 0.988 0.850 0.828 0.693 0.909 0.924 0.979 0.606 0.912 0.866 0.867

Table 4.  
Results of Kolmogorov-Smirnov 
 test for the selected probability 
distributions for 2-day precipi-
tation in each month. Grey color 
represents the acceptable hypothe-
sis for a confidence level of 80%. 

gen. Pareto III 0.519 0.962 0.978 0.800 0.767 0.875 0.840 0.988 0.576 0.854 0.993 0.800

 
 

Tabuľka 5. Zvolené typy rozdelení pravdepodobnosti jedno a viacdenných zrážkových úhrnov pre jednotlivé kalendárne me-
siace (exp – exponenciálne, gam – gamma, Wbl – Weibullovo a gP3 – generalizované Pareto typu III). 

Rozdelenie pravdepodobnosti 
Úhrny zrážok 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1-denné gP3 Wbl Wbl gam Wbl Wbl gP3 Wbl Wbl gam gP3 gam
2- denné exp Wbl gP3 Wbl gP3 Wbl gP3 exp gam Wbl Wbl gam
3- denné gam Wbl gam exp gP3 gam Wbl Wbl Wbl gam Wbl gam
4- denné Wbl Wbl Wbl gam gam Wbl Wbl Wbl gP3 gam gP3 gam
5- denné Wbl Wbl gP3 gP3 Wbl gam  Wbl Wbl Wbl Wbl  
6- denné Wbl  Wbl Wbl  Wbl Wbl    Wbl gam
7- denné   Wbl Wbl  Wbl       

Table 5.  
Selected probability  
distributions functions for  
a daily and multi-day  
precipitation in each months  
(exp - exponential,  
gam – gamma, Wbl – Weibull 
and gP3 - generalized Pareto 
distribution of type III). 

8- denné Wbl            

 
 

VÝSLEDKY 

Po kalibrácii oboch súčastí generátora zrážok (oboch pod-
modelov) boli vygenerované denné časové rady úhrnov 
zrážok na povodie o dĺžke 1000 rokov, ktoré je potrebné 
porovnať so vstupnými údajmi (denné úhrny zrážok na 
povodie pozorované za obdobie 30 rokov na povodí Váhu 
po Liptovský Mikuláš). 

Výsledky zostaveného generátora zrážok podrobíme 
hodnoteniu kvality a presnosti simulácie denných úhrnov 
zrážok, resp. hodnoteniu výšok denných úhrnov zrážok na 
vybranom povodí. Tu je potrebné zamerať sa a klásť dôraz na 
zachovanie priemerných jedno a viacdenných úhrnov zrážok, 
resp. výšok v zrážkových obdobiach v pozorovanom rade 
(Obr. 7). Toto porovnanie je veľmi dôležité, keďže je potreb-
né zachovávať výšku (úhrn) zrážok hlavne v menej denných 
trvaniach (1 – 4 dni) pre potreby frekvenčnej analýzy prieto-
kov, vzhľadom na ich veľkú početnosť výskytu v skutočnosti. 

Z obrázku 7 je viditeľné, že zostavený generátor zrá-
žok (model) napodobňuje dobre, v primeranej zhode, prie-
merné 1, 2, 3, a 4-denné úhrny zrážok (krátkodobé trvania), 

čo je pri aplikácii modelu vo frekvenčnej analýze prietokov 
veľmi dôležité. V 17 a 22 dennom zrážkovom úhrne model 
síce podhodnocuje tieto hodnoty, avšak početnosť výskytu 
17 a 22 denného úhrnu zrážok je minimálna, preto môžeme 
tento fakt zanedbať.  

Ďalším veľmi dôležitým faktorom je zohľadnenie va-
riability menejdenných úhrnov zrážok (1 až 4-denných) pri 
samotnom generovaní denných výšok (úhrnov) zrážok na 
povodie. Toto porovnanie je realizované pomocou krabico-
vých grafov (tzv. boxplotov). Vykresľujeme ho na obráz-
koch 8 a 9 pre 1 až 4-denné zrážkové úhrny, čiernym bodom 
je označená hodnota ich priemerného zrážkového úhrnu. 

Z obrázkov 8 a 9 je zreteľné, že model zohľadňuje 
premenlivosť 1, 2, 3 a 4-denných úhrnov zrážok pozoro-
vaného radu. Ich početnosť, ktorá sa nachádza v intervale 
medzi dolným (25 %) a horným (75 %) kvartilom 1, 2, 3 
a 4-denných úhrnov zrážok v simulovanom rade je približne 
rovnaká ako v pozorovanom. Zostavený model nadhodno-
cuje maximálne 1, 2, 3 a 4-denné úhrny zrážok v porovnaní 
s pozorovaným radom, čo je však pozitívne zistenie, keďže 
v simulovanom rade by sa všeobecne mali vyskytovať 
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i extrémne nadhodnotené hodnoty. Prínosom je teda výskyt 
nových zrážkových udalostí, ktoré sa v pozorovanom rade 
nevyskytovali. Model zachováva aj minimálne 1, 2, 3 a 4-
denné úhrny zrážok v porovnaní s pozorovaným radom. 

Výšky denných úhrnov zrážok testujeme i v mesačnej 
mierke, ako priemerné zrážkové úhrny [mm.deň–1] v jed-
notlivých kalendárnych mesiacoch, ktoré možno vidieť na 
obrázku 10. Z tohto porovnania vyplýva, že model v uspo-
kojivej zhode zachováva priemerný úhrn zrážok v mesač-
nom kroku. 

Na porovnanie výšok úhrnov zrážok v ročnej časovej 
mierke slúži výpočet priemerných, maximálnych a mini-
málnych ročných úhrnov zrážok uvedených v mm, ktorý sa 
nachádza v tabuľke 10.  

Možno konštatovať, že model zachováva v priemere 
taktiež ročný úhrn zrážok. Pozitívnym faktorom tohto po-
rovnania je, že generátor zrážok podhodnocuje minimálne 
a nadhodnocuje maximálne ročné úhrny zrážok, čím nám 
poskytuje i ročné úhrny zrážok, ktoré sa v pozorovanom 
rade nevyskytovali. 

 
 
Obrázok 7.  
Priemerné jedno  
a viacdenné výšky  
úhrnov zrážok v zrážkových 
obdobiach v pozorovanom 
(Poz) a simulovanom rade 
zrážok (Mod). 

Figure 7.  
The daily and multi-day 
average amount of 
precipitation in the observed  
(Poz) and simulated series  
of precipitation (Mod). 

 

Obrázok 8.  
Krabicový graf  
1 a 2-denných  
úhrnov zrážok  
v pozorovanom  
a simulovanom  
rade zrážok. 

Figure 8.  
Boxplot of 1 and 2-day 
precipitation in  
the observed and  
simulated series of 
precipitation. 

 

 

Obrázok 9.  
Krabicový graf  
3 a 4-denných  
úhrnov zrážok  
v pozorovanom  
a simulovanom  
rade zrážok. 

Figure 9.  
Boxplot of 3 and 4-day 
precipitation in  
the observed and  
simulated series of 
precipitation. 
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Obrázok 10. Priemerný denný úhrn zrážok [mm.deň–1] v po-
zorovanom (Poz) a simulovanom rade v jednotlivých kalen-
dárnych mesiacoch (Mod). 
Figure 10. The daily average amount of precipitation [mm.day–1] 
in the observed (Poz) and simulated series of precipitation 
(Mod). 
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Tabuľka 10. Priemerný, maximálny a minimálny ročný úhrn 
zrážok pozorovaného a simulovaného radu úhrnov zrážok. 
Table 10. Average, maximum and minimum annual amount of pre-
cipitation in the observed and simulated series of precipitation. 

Alternatíva Pozorovaný Model 
Priemerný ročný úhrn  [mm] 827 826 
Maximálny ročný úhrn  [mm] 1168 1310 
Minimálny ročný úhrn  [mm] 570 503 

 
 

DISKUSIA A ZÁVER 

Pre potreby frekvenčnej analýzy prietokov (ale aj iné apli-
kácie) je potrebné, aby simulované rady denných úhrnov 
zrážok zohľadňovali určité špecifické vlastnosti, na ktoré 
sme kládli pri zostavovaní generátora zrážok dôraz. Záve-
rom by sme poukázali na fakt, že navrhovaný model zo-
hľadňuje zachovanie denných úhrnov zrážok v uspokojivej 
zhode pre potreby frekvenčnej analýzy prietokov, a teda je 
schopný generovať výšky úhrnov zrážok, ktoré zodpove-
dajú denným, mesačným i ročným časovým mierkam. 

Z výsledkov možno konštatovať, že v príspevku bola 
vytvorená metodika (vytvorenie nového modelu na ge-
nerovanie výšky zrážok), ktorá priniesla vytvorenie nového 
aparátu (generátora zrážok) na kontinuálne modelovanie 
denných úhrnov zrážok, pričom nemá priamy obraz (vzor) 
vo svetovej literatúre. Zostavený generátor zrážok dokáže 
zohľadniť vlastnosti zrážkových udalostí pre vybrané 
povodie a má preto dobrý potenciál v našich podmienkach, 
ktorý však treba vždy overovať od prípadu k prípadu. 
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This study is focused on long-term analysis of heat waves incidence in selected meteorological stations in Slovakia.
Since heat wave can be quantitatively evaluated through their temperature range (extremity) and also according to their
duration, it was decided to evaluate both characteristics using available statistical methods. Moreover this study also
contains results of the analysis of maximum daily air temperatures during the 1951 – 2010 period. Results indicate an 
overall consistent (both in time and space) increase of selected heat wave characteristics in Slovakia mostly due to their
occurrence in the last two decades (1991 to 2010). This period is characterised by the occurrence of the most extreme heat
waves ever recorded in history of meteorological observations in Slovakia (years 1992, 1994, 1998, 2003, 2007, 2010). 
 
Štúdia je zameraná na analýzu dlhodobých zmien výskytu vĺn horúčav na vybraných meteorologických staniciach na 
Slovensku. Keďže vlnu horúčav je možné kvantitatívne hodnotiť tak pomocou jej teplotného rozsahu (extremity) ako aj
dĺžkou trvania, je potrebné obe uvedené charakteristiky analyzovať spoločne s využitím dostupných štatistických metód. 
Okrem toho, práca prináša aj výsledky analýzy dennej maximálnej teploty vzduchu v rámci obdobia 1951 – 2010. Vý-
sledky potvrdili celkovo konzistentný (tak časovo, ako aj priestorovo) obraz o rastúcom výskyte vĺn horúčav na území 
Slovenska, a to predovšetkým v období posledných dvoch desaťročí (1991 – 2010). Uvedené obdobie je charakteristické 
výskytom najextrémnejších a svojou dĺžkou najvýraznejších vĺn horúčav zaznamenaných na území Slovenska od roku
1901 (roky 1992, 1994, 1998, 2003, 2007 a 2010).  
 
Keywords: heat waves, extremes of air temperature, climate change, temporal variability of heat waves incidence, Slovakia 

  

teplých nocí (10 % najteplejších) v období 1951 – 2003 
(Alexander et al., 2006), počet rekordov maximálnej dennej 
teploty je na území USA (Meehle et al., 2009) a Austrálie 
(Trewin a Vermont, 2010) v súčasnosti dvakrát vyšší než 
počet rekordov minimálnej teploty, a približne 30 % re-
kordov maximálnej teploty v Európe je možné pripísať 
pôsobeniu globálneho otepľovania (Wergen a Krug, 2010). 
Okrem toho, celková dĺžka vĺn horúčav sa v západnej Euró-
pe v priebehu 20. storočia zdvojnásobila (Della-Marta et al., 
2007 a, b). V južnej Európe, a to najmä v oblasti Stredo-
moria, sú zmeny výraznejšie. Vo východnom Stredomorí 
len od 60. rokov minulého storočia vzrástli všetky sledo-
vané charakteristiky vĺn horúčav šesť- až osemnásobne 
(Kuglitsch et al., 2010). Na zmeny priestorovej distribúcie 
globálnych teplôt sa zamerala štúdia Hansena et al. (2012). 
V nej autori ukázali, že extrémne teplé letá sa napríklad v 
súčasnosti pravidelne vyskytujú približne nad celou jednou 
desatinou povrchu pevnín, v porovnaní s rozsahom okolo 
0,1 – 0,2 % v rokoch 1951 – 1980. Barriopedro et al. (2011) 
analyzovali extrémne vlny horúčav v Európe v roku 2003 
a vo východnej Európe a Rusku v roku 2010, kedy mesač-
né priemerné teploty na niektorých miestach prekročili 
dlhodobý priemer až o 10 °C, v kontexte podmienok za 
posledných 500 rokov. Tieto klimatické extrémy boli bez-
precedentné za sledované obdobie na 50 % územia Európy, 
a na základe regionálnych ensemblových modelových ex- 
 

ÚVOD 

Významným impulzom pre publikovanie početných štúdii 
o dlhodobých zmenách výskytu prípadov mimoriadne 
horúceho počasia sa stal hlavne rekordne suchý, a na vlny 
horúčav (ďalej len HW, podľa anglického názvu Heat Waves) 
bohatý rok 2003, ktorého extrémnosť sa dostala do väčšej 
pozornosti aj vzhľadom k vysokému počtu úmrtí, ktoré 
vlny horúčav v danom roku spôsobili. Spomedzi početných 
publikácií venujúcich sa analýzam výskytu a extrémnosti 
HW vo svete a v Európe, možno spomenúť napr. Della-
Marta et al. (2006, 2007), ktorí poukázali na zvýšenie prie-
mernej frekvencie výskytu horúcich vĺn v Západnej Európe 
od roku 1880 o 24 %. Tebaldi et al. (2006) konštatujú na 
základe výsledkov z viacerých modelových simulácií po-
mocou deviatich modelov GCM pre 21. storočie nárast 
počtu HW, ktorý bol pritom zistený vo všetkých použitých 
modeloch. Kyselý(2010) konštatuje významný nárast vý-
skytu a extrémnosti HW v Českej republike v období rokov 
1961 – 2007. Prepojenie výskytu HW, resp. teplotných ano-
málií s atmosférickou cirkuláciou, sledovali v ďalšej štúdií 
Kyselý et al. (2008).  

Nejde však len o výskyt a dôsledky extrémnych vĺn 
horúčav, štatistické analýzy potvrdzujú, že počet tzv. 
„teplých“ extrémov výrazne rastie na celej Zemi. Približne 
73 % pevnín zaznamenalo významný nárast počtu tzv. 
 



 

perimentov sa výskyt podobných udalostí v nasledujúcich 
40 rokoch zvýši 5 až 10-násobne. S použitím prístupu Monte 
Carlo simulácií v kombinácii s trendom otepľovania atmo-
sféry, dospeli Rahmstorf a Coumou (2011) k záveru, že 
„otepľovanie podnebia zvýšilo počet nových teplotných 
rekordov v globálnom priemere z 0,1 na 2,8. V prípade 
júlovej teploty v Moskve, odhadujeme podľa metodiky 
Rahmstorf a Coumou (2011) , že miestny trend otepľo-
vania zvýšil počet rekordov oproti minulosti 5-násobne. 
Modelové simulácie s pozorovanými trendmi veľmi úzko 
korešpondujú. Dokazujú však aj to, že riziko výskytu vĺn 
horúčav podobnej magnitúdy ako v roku 2003 sa v prie-
behu 20. storočia minimálne zdvoj- až štvornásobilo, a to 
hlavne v dôsledku antropogénne zosilneného skleníkového 
efektu (Stott et al., 2004). Extrémnosťou niektorých vĺn 
horúčav z obdobia posledného desaťročia a ich budúcimi 
projekciami najmä v Európe do konca 21. storočia sa zao-
berajú aj ďalšie štúdie (Auer a Korus, 2005; Beniston et al. 
2005; Bartholy a Pongrácz, 2007; Dole et al. 2011; Fisher 
et al. 2007; Fisher a Shär 2010). 

Okrem dlhodobých zmien výskytu a variability HW 
sa výskum zameral aj na hlavný negatívny dôsledok ex-
trémne vysokých teplôt, a to na mortalitu, teda úmrtnosť 
obyvateľstva (Kyselý et. al., 2004; Kyselý et. al., 2012; 
Diaz et al., 2002). Popri zvýšenej miere úmrtnosti sa však 
v dostupnej literatúre vyskytujú a diskutujú aj ďalšie nega-
tívne vplyvy letných horúčav. Jedná sa napríklad o topenie 
ľadovcov v Alpách, negatívne dopady na lesné porasty a ve-
getáciu vôbec, rastúcu frekvenciu vzniku lesných požiarov, 
dopad na poľnohospodárstvo, či dokonca na živočíšstvo. 

Problematika výskytu extrémne vysokých teplôt je 
v súčasnej dobe už dostatočne rozšírenou a diskutovanou 
vo veľkom počte krajín, a aj na Slovensku sa začínajú ob-
javovať príspevky, ktoré venujú pozornosť tomuto extrém-
nemu fenoménu. Jednu z prvých analýz HW publikoval 
Racko (Racko, 1987; Krška a Racko, 1993; Krška a Racko, 
1996), ktorý vo svojich príspevkoch stručne hodnotil sú-
vislé obdobia tropických dní. Komplexnejšie a ucelenejšie 
analýzy HW však na Slovensku stále chýbajú. Zatiaľ po-
sledným pokusom o komplexnejšiu analýzu výskytu HW 
na Slovensku a jeho vplyv na úmrtnosť obyvateľstva je 
práca Výberči (2012). 

Hlavným cieľom štúdie je analyzovať dlhodobé zme-
ny výskytu HW a vývoj ich charakteristík na vybraných 
meteorologických staniciach na Slovensku v rámci obdobia 
1951 – 2010.  

 
 

1.  VLNA HORÚČAVY – DEFINÍCIA 

V súčasnej dobe neexistuje jednotná definícia pojmu „vlna 
horúčavy“. Z množstva pokusov o jej všeobecnejšie defi-
novanie sa ako najvhodnejšia zdá táto: „Vlna horúčavy je 
dlhšie trvajúce obdobie neobvykle silného, atmosféricky 
zapríčineného teplotného stresu, ktoré spôsobuje prechod-
né úpravy v životnom štýle ľudí, a ktoré môže spôsobiť, 
resp. zanechať zdravotné následky v postihnutej populácii“ 
(Robinson, 2001). V klimatologickej praxi sa zvykol pou-
žívať pojem „vlna horúčavy“ ako obdobie s abnormálne 
horúcim počasím, kedy maximálna denná teplota (Tmax), 

resp. minimálna denná teplota vzduchu (Tmin) neklesne pod 
istú hodnotu (napríklad 30 °C pri Tmax a 20 °C pri Tmin). 
Vlnu horúčavy je možné použitím tohto prístupu vyčleňo-
vať podľa presne určených prahových hodnôt teploty vzduchu 
alebo niektorých ďalších meteorologických prvkov (napr. 
vlhkosť vzduchu). 

Della-Marta et al. (2007a) tieto prahové hodnoty vo 
svojej práci zhrnul do troch skupín. Tieto kritéria sú podľa 
neho väčšinou založené na: 

• prahovej hodnote teploty vzduchu (T), 
• prahovej hodnote teploty vzduchu (T) a minimálnej 

dĺžky trvania obdobia, 
• kombinácii prahových hodnôt teploty vzduchu (T) 

a vlhkosti vzduchu (Q). 

Stanovenie konkrétnych prahových hodnôt podľa 
týchto kritérií pritom nezávisí len od teplotného režimu 
konkrétneho regiónu, ale aj od závažnosti dopadov vyso-
kých teplôt vzduchu na populáciu regiónu (zvýšená úmr-
tnosť, ...). Pri stanovení prahovej hodnoty väčšinou býva 
zohľadňovaná geografická a teda klimatická poloha kon-
krétnej oblasti. Napríklad prahová hodnota teploty vzduchu 
pre vyčlenenie vlny horúčav v chladnejšom podnebí by 
mala byť nižšia ako prahová hodnota pre región ležiaci 
v teplejšom podnebnom pásme. Z množstva prác sa zdajú 
byť pre účel predkladanej práce najvhodnejšie kritéria 
definované v práci Kyselý et al. (2000), ktorá sa zamerala 
na identifikáciu vĺn horúčav v oblasti južnej Moravy. Podľa 
uvedenej štúdie možno za vlny horúčav označiť dlhšie 
trvajúce obdobia, počas ktorých: 

• maximálna denná teplota vzduchu (Tmax) dosiahla 
hodnotu T1 najmenej počas 3 dní, 

• priemerná denná Tmax počas celého obdobia bola 
minimálne T1, 

• denná Tmax počas daného obdobia nikdy neklesla pod 
hodnotu T2. 

V tomto prípade boli uvedené prahové hodnoty vzhľa-
dom ku podnebnému pásmu vybraného územia určené na 
T1 = 30,0 °C a T2 = 25,0 °C. Tieto hodnoty vymedzujú 
výskyt tzv. tropických dní, resp. letných dní na vybranom 
území. Vzhľadom na to, že sú rovnaké hodnoty používané 
aj v slovenskej klimatologickej praxi, je ich aplikácia 
v predkladanej štúdii možná a dostatočne zdôvodniteľná. 

 
 

2.  ÚDAJE A METODIKA SPRACOVANIA 

2.1   Spracované údaje 

Údaje dennej maximálnej a priemernej teploty vzduchu 
poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratis-
lave. Štúdia je zameraná na identifikáciu a analýzu HW 
periód v dlhých časových radoch teploty vzduchu (predo-
všetkým maximálnej dennej teploty vzduchu Tmax) na 8 
vybraných meteorologických staniciach na Slovensku (ich 
prehľad a priestorovú lokalizáciu prináša tabuľka 2.1 a obrá-
zok 2.1). Kritériom výberu staníc boli nielen existencia 
dlhých časových radov Tmax (väčšina 1951 – 2010; Hur-
banovo - 1901 – 2010; Tab. 1), ale aj ich pomerne dobrá 
kvalita a kompletnosť, prípadne reprezentatívnosť polohy 
v rámci širšieho regiónu. 
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Indikatív Názov stanice SGŠ 
severná geog. šírka 

VGD 
východná geog. dĺžka 

H 
[m n. m.] 

11816 Bratislava - letisko 48°10‘18‘‘ 17°12‘00‘‘ 133 
11826 Piešťany 48°36‘47‘‘ 17°49‘58‘‘ 163 
11858 Hurbanovo 47°52‘23‘‘ 18°11‘39‘‘ 115 
11874 Liptovský Hrádok 49°02‘21‘‘ 19°43‘31‘‘ 640 
11903 Sliač 48°38‘33‘‘ 19°08‘31‘‘ 313 
11934 Poprad 49°04‘08‘‘ 20°14‘44‘‘ 694 
11968 Košice - letisko 48°40‘20‘‘ 21°13‘21‘‘ 230 

Tabuľka 2.1  
Poloha a nadmorská výška  
vybraných meteorologických  
staníc na Slovensku.  
Zdroj: SHMÚ, 2012 

Table 2.1  
Location and the altitude selected 
meteorological stations in Slovakia. 11993 Kamenica nad Cirochou 48°56‘20‘‘ 22°00‘22‘‘ 176 
      

Obrázok 2.1 
Priestorové rozloženie  
vybraných meteorologických  
staníc na Slovensku  
(Zdroj: SHMÚ, 2012). 

Figure 2.1 
Spatial distribution  
of selected meteorological  
stations in Slovakia. 
  

 
 
2.2   Metodika spracovania 

Pri identifikácií periód HW sme aplikovali vyššie uvedené 
(kapitola 1) kritériá definované v Kyselý et al. (2000). 
V rámci analýzy konkrétnych HW sme sa zamerali na hod-
notenie dlhodobých zmien dĺžky trvania HW (d) a teplotné-
ho režimu Tmax pozorovaného počas výskytu HW (v tomto 
zmysle sme si všímali predovšetkým kumulatívnu sumu 
kladných odchýlok Tmax od hodnoty 30 °C; Tsum30). Uvedené 
charakteristiky HW sme v analýzach časových radov a tren-
dov porovnávali napríklad aj s početnosťou dní, kedy sa 
dosiahol alebo prekročil 95. percentil maximálnej dennej 
teploty vzduchu z normálu 1961 – 1990.  

Keďže v našom prípade ide o relatívne krátke časové 
rady, našou snahou bolo zistiť, či existuje tendencia vo vý-
voji teplotných charakteristík. Považovali sme sledovanie 
a testovanie lineárneho trendu za dôležitejšie, než to, aký 
by tento dlhodobý trend v skutočnosti mohol byť. Štatis-
tickú významnosť trendov sme hodnotili pomocou z-testu 
a Mann-Kendallovho testu.  

Okrem analýzy HW na základe presného vyčlenenia 
prahových hodnôt sa v klimatologickej praxi využíva aj 
postup vyčleňovania HW na základe početnosti dní, kedy 
teplota dosiahla alebo prekročila určitý percentil maxi-
málnej dennej teploty (80., 90., 95.). V práci Fischer et. al, 
2007, využili okrem početnosti tropických dní aj metódu 
presahu 90. percentilu maximálnej dennej teploty počas 
leta (jún – august). V práci Della Marta (2007) zadefinoval 
HW ako obdobie, v ktorom počas minimálne 3 dní bol pre-

kročený 80. percentil maximálnej dennej teploty. Hodnotu 
80. percentilu vypočítal použitím 5-dňového priemeru 
v rámci normálového obdobia 1906 – 2003. V danej práci 
sa zvažovalo aj využitie 95. percentilu, kedy by sa ale sta-
novené obdobie muselo zvýšiť z 3 dní na 5 dní. 

V našom prípade sme využili hodnoty 95. percentilu 
maximálnej dennej teploty vypočítané z normálu 1961 – 1990. 
Percentilová metóda má výhodu v tom, že nie je závislá od 
geografickej polohy územia. Je preto veľmi univerzálna 
(nemusia sa stanovovať žiadne a priori prahové hodnoty). 

 
 

3.  VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Priestorová, ako aj časová analýza vĺn horúčav (HW) na 
vybraných staniciach na Slovensku poskytla celkom konzis-
tentný obraz o dlhodobých zmenách výskytu a extrémnosti 
HW v sledovanom období a v jednotlivých regiónoch. 

Z hľadiska časového výskytu a extrémnosti HW (hod-
notená na základe dĺžky trvania – d a kumulatívnej sumy 
odchýlok Tmax od 30 °C – Tsum30) je možné potvrdiť nápadný 
nárast frekvencie výskytu ako aj celkovej extrémnosti HW 
približne od druhej polovice 80. rokov 20. storočia (na 
severe Slovenska od začiatku 90. rokov). Výnimkou je 
meteorologická stanica Bratislava-letisko, kde možno iden-
tifikovať významnejšiu zmenu už na prelome 70. a 80. ro-
kov. Z pohľadu celkovej extrémnosti sú veľmi zaujímavé, 
aj keď nie až tak extrémne ako v 90. rokoch HW, ktoré sa 
vyskytli v 30., 40., a 60. rokoch minulého storočia (platí 
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to nielen pre južné oblasti Slovenska – Hurbanovo, ale aj 
pre kotlinové polohy a región východného Slovenska; 
pozri Kolláriková, 2012). Príkladom je priebeh výskytu HW 
v Hurbanove (Obr. 3.1). Hodnotenie štatistickej význam-
nosti týchto dvoch charakteristík nám udávajú tabuľky 3.1 
a 3.2. 

 
Tabuľka 3.1 Štatistická významnosť trendov sumy kladných 
odchýlok Tsum30 [°C] pre vybrané meteorologické stanice za 
obdobie 1951 až 2010 (Hurbanovo 1901 – 2010). 
Table 3.1 Statistical significance of the trends of cumulative 
sum of daily air temperature deviations from 30 °C Tsum30 [°C] 
for selected meteorological stations for the period 1951 to 
2010 (Hurbanovo 1901 – 2010).  

Stanice Z_Test 0,9 0,95 
Bratislava - letisko 3,3994 áno áno 
Hurbanovo 4,7348 áno áno 
Kamenica nad Cirochou 2,8318 áno áno 
Košice - letisko 2,3917 áno áno 
Liptovský Hrádok 1,8305 áno nie 
Piešťany 3,2081 áno áno 
Poprad 0,8483 nie nie 
Sliač 3,3229 áno áno 

 
 

Tabuľka 3.2 Štatistická významnosť trendov priemernej let-
nej teploty vzduchu (jún – august) pre vybrané meteorologic-
ké staniceza obdobie 1951 až 2010 (Hurbanovo 1901 – 2010). 
Table 3.2 Statistical significance of the trends average summer 
air temperature (June – August) for selected meteorological 
stations for the period 1951 to 2010 (Hurbanovo 1901 – 2010). 

Stanice Z_Test 0,95 
Bratislava - letisko 3,3994 áno 
Hurbanovo 5,6543 áno 
Kamenica nad Cirochou 2,5065 áno 
Košice - letisko 3,8905 áno 
Liptovský Hrádok 3,5844 áno 
Piešťany 3,6864 áno 
Poprad 3,8459 áno 
Sliač 4,0946 áno 

 
 

Obrázok 3.1 Suma kladných odchýlok Tsum30 [°C] a priemerná 
letná teplota [°C] (jún – august) v Hurbanove (1901 – 2010.) 
Figure 3.1 The cumulative sum of daily air temperature devia-
tions from 30 °C Tsum30 [°C] and average summer air tem-
perature [°C] (June – August) in Hurbanovo (1901 – 2010.) 
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Obraz o dlhodobých zmenách dĺžky trvania HW na 
vybraných staniciach prináša analýza ročných trvaní HW 
v dňoch (vybraná stanica z juhozápadného Slovenska 
v Hurbanove na obrázku 3.2). Ako vidieť na tomto obrázku, 
z hľadiska celkového ročného trvania HW je zvlášť nápad-
ný najmä rok 2003, kedy celkové ročné trvanie d dosiahlo 
hodnotu 91 dní (celkový počet HW bol 8). Ročná suma 
Tsum30 dosiahla extrémne vysokú hodnotu 143 °C (leto 2003 
skončilo ako tiež najteplejšie v histórii meteorologických po-
zorovaní na území SR s odchýlkou od normálu 1961 – 1990 
+3,6 °C). Hodnotenie štatistickej významnosti tejto charak-
teristiky nám udáva tabuľka 3.3. 

 
Obrázok 3.2 Dĺžka trvania HW (d) v Hurbanove v období 
1901 – 2010 za rok [dni].  
Figure 3.2 The duration of HW in Hurbanovo in the period 
1901 – 2010 in each year [days].  
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Tabuľka 3.3 Štatistická významnosť trendov trvania vĺn 
horúčav pre vybrané meteorologické stanice za obdobie 1951 
až 2010 (Hurbanovo 1901 – 2010). 
Table 3.3 Statistical significance of the trends of the duration 
of heat waves for selected meteorological stations for the 
period 1951 to 2010 (Hurbanovo 1901 – 2010). 

Stanice Z_Test 0,9 0,95 
Bratislava - letisko 3,3994 áno áno 
Hurbanovo 4,8949 áno áno 
Kamenica nad Cirochou 3,2719 áno áno 
Košice - letisko 3,2719 áno áno 
Liptovský Hrádok 1,8305 áno nie 
Piešťany 3,3038 áno áno 
Poprad 0,7972 nie nie 
Sliač 3,2783 áno áno 

 
Percentilová analýza zobrazuje vzťah medzi priemer-

nou letnou teplotou a početnosťou dní, kedy bol dosiahnutý 
alebo prekročený 95. percentil maximálnej dennej teploty. 
Keďže percentilová metóda hodnotí obdobia s extrémne 
vysokými teplotami len na základe presahov Tmax nad 95. 
percentil (nie je teda potrebné určovať žiadne konkrétne 
prahové hodnoty a následne im prispôsobovať celú ana-
lýzu), celkový obraz o vývoji ročného počtu dní v rámci 
takto definovaných HW periód môže byť trochu odlišný od 
prípadu, kedy sme použili pre HW periódy prístup Ky-
selého. Podobne však ako v predošlých analýzach HW je aj  
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v tomto prípade pozorovateľný nárast hlavne od roku 1992. 
Počet týchto dní v roku za obdobie 1901 – 2010 zobrazuje 
pre Hurbanovo obrázok 3.3. Hodnotenie štatistickej vý-
znamnosti tejto charakteristiky nám udáva tabuľka 3.4. 

 
 

Obrázok 3.3 Počet dní v roku, kedy bol prekročený 95. percen-
til maximálnej dennej teploty vzduchu z normálu 1961 – 1990 
v porovnaní s priemernou letnou teplotou vzduchu (Tavg leto) 
v Hurbanove. 
Figure 3.3 The number of days in the year when the 95th per-
centiles of the maximum daily air temperatures (period 1961 – 
1990) were exceeded and the average summer air temperature 
in Hurbanovo. 
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Tabuľka 3.4 Štatistická významnosť trendu počtu dní v roku, 
kedy bol prekročený 95. percentil maximálnej dennej teploty 
vzduchu z normálu 1961 – 1990 pre vybrané meteorologické 
stanice za obdobie 1951 až 2010 (Hurbanovo 1901 – 2010). 
Table 3.4 Statistical significance of the trends of the number 
days in the year when the 95th percentiles of the maximum 
daily air temperatures (period 1961 – 1990) were exceeded. 

Stanice Z_Test 0,95 
Bratislava - letisko 3,3994 áno 
Hurbanovo 3,4122 áno 
Kamenica nad Cirochou 2,9466 áno 
Košice - letisko 2,8956 áno 
Liptovský Hrádok 3,8140 áno 
Piešťany 3,5398 áno 
Poprad 3,5461 áno 
Sliač 3,3484 áno 

 

Výsledky v tabuľkách 3.5 až 3.7 poukazujú na zmeny 
tridsaťročných priemerov ročných charakteristík HW, a to 
konkrétne dĺžky trvania (d) (Tab. 3.5), ročnej sumy klad-
ných odchýlok Tmax od 30 °C (Tsum30) (Tab. 3.6) a teplot-
ného maxima (Tmax) HW (Tab. 3.7). Najmä posledné dve 
dekády (1991 – 2000, resp. 2001 – 2010) svedčia o vý-
znamných zmenách všetkých uvedených charakteristík 
HW oproti predošlému obdobiu (1951 – 1990), ako aj 
o tom, že v poslednom desaťročí (2001 – 2010) dominujú 
prevažne kratšie, zato však častejšie sa vyskytujúce HW 
(výrazné je to najmä v porovnaní s predošlou dekádou 
1991 – 2000), detaily v práci Kolláriková, 2012. Uvedený 
režim HW v priestore strednej Európy je možné čiastočne 
 

vysvetliť aj tým, že v rokoch 2003 a 2007 boli jednotlivé 
vlny horúčav častejšie prerušované prechodmi studených 
frontov cez územie Slovenska, ktoré aj keď nespôsobovali 
zásadnejšie ochladenie, viedli však k poklesu denných 
maxím mierne pod 25 °C. V rokoch 1992 a 1994 boli HW 
zapríčinené najmä blokujúcimi anticyklónami, ktoré 
akýkoľvek prechod frontálnych systémov znemožňovali, 
preto HW celkovo trvali dlhšie a z pohľadu Tsum30 dosiahli 
aj extrémne vysoké hodnoty. 

 
 

Tabuľka 3.5 Tridsaťročné priemery vybraných charakteris-
tík HW na meteorologických staniciach (1951 – 2010) - dĺžka 
trvania HW (d) za rok [dni]. 
Table 3.5 Thirty-year averages of selected characteristics of 
HW on meteorological stations (1951 – 2010)- duration of HW 
(d) in each year [days]. 

Stanice 1951 – 1980 1981 – 2010 
Bratislava - letisko 16,23 29,83 
Hurbanovo 22,37 37,63 
Kamenica nad Cirochou 7,83 15,67 
Košice - letisko 8,33 15,17 
Liptovský Hrádok 0,97 4,03 
Piešťany 11,93 23,97 
Poprad 0,50 1,90 
Sliač 11,93 21,87 

 
 

Tabuľka 3.6 Tridsaťročné priemery vybraných charakteristík 
HW na meteorologických staniciach (1951 – 2010) - kumula-
tívna suma odchýlok Tsum30 za rok [°C]. 
Table 3.6 Thirty-year averages of selected characteristics of 
HW on meteorological stations (1951 – 2010)- the cumulative 
sum of daily air temperature deviations from 30 °C Tsum30 in 
each year [°C]. 

Stanice 1951 – 1980 1981 – 2010 
Bratislava - letisko 19,58 43,37 
Hurbanovo 28,15 55,09 
Kamenica nad Cirochou 8,60 19,04 
Košice - letisko 9,89 19,10 
Liptovský Hrádok 1,02 4,42 
Piešťany 14,24 32,25 
Poprad 0,34 2,08 
Sliač 11,99 28,02 

 
 

Tabuľka 3.7 Tridsaťročné priemery vybraných charakteristík 
HW na meteorologických staniciach (1951 – 2010) - priemer 
teplotných maxím Tmax počas HW [°C]. 
Table 3.7 Thirty-year averages of selected characteristics of 
HW on meteorological stations (1951 – 2010)- average tempe-
rature maxima Tmax during HW [°C]. 

Stanice 1951 – 1980 1981 – 2010 
Bratislava - letisko 33,96 34,90 
Hurbanovo 34,20 35,44 
Kamenica nad Cirochou 33,11 33,38 
Košice - letisko 33,30 33,40 
Liptovský Hrádok 31,63 32,14 
Piešťany 33,73 34,25 
Poprad 31,60 33,03 
Sliač 33,01 33,78 
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ZÁVER 

Na základe analýzy časových radov maximálnej a priemernej 
dennej teploty vzduchu na 8 meteorologických staniciach 
na Slovensku prevažne v období 1951 – 2010, je možné po-
tvrdiť významné trendy všetkých sledovaných charakteris-
tík HW, a to najmä od druhej polovice 80. rokov, resp. 
začiatku 90. rokov 20. storočia. Nápadný je nárast počtu, 
ako aj extrémnosti HW v severných regiónoch Slovenska, 
kde by sa HW vybrané podľa kritéria Kyselý et al. (2000) 
pred rokom 1990 vyskytovali len zriedkavo, zatiaľ čo v 
dekádach 1991 – 2000, resp. 2001 – 2010 veľmi pravidelne. 
Nárast výskytu HW od roku 1990 je významný aj v južných 
oblastiach (ukazuje to analýza HW na stanici Hurbanovo 
od roku 1901).  

S výnimkou severných regiónov, kde dominoval rok 
2007, sa najdlhšie a najextrémnejšie HW vyskytli prevažne 
v roku 1994, resp. 1992. Absolútne najdlhšia a najextrém-
nejšia HW sa vyskytla na juhu Slovenska (Hurbanovo) 
v roku 1992, kedy jediná HW trvala 47 dní, pričom jej 
suma teplotných odchýlok maximálnej teploty od 30 °C 
(Tsum30) dosiahla hodnotu vyše 106 °C. Z pohľadu ročných 
hodnôt HW bol výnimočný rok 2003, kedy celkové trvanie 
HW dosiahlo 91 dní (Tsum30 = 143 °C).  

Ako ukázala analýza odchýlok letnej priemernej 
teploty vzduchu (jún – august) od normálu 1961 – 1990 na 
vybraných meteorologických staniciach v období 1951 – 2010 
(Hurbanovo, 1901 – 2010) (Kolláriková, 2013), je vývoj 
základných charakteristík HW (najmä d a Tsum30) v súlade 
s teplotným charakterom letných období (jún – august), to 
znamená, že v rokoch s teplotne nadpriemernými (nadnor-
málnymi) letami sa vyskytol pomerne vysoký počet HW 
s priemerne dlhším trvaním, a tým aj extrémnejšími hod-
notami Tsum30. Veľmi zaujímavá je aj zmena režimu HW 
v dvoch posledných dekádach. V porovnaní s predošlým 
desaťročím (1991 – 2000) sa v poslednej dekáde (2001 – 2010) 
vyskytujú HW s priemerne kratším trvaním, no ich celková 
extrémnosť ako aj počet sa významne zvyšujú (Kolláriková, 
2012). Príkladom tohto vývoja sú roky 2003, 2007 a 2010.  
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The paper deals with the possibility of the regional modification of the SCS CN methods for the physiographic settings
of the Little Carpathian Mountains situated in Western Slovakia, covering the area from Bratislava to Nové Mesto nad
Váhom. The SCS CN was originally developed for small agricultural catchments in the USA. Several deficiencies were
reported in its performance under other hydrologic conditions in the literature and numerous modifications to the 
method were also suggested. Based on the analysis of rainfall runoff events in three catchments in the region it was
shown, that in order to maintain the Curve Number parameter of the method according to the original methodology it 
may be of advantage to make the coefficient of initial abstraction proportional to precipitation amount. Linear reg-
ressions between the precipitation and coefficient of initial abstraction were developed and, based on these relationships 
between precipitation and direct runoff established were shown to be more adequate than those based original method.
Since the performance of the CN method increased, it was recommended to develop such case study based relationships
for the application of the method for the design of flood detention measures.  
 
Pre korektný návrh retenčných priestorov pre potreby protipovodňovej ochrany je kľúčové najmä správne zvoliť
a použiť návrhové hydrologické veličiny, obzvlášť návrhovú prietokovú vlnu, ktorá je v systéme návrhových veličín 
najslabšie preskúmaná hodnota. Na jej stanovenie bolo vytvorených mnoho rôznych metód a postupov, ktoré boli 
vyvinuté v rôznych fyzicko-geografických a socio-ekonomických podmienkach. Jednou z dnes často používaných metód
je aj metóda čísel odtokových kriviek (SCS CN), ktorá sa, najmä pre svoju jednoduchosť a dostupnosť vstupných 
údajov, stáva čoraz viac populárnejšou na výpočet návrhových prietokových vĺn. Metóda je často používaná v tvare ako 
bola pôvodne vyvinutá v podmienkach povodí v USA, bez dostatočného overenia jej funkčnosti na reálnych dátach 
v danom regióne a prípadného následného prispôsobenia na konkrétne odtokové podmienky záujmového územia.
V príspevku sa preto zaoberáme možnosťou takejto regionalizácie metódy SCS CN na odhad objemu priameho odtoku
počas prietokových vĺn v malých povodiach Malých Karpát. Poukazujeme na citlivosť výsledkov metódy na voľbu
vhodnej odtokovej krivky a navrhujeme jej modifikáciu v danom regióne. 
 
Keywords: Flood wave runoff volume, Curve Number Method, runoff curves, design flood wave 

  

v 50. rokoch minulého storočia. Od svojho vzniku v roku 
1954 prešla niekoľkými aktualizáciami, a aj odborná lite-
ratúra obsahuje viaceré návrhy jej modifikácií, pozri napr. 
Chow (1964), Ponce (1996), Hawkins a kol. (2008), Soulis 
a kol. (2007), Banasik (2010) a iný. Podrobne je popísaná 
v manuáli s označením NEH/630 (USDA NRCS, 2004). 

ÚVOD 

Pri návrhu, ako aj pri posúdení protipovodňových opatrení 
a vodohospodárskych objektov či zariadení, je dôležité sta-
novenie objemu priameho odtoku (a tiež tvaru) návrhovej 
prietokovej vlny, ktorý vyvolá návrhová zrážková udalosť 
v povodí. Najmä v malých povodiach, bez priamych pozo-
rovaní odtoku, je zložité stanoviť ich hydrologickú odozvu, 
ktorá je závislá aj od stavu a spôsobu využitia krajiny. Pre 
tento účel je v inžinierskej praxi pomerne často využívaná 
metóda čísel odtokových kriviek (SCS CN), ktorá je veľmi 
populárna najmä pre pomerne ľahko dostupné vstupné 
údaje, keďže v jednom parametri (hodnota CN) obsahuje 
kombináciu dostupných odtoko-tvorných faktorov (hydro-
logické typy pôd, kategórie využitia krajiny a predchádza-
júce vlahové podmienky). 

V rámci publikovania výsledkov štúdie protipovod-
ňovej ochrany mesta Modra („Tvorba a vývoj environ-
mentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel 
Malokarpatskej oblasti – prípadová štúdia Modra“, ITMS 
26240220019) sme sa vo viacerých prácach postupne veno-
vali aj hodnoteniu využiteľnosti metódy SCS CN v podmien-
kach malokarpatského regiónu. Najprv sme na výsledkoch 
na Vištuckom potoku poukázali na vplyv stavu nasýtenia 
povodia (Spál a kol., 2011) na jej uplatniteľnosť v našich 
podmienkach. V ďalšom príspevku (Spál a kol., 2012) sme 
nadviazali na tieto výsledky a rozšírili sme ich o ďalšie 
malokarpatské toky (Gidra, Stupavský a Račiansky potok).  
 

Metóda SCS CN bola vyvinutá v USA Službou pre 
ochranu pôd (Soil Conservation Service) pre malé povodia  
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V tomto príspevku sme na Vištuckom, Račianskom a Stu-
pavskom potoku skúmali vzťah medzi zrážkami a veľkosťou 
priameho odtoku (odvodený z dostupných empirických úda-
jov), pričom tento vzťah bol doplnený jednak o teoretické 
odtokové krivky podľa pôvodného postupu (uvedeného 
v USDA NRCS, 2004) a o nové empiricky odvodené odto-
kové krivky pre daný región. 

 
 

METÓDA ČÍSEL  
ODTOKOVÝCH KRIVIEK (SCS CN) 

Metóda je určená predovšetkým na odhad výšky priameho 
odtoku z dažďových zrážok na malých povodiach. Objem 
zrážok, ktorý spadne na záujmové povodie, je transfor-
movaný na objem priameho odtoku pomocou odtokových 
kriviek, ktoré predstavujú retenčnú a transformačnú schop-
nosť povodia. Metóda SCS CN priamo zohľadňuje: 

• hydrologické vlastnosti pôd, 
• počiatočné stavy nasýtenia povodia, 
• spôsob využívania pôdy (druh poľnohospodárskych 

plodín, druh porastu, charakter zastavaných a spevne-
ných plôch a spôsob obrábania pôd), 

• vybrané hydrologické podmienky tvorby odtoku 
(ovplyvnenie infiltrácie vegetačným pokryvom). 
 
Výška priameho odtoku podľa metódy SCN CN sa 

stanovuje nasledovne (USDA NRCS, 2004): 

( )
( )1

2

−−
⋅−

=
λ
λ

SP
SPO , (1) 

kde O je výška priameho odtoku [mm], P je úhrn zrážok 
[mm], S je potenciálna retencia povodia [mm], λ je súčini-
teľ počiatočnej straty [-]. 

Potenciálna retencia (S) sa počíta pomocou čísiel 
odtokových kriviek podľa rovnice: 
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⎤

⎢⎣
⎡ −⋅= 101000425
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kde CN [-] je hodnota odtokovej krivky. 

Priamy odtok je nulový, ak je výška zrážok menšia 
ako súčin potenciálnej retencie a počiatočnej straty. Počia-
točný stav nasýtenia pôdy ovplyvňuje hodnoty potenciálnej 
retencie a taktiež aj určenie CN hodnôt. Odvodenie hodnôt 
CN pre rôzne počiatočné stavy nasýtenosti povodia umož-
ňujú 3 krivky CN (3 stavy reprezentujúce predchádzajúce 
vlahové podmienky – PVP).  

Krivky CNI a CNIII sú funkciou krivky CNII. Ich hod-
noty sa určia (buď z nomogramu alebo analyticky) podľa 
vzťahov (3) a (4). 
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Veľkosť potenciálnej retencie (S) môžeme získať aj 
z reálnych dát podľa rovnice (1), kde po jej úprave dosta-
neme kvadratickú rovnicu v tvare (Hawkings, 1979): 

⎟
⎠
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⎝
⎛ +−+= POQOPS 5425 2 . (5) 

Kombináciou rovnice (5) a (2) môžeme získať hodnotu 
CN krivky taktiež priamo z empirických dát (zrážkový úhrn, 
priamy odtok): 
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POPIS ZÁUJMOVÝCH POVODÍ 

Vištucký potok bol skúmaný po vodomernú stanicu Modra 
(dĺžka toku 5,4 km). V archívnych záznamoch bola horná 
časť toku označovaná ako Stoličný, resp. Kamenný potok. 
Vištucký potok je ľavostranný prítok Stoličného potoka 
(ústie pri Veľkom Grobe). Pramení v Malých Karpatoch 
na severnom svahu Veľkej Homoly v nadmorskej výške 
okolo 500 m n. m. a tvorí severný okraj mesta Modra, časť 
Piesok a Harmónia. Plocha povodia po záverečný profil je 
9,8 km2. 

Račiansky potok pramení v južnej časti v Malých 
Karpatoch na západnom svahu. Tok väčšinou preteká lesom 
a v hornej časti má bystrinný charakter. Poniže hranice lesa 
potok ďalej preteká cez vinohrady, kde je upravený a má 
napriamenú trasu. Okolo 35 % plochy územia je zalesnenej 
(listnaté lesy) a plocha vinohradov je približne 20 %. Cel-
ková plocha povodia po záverečný profil je 21 km2. 

Stupavský potok je občasný tok, pramení v lokalite 
Pod Gašperské na východnom svahu v Malých Karpatoch. 
Potok býva po väčšinu dní v roku suchý, alebo v ňom tečú 
len veľmi malé prietoky vody. Koryto odvádza prívalové 
vody pritekajúce z lesa (lesnatosť 88 %) a z časti vino-
hradov. Počas mimoriadnych odtokových situácií v jeho 
povodí nadobúda prietok na krátky čas pomerne vysoké 
hodnoty. Plocha povodia po vodomernú stanicu Borinka je 
33,8 km2 a priemerný sklon toku v danom úseku je pri-
bližne 2,0 . 

 
 

POUŽITÉ EMPIRICKÉ ÚDAJE 

Pre potreby analýzy zrážkovo-odtokového procesu v záuj-
mových povodiach bolo potrebné vybrať významné zráž-
kové udalosti vo vegetačnom období a k nim prislúchajúce 
odtokové epizódy. V povodí Vištuckého potoka boli pou-
žité údaje o zrážkových úhrnoch a k nim prislúchajúce 
údaje o prietokoch z obdobia rokov 2005 – 2009 (v hodi-
novom kroku) a z rokov 1989 – 2004 (v dennom kroku), 
ktoré boli získané z SHMÚ pre realizáciu projektu „Tvorba 
a vývoj environmentálnych technológií pri protipovod-
ňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti – prípadová 
štúdia Modra“, ITMS 26240220019. V prípade Stupav-
ského a Račianskeho potoka sme mali k dispozícii dáta 
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Obrázok 1.  
Vzájomná poloha záujmových 
povodí a použitých 
 zrážkomerných staníc. 
Figure 1.  
The location of the pilot 
catchments and 
the precipitation stations. 

 

 
 

Zrážkomerná stanica Vodomerná stanica
Vodný tok 

ID názov ID názov 

Časové 
obdobie 
údajov 

Časový krok 
zrážkových 

údajov 

Časový krok 
prietokových 

údajov 

Vištucký 
potok 18050 Modra- Piesok 5210 Modra 1989 – 2009 hodinový 

(denný) hodinový 

Stupavský 
potok 

16240 
17400 

Borinka 
Malý Javorník 5120 Borinka 1988 – 2006 denný hodinový 

Tabuľka 1.  
Zoznam použitých údajov  
zo zrážkomerných 
a vodomerných staníc. 

Table 1.  
Precipitation and  
discharge gauging stations 
used in the study. Račiansky 

potok 

17400 
17140 
17320 

Malý Javorník 
Bratislava- Koliba 
Bratislava- letisko 

5180 Vajnory 1988 – 2002 denný hodinový 

 

 
 

z vodomerných staníc a k nim prislúchajúce zrážkové úhr-
ny na povodie v dennom kroku za obdobie 1988 – 2006, 
resp. 1988 – 2002. Pri spracovaní empirických údajov sme 
sa zamerali hlavne na zrážkové úhrny udalostí, ktoré trvali 
maximálne 1 deň, a ktoré vyvolali prietokovú vlnu vo 
zvolenom profile. Zoznam zrážkomerných a vodomerných 
staníc, z ktorých boli spracované empirické údaje, sú uve-
dené v tabuľke 1. 

Vybrané boli úhrny zrážkových udalostí na povodí 
s dostupnými hodinovými údajmi (Vištucký potok) pre 
udalosti, ktoré trvali rádovo niekoľko hodín. Na povodí 
Vištuckého potoka boli dostupné údaje o zrážkach aj 
v dennom kroku, z ktorých boli následne doplnené zráž-
kové udalosti, ktoré trvali 1 deň. Popri selekcii zrážkovo-
odtokových epizód boli, prostredníctvom 5-denného pred-
chádzajúceho zrážkového úhrnu, pre každú epizódu zistené 
predchádzajúce vlahové podmienky (PVP). Tieto klasifi-
kujú zrážkovo-odtokové udalosti do troch tried vlahových 
podmienok (podrobnejšie viď USDA NRCS, 2004). Ob-
dobným spôsobom boli ďalej vybrané zrážkové udalosti 
aj na povodiach s dennými údajmi o zrážkach (Stupavský 
a Račiansky potok). Pri výbere zrážkových udalostí sme sa 
zamerali na také 1-dňové zrážkové úhrny, ktoré vyvolali 
prietokovú vlnu v záverečnom profile. Úhrn zrážok, kto-

rému bol pripísaný príslušný objem priameho odtoku na 
povodí, bol potom vypočítaný váženým priemerom jed-
notlivých úhrnov z okolitých staníc, na základe plôch 
zasahujúcich do záujmového územia (vytvorené pomocou 
Thiessenových polygónov). 

 
 

STANOVENIE VZŤAHU MEDZI PRÍČINNÝMI 
ZRÁŽKAMI A PRIAMYM ODTOKOM 
ZO ZRÁŽKOVO-ODTOKOVÝCH UDALOSTÍ  

Na stanovenie zrážkovo-odtokového vzťahu v jednotlivých 
povodiach bola odvodená závislosť medzi príčinnými zráž-
kami a priamym odtokom z dostupných empirických pozo-
rovaní. Úhrn zrážok, ktorý daný priamy odtok vyvolal, bol 
určený z údajov zo zrážkomerných staníc, ktoré sa vyskytujú 
v okolí záujmového územia (Tab. 1). 

Priamy odtok zrážkovo-odtokových epizód bol sta-
novený pomocou grafickej metódy separácie prietokovej 
vlny (podrobnejšie viď Dub, Nemec, 1969), pričom objem 
priameho odtoku jednotlivých vĺn bol prepočítaný plochou 
záujmového povodia na výšku priameho odtoku v milimet-
roch. Získané zrážkové úhrny a im zodpovedajúce odtokové 
výšky pre jednotlivé povodia sú zobrazené na obrázku 2. 

Meteorologický časopis, 16, 2013 | 73 



Obrázok 2. Vzťah medzi výškou zrážok (P) a výškou pria-
meho odtoku (O). 
Figure 2. The relationship between precipitation (P) and di-
rect runoff (O). 

 
 

 
 

Obrázok 3. Vzťah medzi výškou zrážok (P) a výškou pria-
meho odtoku (O) spolu s teoretickými odtokovými krivkami. 
Figure 3. The relationship between precipitation (P) and di-
rect runoff (O) and SCS runoff curves.  

 
 

 
 

 
 

STANOVENIE ODTOKOVÝCH KRIVIEK 

Pre každé záujmové povodie bola vytvorená mapa hodnôt 
CN pre PVP II, podľa postupu, ktorý je uvedený v príručke 
NEH/630 (USDA NRCS, 2004). Obdobný postup uvádzajú 
aj napr. Hrádek a Kurík (2004). Z vytvorených máp CN 
boli následne vypočítané (váženým priemerom jednotli-
vých CN hodnôt podľa príslušných plôch) priemerné hod-
noty CN jednotlivých povodí (Tab. 2).  

Nakoľko tieto priemerné hodnoty CN na povodí re-
prezentujú kategóriu PVP II (t.j. priemerné nasýtenie 
povodia), prostredníctvom vzťahov (3 a 4) boli uvedené 
CN hodnoty ďalej prepočítané aj pre kategórie PVP I a III 
(stavy reprezentujúce nízku a vysokú nasýtenosť povodia). 
Následne boli získané hodnoty CN použité na výpočet od-
tokových kriviek (pre všetky tri stavy nasýtenia povodia), 

pričom vo výpočte prostredníctvom známeho vzťahu (1) 
bola uvažovaná konštantná hodnota koeficienta počiatočnej 
straty λ = 0,2 tak, ako to uvádza pôvodná metodika. Vy-
počítané odtokové krivky pre jednotlivé povodia (ktoré 
v tomto príspevku ďalej nazývame ako teoretické odtokové 
krivky) boli následne znázornené v získaných závislostiach 
medzi výškou zrážok a výškou priameho odtoku (Obr. 3).  

 
Tabuľka 2. Priemerné hodnoty CN na povodí. 
Table 2. Average CN values in the pilot catchments. 

Vodný tok Priemerná hodnota CN  
na povodí pre PVP II 

Vištucký potok 66 
Stupavský potok 66 
Račiansky potok 72 
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Z obrázku 3 vidieť, že podľa hodnotenia predchádza-
júcich vlahových podmienok (napr. USDA NRCS, 2004), 
väčšina našich udalostí spadá do kategórie PVP I . To 
znamená, že takmer všetky zrážkovo-odtokové udalosti by 
mala reprezentovať odtoková krivka vypočítaná z hodnoty 
CN I pre málo nasýtené povodie (PVP I). Z výsledných 
obrázkov je však tiež zrejmé, že empiricky získané hod-
noty sa nachádzajú v celom spektre medzi odtokovými 
krivkami kategórie PVP I až PVP III. Treba si tiež uve-
domiť, že pri použití odtokovej krivky kategórie PVP I by 
sa netvoril žiadny priamy odtok zo zrážkového úhrnu do 
približne 60 mm v povodí Vištuckého potoka, Stupavského 
potoka, a do približne 40 mm v povodí Račianskeho po-
toka. To znamená, že aj pri simulácii zrážkovo-odtokového 
procesu, by pri použití pôvodnej verzie metódy SCS CN 
zo zrážkových udalostí nižších ako uvedené hranice nebol 
vypočítaný žiadny priamy odtok. 

 
 

STANOVENIE EMPIRICKY ODVODENÝCH 
REGIONÁLNYCH ODTOKOVÝCH KRIVIEK 

Ako vyplýva zo základného vzťahu (1), výška priameho 
odtoku závisí od týchto faktorov: veľkosti zrážkového 
úhrnu (P), retenčnej schopnosti povodia (S) a koeficientu 
počiatočnej straty (λ). Veľkosť zrážkového úhrnu je jasne 
daná (buď reálna alebo návrhová hodnota) a retenčná 
schopnosť povodia je funkciou hodnoty CN (vzťah 2). 
Z toho vyplýva, že ak sú rešpektované podklady a prij-
meme odporúčaný postup pri odvodení hodnoty CN podľa 
pôvodnej metodiky, je pre regionálnu modifikáciu metódy 
jednou z možností vhodné podrobiť analýze (kalibrácii) 
koeficient počiatočnej straty (λ), ktorý je v pôvodnej me-
todike uvažovaný ako konštanta (λ = 0,2). 

V prvom kroku bola preto na základe hodnôt výšok 
zrážkového úhrnu a výšok priameho odtoku zo vzťahu (1) 
pre známu retenčnú schopnosť povodia (rovnica (2)) pre 
každú zrážkovo-odtokovú udalosť vypočítaná hodnota 
koeficientu počiatočnej straty. V ďalšom kroku bola pre 
každé povodie vytvorená závislosť medzi výškou príčin-
ných zrážok a takto vypočítaným koeficientom počiatočnej 
straty. Takto vytvorené závislosti boli stanovené z CN 
hodnôt patriacich do kategórie PVP II. Vzťah sme apro-
ximovali pomocou lineárnej regresie. Pre regresnú priamku 
boli ďalej odhadnuté a vykreslené dva pásy spoľahlivosti 
(tzv. interval spoľahlivosti pre regresnú priamku). Uvedené 
pásy spoľahlivosti sú znázornené pre spoľahlivosť 95 % na 
obrázku 4. (Podrobnejší postup, ako vytvoriť uvedené pásy 
spoľahlivosti je uvedený v napr. Kalina et al., 2010). 

Z uvedených grafov vyplýva, že odhad koeficientu 
počiatočnej straty (λ) bol na reálnych zrážkovo-odtokových 
udalostiach v regióne premenlivý v intervale od 0,05 do 
0,65. Taktiež sa ukázalo, že s rastúcimi zrážkami rastie aj 
hodnota koeficienta počiatočnej straty, čo síce odporuje 
zaužívaným predstavám o tvorbe odtoku a pripisujeme to 
zjednodušeniam použitých v predpokladoch o mechanizme 
tvorby odtoku v metóde SCS. Pri použití konštantnej hodno-
ty (λ = 0,2) má metóda tendenciu pri menších zrážkových 
úhrnoch priamy odtok podhodnocovať, a pri väčších zase 

nadhodnocovať (Kozlovská a Toman, 2010; Malý, 2010; 
Spál a Danáčová, 2011, 2012). 

Možnosť použiť konštantný koeficient pre tieto povo-
dia (λ = 0,2) sa pre simuláciu odtoku z príčinných zrážok 
teda nepotvrdil. Obdobné tvrdenie uvádza aj mnoho iných 
autorov, ktorí dospeli tiež k rôznym intervalom hodnôt 
tohto koeficienta. Napríklad Mocus (1972) dospel ku koe-
ficientom (λ) v intervale 0,013 až 2,1. Hawkins a Khojeini 
  

 
Obrázok 4. Vzťah medzi výškou zrážok (P) a koeficientom 
počiatočnej straty (λ) spolu s lineárnou regresiou a pásmi 
spoľahlivosti (95%) pre Vištucký potok (90 odtokových uda-
lostí),  Račiansky potok (30 odtokových udalostí) a Stupavský 
potok (38 odtokových udalostí).  

Figure 4. The relationship between (P) and the initial loss 
coefficient (λ): linear regression and 95% confidence bands 
for Vištucký potok (90 runoff events), Račiansky potok (30 
runoff events) and Stupavský potok (38 runoff events).  
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(2000) uvádzajú hodnoty v intervale 0 až 0,0966, Jiang 
(2001) zase uvádza, že 90 % hodnôt bolo menších ako 
hodnota 0,2. Zhi-Hua Shi et al. (2009) na reálnych dátach 
v Číne uvádzajú koeficient (λ) v rozmedzí 0,010 až 0,154. 
Aj na základe týchto výsledkov odporúčame preto regio-
nalizovať jeho hodnoty pre jednotlivé povodia podľa rôz-
nych kritérií (napr. podľa klimatických a geografických 
oblastí). 

Na základe tohto princípu boli nakoniec vytvorené 
nové odtokové krivky pre záujmové povodia, pričom pri 
ich výpočte prostredníctvom vzťahu (1) bol použitý pre-
menlivý koeficient počiatočnej straty, odvodený z uve-
dených lineárnych regresií a pásov spoľahlivosti (Obr. 5). 

 
 

Obrázok 5. Vzťah medzi výškou zrážok (P) a výškou pria-
meho odtoku (O) spolu s empiricky odvodenými odtokovými 
krivkami. 
Figure 5. The relationship between precipitation (P) and di-
rect runoff (O) with empirically derived runoff curves. 

 
 

 
 

 

Takto empiricky odvodené regionalizované odtokové 
krivky, v ktorých koeficient počiatočnej straty je funkciou 
výšky zrážok (λ = f(P)), vykazujú odlišnú strmosť v porov-
naní s teoretickými odtokovými krivkami (v ktorých koe-
ficient má konštantnú hodnotu (λ = 0,2)). V oblasti nižších 
zrážkových úhrnov novoodvodená krivka oproti teoretickej 
zohľadňuje priamy odtok (nie je nulový), a v oblasti vyš-
ších úhrnov naopak priamy odtok oproti teoretickej krivke 
sa znižuje. Nové odtokové krivky lepšie zohľadňujú roz-
miestnenie jednotlivých empirických bodov v grafoch, 
z čoho môžeme predpokladať, že budú vierohodnejšie re-
prezentovať zrážkovo-odtokový proces v povodí. Pôvodné 
odtokové krivky z kategórie PVP I a PVP III (reprezentu-
júce suché a nasýtené povodie) v tomto prípade zastupujú 
odtokové krivky odvodené z konfidenčných pásov spoľah-
livosti a reprezentujú akési hraničné odtokové situácie 
z povodia. 

 
 

ZÁVER 

V predkladanom článku sme sa venovali jednej z najroz-
šírenejších metodík na určenie priameho odtoku zo zrážok 
na malých povodiach – metóde čísel odtokových kriviek 
(SCS CN). Na empirických dátach z povodí malokarpat-
ského regiónu sme poukázali na vplyv konštanty λ na 
veľkosť odhadu objemu priameho odtoku. Zohľadnením 
vzťahu medzi hodnotou počiatočnej straty a výškou zrážok, 
resp. optimalizovaním tejto hodnoty sme sa mali viac pri-
blížiť ku skutočnej výške priameho odtoku. Avšak netreba 
zabúdať ani na zohľadnenie stavu nasýtenia povodia, a to 
určením predchádzajúcich vlahových podmienok (zrážko-
vý úhrn za posledných 5 dní). 

Z výsledkov vyplýva, že ak zachovávame odporúča-
nia pôvodnej metodiky pri voľbe CN, je pre rôzne príčinné 
zrážky vhodné uvažovať s premenlivým koeficientom 
počiatočnej straty (a nie s konštantným ako to uvádza pô-
vodná metodika). Toto tvrdenie je však potrebné overiť na 
ďalších konkrétnych simuláciách na vybraných zrážkovo-
odtokových udalostiach.  

Premenlivý koeficient počiatočnej straty je vhodné 
používať aj preto, že použitím konštantnej hodnoty, ako už 
bolo spomenuté, má metóda SCS CN tendenciu v podmien-
kach nižších zrážkových úhrnov priamy odtok podhodno-
covať, a vo vyšších naopak, nadhodnocovať. Nadhodnotenie 
priameho odtoku pri návrhu napr. poldrov a iných protipo-
vodňových opatrení by mohlo mať za dôsledok predimen-
zovanie týchto opatrení a neefektívne využitie finančných 
prostriedkov, podhodnotenie zase nedostatočnú ochrannú 
funkciu navrhovaného protipovodňového opatrenia. 

Metóda si vyžaduje pozornosť predovšetkým pri 
aplikáciách na povodiach v rôznych prírodných podmien-
kach, z čoho vyplýva potreba regionalizovať hodnoty CN 
pre konkrétne podmienky. Bez regionalizácie pre konkrét-
ne územia je použiteľnosť metódy SCS-CN obmedzená. 
Môžeme teda konštatovať, že nové empirické odtokové 
krivky zohľadňujú závislosť priameho odtoku a výšky 
zrážok pre danú tabuľkovú hodnotu CN a platia pre rozsah 
hodnôt, z ktorých boli získané. 
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 MODELOVANIE ČASOVÝCH ZMIEN PRVKOV  
HYDROLOGICKEJ BILANCIE NA POVODÍ MYJAVY 
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The aim of this paper was to analyse temporal changes in the simulated characteristics of water balance on the Myjava
River basin in future decades. Time series of water balance components were created using a hydrological model which
was driven by climatic characteristics derived from the regional climate models Remo 5.7 and Aladin-Climate. For the 
hydrologic modelling the conceptual rainfall - runoff model Hron in a daily time step was applied. The model was
developed at the Department of Land and Water Resources Management of SUT in Bratislava. The changes in seasonal 
distribution of runoff, as well as the changes in simulated water balance components represented by soil moisture and
snow water equivalent were analysed. Finally, to detect temporal changes in the simulated time series, trend analysis 
and Mann-Kendall nonparametric test were used. 
 
Príspevok sa zaoberá posúdením možných zmien prvkov hydrologickej bilancie na povodí Myjavy v budúcich desať-
ročiach. Časové rady prvkov hydrologickej bilancie boli vytvorené hydrologickým modelovaním s použitím klimatických 
charakteristík z výstupov regionálnych klimatických modelov Remo 5.7 a Aladin-Climate. Na hydrologické modelovanie 
prvkov hydrologickej bilancie bol použitý koncepčný zrážkovo-odtokový model Hron v dennom časovom kroku, vyvinutý 
na Katedre vodného hospodárstva krajiny SvF STU v Bratislave. Boli posúdené zmeny sezónneho rozdelenia prietokov 
v záverečnom profile povodia v uvažovaných budúcich časových horizontoch, ako aj vývoj časových radov simulovaných
zložiek hydrologickej bilancie, reprezentovaných vlhkosťou pôdy a vodnou hodnotou snehu. Na detekciu zmien simu-
lovaných časových radov bola použitá trendová analýza, na posúdenie významnosti trendov bol použitý Mann-Kendallov 
neparametrický test.  
 
Keywords: rainfall – runoff modelling, climate change, regional climate models, Mann-Kendall test 

  

nereprezentujú reálne sa vyskytujúcu klímu na danom mies-
te, ale územné priemery klimatických charakteristík v prie-
store uzlových bodov, teda plochu asi 60 – 100 tisíc km2. 
Navyše sa jedná o územia s vyhladenou orografiou bez 
reálne vyskytujúcich sa regionálnych a lokálnych náve-
terných a záveterných efektov (Lapin, 2004). Regionálne 
klimatické modely (RCM) preberajú okrajové podmienky 
z globálnych cirkulačných modelov, výstupy však posky-
tujú vo väčšom priestorovom rozlíšení pre menšie územia. 
Preto môžu RCM zohľadniť vplyv orografie, využitia 
územia a pod., a to v rozlíšeniach dosahujúcich 50 až 10 km 
(Regional Climate Models, 2010). 

ÚVOD 

Zmeny klímy sa v súčasnosti spájajú najmä s výskytom 
rôznych anomálií počasia v porovnaní s dlhodobými prie-
mernými hodnotami základných meteorologických prvkov. 
Priame dôsledky klimatickej zmeny môžu spôsobiť nielen 
zmenu podmienok pre prírodné ekosystémy, ale svojimi 
dôsledkami zasiahnuť aj sociálne a ekonomické sektory 
spoločnosti.  

Termín zmeny klímy alebo klimatické zmeny sa 
v minulosti používal pre všetky zmeny súvisiace s klímou; 
v súčasnosti podľa IPCC (Medzivládny panel pre klimatic-
kú zmenu) sa takto nazývajú prevažne už len zmeny klímy 
prirodzeného charakteru, teda najmä zmeny v minulých 
geologických dobách Zeme (milióny až stovky miliónov 
rokov), ľadové doby (desaťtisíce až milióny rokov), seku-
lárne zmeny (stovky rokov), niekedy aj nízkofrekvenčné 
kolísanie klímy (desiatky rokov) (Lapin a Tomlain, 2001).  

Výstupy z klimatických modelov, simulované za pred-
pokladu rôznych emisných scenárov koncentrácie sklení-
kových plynov v atmosfére, predstavujú možné klimatické 
scenáre budúceho vývoja klímy. Pre územie Slovenska boli 
v poslednom období spracované napr. scenáre založené na 
výstupoch kanadského globálneho cirkulačného modelu 
CGCM3.1, nemeckého globálneho cirkulačného modelu 
ECHAM5, holandského regionálneho modelu KNMI, nemec-
kého regionálneho modelu MPI (Lapin a kol., 2012) a re-
gionálneho modelu Aladin-Climate (Štepánek a kol., 2008; 
Farda a kol., 2010) a Remo 5.7.  

Informácie o budúcom vývoji klímy, vyjadrené najmä 
v podobe simulovaných časových radov vývoja klimatic-
kých prvkov pre budúce desaťročia, sú v súčasnosti posky-
tované vo výstupoch globálnych, ako aj regionálnych 
modeloch atmosféry. Globálne cirkulačné modely (GCM) 
síce simulujú dostatočne dobre vývoj globálnej klímy, ich 
hlavným obmedzením, najmä pre územia s členitou orogra-
fiou, je ich hrubé horizontálne rozlíšenie. Výstupy z GCM 
 

V tejto práci sme použili výstupy dvoch regionálnych kli-
matických modelov - Remo 5.7 (Jacob a Podzun, 1997) a Aladin 
-Climate, spracovaných pre územie Slovenska. Regionálny 
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klimatický model Remo 5.7 bol vytvorený pre Karpatský 
región v rámci projektu EU Carpath CC (www.carpathcc.eu). 
Projekt CarpathCC (Climate Change Framework Project) sa 
zameriava na komplexné hodnotenie zraniteľnosti regiónu 
Karpát zmenou klímy a na vytvorenie porfólia adaptačných 
opatrení vypracovaných v spolupráci s expertmi z viacerých 
krajín, pričom cieľom bolo vypracovať štúdiu využiteľnú 
pri podpore rozhodovania pri manažmente prírodných 
zdrojov so zapojením účastníkov z kľúčových cieľových 
skupín, zo siedmich krajín Karpatskej konvencie. Regionál-
ny klimatický model Remo preberá okrajové podmienky 
z nemeckého klimatického modelu ECHAM5 a je regiona-
lizovaný do uzlových bodov karpatského regiónu v gridovej 
mriežke 25 x 25 km. Výstupy z modelu predstavujú denné 
hodnoty klimatických prvkov pre obdobie 1961 – 2050.  

Model Aladin-Climate bol vyvinutý medzinárodným 
konzorciom niekoľkých európskych krajín a krajín Sever-
nej Afriky, na čele s Francúzskom. Prvá štúdia zaoberajúca 
sa výskumom dlhodobejšej predpovede bola urobená 
v roku 1995 (Janíšková, 1995). Táto verzia modelu bola 
po roku 2000 testovaná nezávisle v CNRM/Météo-France 
a v Českom hydrometeorologickom ústave. V poslednej 
dobe bol model použitý na výskumné účely zmeny klímy 
vo viacerých národných a medzinárodných projektoch, ako 
napríklad EC FP6 ENSEMBLES (Hewitt a Griggs, 2004) 
alebo EC FP6 CECILIA (www.cecilia-eu.org). V rámci 
šiesteho rámcového projektu Európskej únie CECILIA 
(6. RP projekt EÚ CECILIA) bol vytvorený regionálny 
klimatický model Aladin-Climate/CZ. Klimatický scenár 
Aladin-Climate/CZ je vytvorený na základe globálneho 
modelu GCM APREGE a emisného scenára podľa IPCC 
A1B (Štěpánek a kol., 2008; Skalák a kol., 2008), pričom 
jeho výstupy sú spracované v dennom kroku do uzlových 
bodov v gridovej mriežke 10 x 10 km. Referenčným obdo-
bím pre model je obdobie rokov 1961 – 1990, výstupy 
z modelu ALADIN-Climate sú pre referenčné obdobie 
a dve budúce obdobia rokov 2021 – 2050 a 2071 – 2100.  

Cieľom tejto práce bola analýza zmien prvkov hydro-
logickej bilancie na povodí Myjavy v budúcich desaťro-
čiach, pričom sme sa okrem prietokov zamerali na tie 
prvky hydrologickej bilancie, ktoré nie sú bežne dostupné 
z priamych hydrologických meraní, ako aktuálne množstvo 
vody v pôde, množstvo vody z roztopeného snehu, množstvo 
vody akumulovanej v snehovej pokrývke a pôdna vlhkosť. 
Uvedené prvky boli získané hydrologickým modelovaním 
ako výstupy zo zrážkovo-odtokového modelu. V článku 
uvádzame iba hodnotenie prietokov, simulovanej vodnej 
hodnoty snehu na povodí a vlhkosti pôdy.  

Príspevok je členený nasledovne: v prvej časti je opí-
saný použitý zrážkovo-odtokový model Hron a metodika 
analýzy trendov a ich testovanie. Následne sú popísané 
vstupné klimatické údaje vybraného povodia z meraných 
hodnôt, reprezentujúcich súčasný stav a klimatické údaje 
získané na základe výstupov klimatických scenárov Remo 
5.7 a Aladin-Climate. V druhej časti sú popísané výsledky 
simulácií prietokov, vodnej hodnoty snehu a vlhkosti pôdy 
v záverečnom profile povodia pri použití jednotlivých 
scenárov. Zhodnotenie výsledkov trendovej analýzy a zá-
very sú sformulované v záverečnej časti príspevku. 

 

METODIKA 

Zrážkovo-odtokový model Hron 

Na simulovanie odtoku a zložiek hydrologickej bilancie 
bol použitý zrážkovo-odtokový model Hron, vyvinutý na 
Katedre vodného hospodárstva krajiny SvF STU v Bratis-
lave. Ide o koncepčný zrážkovo-odtokový model s polo-
rozčlenenými alebo sústredenými parametrami, ktorý 
pracuje v dennom alebo hodinovom časovom kroku. Konti-
nuálne simulovanie zložiek hydrologickej bilancie prebieha 
v troch hlavných komponentoch modelu, ktorými sú 
snehový, pôdny a odtokový submodel. V tejto práci bola 
použitá verzia modelu so sústredenými parametrami v den-
nom časovom kroku s 15 kalibrovateľnými parametrami. 

Snehový submodel rozdeľuje zrážky na tekuté a sne-
hové a simuluje akumuláciu a topenie snehu na povodí. 
Parametre snehového submodelu reprezentujú hraničné 
hodnoty teploty vzduchu pre tekuté a tuhé zrážky, hraničná 
hodnota teploty vzduchu pre topenie a akumuláciu snehu 
Tt  [ºC], denný teplotný faktor DDF [mm.°C–1.deň–1], para-
meter charakterizujúci schopnosť snehu akumulovať vodu 
WHC [-] a opravný koeficient pre výšku snehovej pokrýv-
ky SCF [-]. Topenie snehu je simulované na základe den-
ného teplotného faktora DDF a vyjadruje sa výškou vody 
z roztopeného snehu (rovnica 1): 

Topenie = DDF. (Ta – Tt) [mm], (1) 

kde 
DDF – denný teplotný faktor , 
Ta – aktuálna priemerná denná hodnota teploty vzduchu, 
Tt – hraničná teplota vzduchu pre topenie a tuhnutie snehu. 

 
V pôdnom submodeli je simulované aktuálne množ-

stvo vody v pôdnej vrstve, aktuálna evapotranspirácia 
z pôdnej vrstvy a množstvo odtečenej vody z pôdnej vrstvy, 
ktoré sa ďalej podieľa na tvorbe odtoku v povodí. Paramet-
re pôdneho submodelu predstavuje maximálne množstvo 
vody v pôde (plná vodná kapacita) FC [mm], limit pre po-
tenciálnu evapotranspiráciu LPE [-], koeficient dopĺňania 
vody z pôdnej vrstvy do hornej (fiktívnej) nádrže odtoko-
vého submodelu RC [-] a parameter pre výpočet dennej 
potenciálnej evapotranspirácie EMP [-]. Parameter EMP 
vstupuje do výpočtu iba v prípade, ak sa denná potenciálna 
evapotranspirácia určuje z hodnôt dlhodobej priemernej 
mesačnej potenciálnej evapotranspirácie a dlhodobej prie-
mernej mesačnej teploty vzduchu. 

Množstvo vody (RG [mm]) odtečenej v danom časo-
vom kroku z pôdnej vrstvy do hornej nádrže odtokového 
submodelu sa určuje podľa nelineárnej funkcie v tvare: 

P
FC
SMRG

RC

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= , (2) 

kde 
P – množstvo vody zo zrážok a z roztopeného snehu [mm], 
SM – aktuálne množstvo vody v pôde [mm], 
FC – maximálne množstvo vody v pôdnej vrstve  

(plná vodná kapacita) [mm]. 
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Aktuálna evapotranspirácia AET [mm] z pôdnej 
vrstvy závisí od pomeru medzi aktuálnym množstvom 
vody v pôdnej vrstve SM [mm] a maximálnym množstvom 
vody v pôde FC [mm].  

Trendová analýza 

Trend odráža dlhodobé zmeny v priemernom chovaní ča-
sových radov (napr. dlhodobý rast alebo dlhodobý pokles). 
Trendová zložka vzniká v dôsledku pôsobenia síl, ktoré 
systematicky pôsobia v rovnakom smere. Trend delíme na: Odtokový submodel sa skladá z dvoch fiktívnych 

nádrží (z hornej a dolnej), v ktorých je simulovaný povr-
chový, podpovrchový a základný odtok. Nádrže môžu byť 
vyjadrené ako lineárne alebo nelineárne, v závislosti od 
zvolenej výtokovej funkcie. Množstvo vody (RG) odte-
čenej za daný časový krok z pôvodnej vrstvy priteká do 
hornej nádrže. Rýchlosť prítoku vody odtekajúcej z hornej 
do dolnej nádrže je určená parametrom PER [mm.deň–1]. 
Dolná nádrž má neobmedzenú kapacitu. Ak výška vody 
v hornej nádrži SUZ [mm] presiahne maximálnu kapacitu 
hornej nádrže UZL [mm], nastane tvorba povrchového 
odtoku. Jednotlivé zložky odtoku sú simulované podľa 
rovníc:  

• deterministický – modelovateľný lineárnou alebo ne-
lineárnou funkciou, 

• stochastický (náhodný) – nedá (nesmie) sa modelovať 
jednou lineárnou funkciou.  
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Jedným z najpoužívanejších neparametrických testov 
na detekciu štatisticky významných trendov v časových ra-
doch je Mann-Kendallov trendový test, ktorý nie je ovplyv-
nený aktuálnym rozdelením dát a je menej citlivý na extrém-
ne hodnoty, ktoré sú odľahlé. Trendový test Mann-Kendall 
(1975) je založený na korelácii medzi zoradením časových 
radov a ich časovým poradím. Používa sa pre dáta ktoré 
nemajú sezónnu zložku. Pre časové rady X = {x1, x2, ..., xn}, 
štatistický test je daný vzťahom (Kendall, 1975): 
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Ak neexistujú trendy, potom sa očakáva, že S bude 0, 
a jeho zmena bude: 

185210 /)n()n(n)S(V +⋅−= , (7) 

kde n je počet pozorovaní. 
 kde 
Ak n > 10, potom porovnanie štatistického testu S s 

kritickými hodnotami je: 
Q0 – povrchový odtok [mm], 
Q1 – podpovrchový odtok [mm], 
Q2 – základný odtok [mm], 

)S(SE
SZ = , (8)  UZL – kapacita hornej nádrže v odtokovom submodeli [mm], 

SUZ – aktuálna zásoba vody v hornej nádrži v odtokovom 
submodeli [mm], kde SE(S) je kritická hodnota. 

 SLZ – aktuálna zásoba vody v dolnej nádrži v odtokovom 
submodeli [mm], Mann-Kendallov test má dva parametre, ktoré sú 

dôležité pre detekciu trendu: mieru signifikácie, ktorá 
označuje silu testu a odhad veľkosti smernice, ktorá určuje 
smer a veľkosť trendu. V hydrológii štatisticky významné 
trendy sú trendy s významnosťou 90 % a 95 %. Princíp 
štatistického testovania je testovanie nulovej hypotézy H0 

(zmena nastala) oproti alternatívnej hypotéze H1. Overuje 
sa hodnota pravdepodobnosti výskytu (p-value), kde ak je 
hodnota p menšia ako 0,05 vyskytuje sa trend a nulová hy-
potéza sa zamieta. Tiež sa overuje štandardizovaná Mann- 
Kendallova štatistika Z, kde pozitívne hodnoty naznačujú 
rastúci trend, negatívne hodnoty určujú klesajúci trend. 

K0, K1, K2 – parametre [dni]. 
 
Uvedené zložky odtoku sa spočítajú do celkového 

odtoku, ktorý sa transformuje pomocou trojuholníkovej 
váhovej funkcie parametrom MB (Pekárová a Szolgay, 
2005). 

Vstupné údaje do modelu predstavujú denné úhrny 
zrážok na povodie, priemerné denné hodnoty teploty vzdu-
chu na povodí, hodnoty dennej alebo mesačnej potenciálnej 
evapotranspirácie a priemerné denné prietoky v závereč-
nom profile povodia. Štandardný výstup z modelu tvoria 
priemerné denné prietoky v záverečnom profile povodia, 
zložky hydrologickej bilancie v dennom časovom kroku: 
aktuálna evapotranspirácia, pôdna vlhkosť, aktuálne množ-
stvo vody v hornej a dolnej nádrži odtokového submodelu, 
vodná hodnota snehu.   

 
 

VSTUPNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE 

Povodie toku Myjava po profil Jablonica má plochu 
238,45 km2. Povodie leží v oblasti Myjavskej pahorkatiny 
a je tvorené horninovými komplexmi paleogénu a kvartéru. 
Z hľadiska klimatických pomerov možno územie zaradiť 
do mierne teplej klimatickej oblasti s horskou klímou  

Na optimalizáciu parametrov modelu sú v modeli za-
budované rôzne optimalizačné kritéria, ktoré zabezpečujú 
minimalizáciu rozdielov medzi meranými a simulovanými 
priemernými dennými prietokmi.  

 



 

Obrázok 1. Povodie Myjavy a Teplice  
s klimatickými a zrážkomernými stanicami. 

Figure 1. The Myjava and Teplica River basin with 
climatological and precipitation gauging stations. 

 

 
a s malou inverziou teplôt. Priemerná ročná teplota vzdu-
chu sa pohybuje okolo 8 °C. Priemerné hodnoty teploty 
vzduchu v júli dosahujú 18 – 19 °C, v mesiaci január klesnú 
pod bod mrazu a dosahujú −3 až −3,5 °C. Počet letných dní 
(s teplotou viac ako 25 °C) je pomerne vysoký, dosahuje 
hodnotu 50 dní v nižších polohách, vo vyšších polohách je 
to 35 dní. Počet dní s teplotou vzduchu nad 0 °C v nižších 
polohách Myjavskej pahorkatiny je 295, vo vyšších polo-
hách 280 dní. Priemerný počet dní s celodenným mrazom 
sa pohybuje od 30 do 45 dní. Územie z hľadiska zrážkovej 
činnosti možno zaradiť do oblasti mierne vlhkej, s ročným 
úhrnom zrážok 650 až 700 mm. Uzavretosť Myjavskej 
pahorkatiny a Bielych Karpát spôsobuje, že maximum zrá-
žok je v mesiacoch jún a júl (33,43 %). V záveternej časti 
má územie v priemere 93 daždivých dní, v náveternej časti 
približne 100 daždivých dní (viac ako 1 mm zrážok). 
Najmenší úhrn zrážok je v mesiacoch január – marec, iba 
18,2 % z ročného úhrnu. Trvalá snehová prikrývka sa na 
Myjavskej pahorkatine vyskytuje v priemere 52 – 60 dní. 

 

Vstupné údaje z meraných hodnôt 

Vstupné údaje do zrážkovo-odtokového modelu Hron 
tvorili priemerné denné úhrny zrážok z 18 disponibilných 
zrážkomerných staníc na povodí Myjava-Jablonica a okolí, 
priemerné denné teploty vzduchu z 3 klimatických staníc 
a priemerné denné prietoky v profile Myjava-Jablonica za 
obdobie 1981 – 2010 poskytnuté SHMÚ v Bratislave. Prie-
merné denné úhrny zrážok na povodie boli vypočítané 
interpolačnou metódou inverzne váženej vzdialenosti.  
 

Priemerné denné hodnoty teploty vzduchu na povodí boli 
vypočítané metódou teplotného gradientu, pri ktorej bola 
teplota vzduchu v každej časovej jednotke prepočítaná do 
priemernej nadmorskej výšky povodia na základe regres-
ného vzťahu medzi aktuálnou teplotou vzduchu v stani-
ciach a nadmorskou výškou staníc.  

Potenciálna evapotranspirácia bola vypočítaná podľa 
vzťahu Blaney-Criddle (Parajka a kol., 2003) na základe 
teploty vzduchu a indexu oslnenia podľa vzťahu:  

 
year

a S
S)T,,(,,PET 10045701288960551 0 ⋅+⋅+−= , (9) 

kde   

yearS
S 1000 ⋅  je index oslnenia, (10) 

S0  – potenciálna dĺžka slnečného svitu počas dňa [h], 
Syear – priemerná ročná suma potenciálnej dĺžky slnečného 

svitu počas dňa [h], 
Ta – priemerná denná teplota vzduchu [°C]. 

 

Vstupné údaje z výstupov RCM 

Pri simulovaní vývoja hydrologického režimu na povodí 
Myjavy pre budúce desaťročia boli ako vstupné rady do 
hydrologického modelu použité klimatické charakteristiky 
z výstupov 2 zvolených regionálnych scenárov. Klimatické 
charakteristiky predstavovali priemerné denné hodnoty zrá-
žok na povodie a priemerné denné hodnoty teploty vzduchu  
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Obrázok 2. Dlhodobé priemerné mesačné úhrny zrážok na 
povodie Myjavy: merané hodnoty (1981 – 2007), scenárové 
hodnoty podľa Remo 5.7 ( 2021 – 2050) a Aladin-Climate 
(2021 – 2050 a 2071 – 2100). 
Figure 2. Long-term mean monthly precipitation totals on the 
Myjava River basin: measured values (1981 – 2007), the 
scenario values due to Remo 5.7 (2021 – 2050) and Aladin-
Climate (2021 – 2050 and 2071 – 2100.) 
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Obrázok 3. Dlhodobá priemerná mesačná teplota vzduchu 
na povodí Myjavy: merané hodnoty 1981 – 2010 a scenárové 
hodnoty podľa Remo 5.7 (2021 – 2050) a Aladin-Climate 
(2021 – 2050 a 2071 – 2100). 
Figure 3. Long-term mean monthly temperature on the Myjava 
River basin: measured values (1981 – 2007), the scenario 
values due to Remo 5.7 (2021 – 2050) and Aladin-Climate 
(2021 – 2050 and 2071 – 2100). 
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na povodí. Denné hodnoty potenciálnej evapotranspirácie 
boli vypočítané na základe indexu oslnenia a scenárových 
časových radov priemernej dennej teploty vzduchu na 
povodí podľa vzťahu Blaney-Criddle (Parajka a kol., 2003). 

Na obrázku 2 je znázornené porovnanie dlhodobých 
priemerných mesačných úhrnov zrážok na povodie za obdobie 
1981 – 2010 (merané hodnoty), časový horizont 2021 – 2050 
(Remo 5.7 a Aladin Climate) a časový horizont 2071 – 2100 
(Aladin Climate).  

Z porovnania dlhodobých priemerných úhrnov zrážok 
na povodie vidieť, že podľa scenára Remo možno očakávať 
zvýšenie zrážok od apríla do novembra, s výrazným zvý-
šením v mesiacoch august a september (až o +30 mm). 
Výrazné zvýšenie v auguste a septembri vzniklo posunom 
zrážkového maxima z júna na september.  

Podľa scenára Aladin-Climate možno vyššie zráž-
kové úhrny očakávať v mesiacoch marec, máj, október až 
december pre obidva horizonty. Pre obdobie 2021 – 2050 
možno očakávať vyššie úhrny okrem spomínaných mesia-
coch ešte v mesiacoch jún, júl a nižšie úhrny v auguste. 
Scenár 2071 – 2100 vykazuje nižšie úhrny v mesiacoch júl 
až september oproti scenáru 2021 – 2050, a aj vzhľadom 
k nameraným hodnotám. 

Na obrázku 3 je znázornené porovnanie priemernej 
mesačnej teploty vzduchu na povodí Myjavy: merané hod-
noty 1981 – 2010 a scenárové hodnoty podľa Remo 5.7 
(2021 – 2050) a Aladin-Climate (2021 – 2050 a 2071 – 2100). 

Z porovnania meraných a scenárových dlhodobých 
priemerných mesačných hodnôt teploty vzduchu na obrázku 3 
vidieť, že podľa scenára Remo 5.7 v horizonte 2021 –2050 
oproti meraným hodnotám v horizonte 1981 – 2010 možno 
očakávať zvýšenie dlhodobej priemernej teploty vzduchu 
v mesiacoch september až február a zníženie teploty vzduchu 
v mesiacoch apríl až august. Podľa scenára Aladin-Climate 
možno v horizonte 2021 – 2050 a 2071 –2100 očakávať zvý-
šenie priemernej mesačnej teploty vzduchu prakticky vo 
všetkých mesiacoch, v horizonte 2071 –2100 je zvýšenie 
výrazné, v mesiacoch február, marec a august viac ako 4 °C.  

VÝSLEDKY SIMULOVANIA  
ZLOŽIEK HYDROLOGICKEJ BILANCIE 

Parametre zrážkovo-odtokového modelu Hron boli kalib-
rované v kalibračnom období 1981 – 1995 a validované 
v období 1996 – 2007. Pre kalibráciu parametrov modelu 
bola použitá automatická kalibrácia metódou genetického 
algoritmu, harmonického vyhľadávania, ako aj manuálnej 
kalibrácie. Parametre boli optimalizované na zhodu me-
raných a simulovaných priemerných denných prietokov 
v profile Myjava-Jablonica, ktorá bola posudzovaná op-
timalizačným kritériom Nash-Sutcliffe. Najlepší súbor 
parametrov bol následne použitý na simuláciu priemerných 
denných prietokov pre súčasné obdobie 1981 – 2010 a prie-
merných denných prietokov, ako aj prvkov hydrologickej 
bilancie pre budúce časové horizonty za predpokladu zme-
nených klimatických podmienok.  

Vstupné klimatické údaje pre modelovanie v budú-
cich časových horizontoch tvorili výstupy z RCM Remo 5.7 
a Aladin-Climate, a to priemerné denné teploty vzduchu 
na povodí a denné úhrny zrážok na povodie pre obdobie 
2021 – 2050 a 2071 –2100. Denné hodnoty potenciálnej 
evapotranspirácie boli vypočítané na základe indexu oslne-
nie a priemernej dennej teploty vzduchu na povodie podľa 
jednotlivých scenárov.  

Zo simulovaných charakteristík hydrologického reži-
mu sme analyzovali vývoj prietokov v záverečnom profile 
povodia, časové rady simulovanej vodnej hodnoty snehu 
na povodí a vlhkosti pôdy v povodí. Výsledky týchto simu-
lovaných zložiek hydrologickej bilancie v dvoch budúcich 
časových horizontoch boli spracované do dlhodobých 
priemerných mesačných hodnôt, ktoré boli porovnané 
s dlhodobými priemernými mesačnými hodnotami obdobia 
1981 – 2010. Vývoj časových radov priemerných mesačných 
prietokov, priemernej mesačnej vodnej hodnoty snehu na 
povodí a mesačnej vlhkosti pôdy na povodí bol posúdený 
na základe trendovej analýzy. Štatistická významnosť tren-
dov bola posúdená neparametrickým testom Mann-Kendalla.  
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Obrázok 4. Dlhodobé priemerné mesačné prietoky v profile 
Myjava-Jablonica: simulované hodnoty 1981 – 2010, scenáro-
vé hodnoty podľa Remo 5.7 (2021 – 2050) a Aladin-Climate 
(2021 – 2050, 2071 – 2100). 
Figure 4. Long-term mean monthly discharges in Myjava- 
Jablonica station: simulated values (1981 – 2007), the scena-
rio values due to Remo 5.7 (2021 – 2050) and Aladin-Climate 
(2021 – 2050 and 2071 – 2100). 
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Obrázok 5. Dlhodobá priemerná mesačná vodná hodnota 
snehu na povodí Myjavy: simulované hodnoty 1981 – 2010, 
scenárové hodnoty podľa Remo 5.7 (2021 – 2050) a Aladin-
Climate (2021 – 2050, 2071 – 2100). 
Figure 5. Long-term mean monthly snow water equivalent va-
lues on Myjava River basins: the simulated values 1981 – 2010, 
the Remo 5.7 (2021 – 2050) scenario values, and Aladin-Climate 
(2021 – 2050, 2071 – 2100) values. 
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Tabuľka 1. Výsledky testovania významnosti trendov zložiek hydrologickej bilancie modelovaných scenárom Remo a Aladin. 
Table 1. The results of testing the significance of trends of water balance components modeled using Remo and Aladin scenarios. 

Scenár  Obdobie Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec 
VHS 2021 – 2050 nie áno ↓ nie – – – – – – – nie nie 

REMO 
Pôdna vlhkosť 2021 – 2050 – – – áno ↓ áno ↓ áno ↓ nie nie nie nie   

2021 – 2050 nie nie nie – – – – – – – nie nie 
VHS 

2071 – 2100 nie nie nie – – – – – – – nie áno ↓

2021 – 2050 – – – áno ↑ áno ↑ nie nie nie nie nie – – 
ALADIN 

Pôdna vlhkosť 
2071 – 2100 – – – nie nie nie nie nie nie nie – – 

 
 
Z posúdenia vývoja dlhodobých priemerných mesač-

ných prietokov na povodí v časovom horizonte 2021 – 2050 
je možné indikovať ich zníženie oproti obdobiu 1981 – 2010 
v mesiacoch január až máj (jún) a zvýšenie v mesiacoch júl 
až december. V časovom horizonte 2071 – 2100 je zníženie 
dlhodobých priemerných mesačných prietokov výraznejšie 
a prejavuje sa vo všetkých mesiacoch roka. Celý prietokový 
režim je oproti súčasnému obdobiu vyhladenejší, výrazne 
sa znížilo jarné maximum prietokov v marci, a v časovom 
horizonte 2071 – 2100 sa ešte prehĺbilo jesenné minimum 
v septembri a októbri. Zníženie jarného maxima môže byť 
zapríčinené vyššou teplotou vzduchu v zimných mesiacoch 
podľa obidvoch scenárov, ako aj nižšími zrážkami v mesia-
ci január a február. Zásluhou týchto zmien sa na povodí 
môžu vytvárať menšie zásoby vody v snehovej pokrývke 
a tým sa môžu znižovať prietoky z jarného topenia snehu 
(Obr. 4).  

Na obrázku 5 je znázornené porovnanie vývoja dlho-
dobých priemerných mesačných hodnôt vodnej hodnoty 
snehu na povodí Myjavy. Pre všetky scenáre je zreteľný vý-
razný pokles zásob snehu pre všetky zimné mesiace, pričom 
v hraničných mesiacoch december a marec pre scenár Aladin 
sa sneh na povodí skoro vytráca. V časovom horizonte 
2021 – 2050, kedy máme výsledky pre oba scenáre je zrej-
mé, že pri scenári Remo dosahuje vodná hodnota snehu vyš-
šie hodnoty vo všetkých mesiacoch ako pre scenár Aladin.  

V tabuľke č. 1 sú prezentované výsledky testovania 
významnosti trendov mesačných časových radov simulo-
vaných zložiek hydrologickej bilancie. Napriek tomu, že 
modelovaná hodnota vodná hodnota snehu scenárom Remo 
pre obdobie 2021 – 2050 klesá v dlhodobých priemeroch 
vo všetkých mesiacoch, jej významný mesačný pokles bol 
detekovaný len v mesiaci február, a pre pôdnu vlhkosť 
v mesiacoch apríl až jún. Predpokladáme, že tieto trendy 
ovplyvnil najmä pokles zrážok v danom období.  

Čo sa týka výsledkov analýz pre scenár Aladin a ob-
dobie 2021 – 2050, štatisticky významný rastúci trend 
pôdnej vlhkosti je v mesiacoch apríl a máj, čo ovplyvňuje 
pravdepodobne nárast zrážok v jarných mesiacoch v tomto 
scenárovom období. Pre obdobie 2071 – 2100 sa zistil šta-
tisticky významný klesajúci trend vodnej hodnoty snehu 
v mesiaci december. 

 
 

ZÁVER 

V článku sme sa zaoberali posúdením vplyvu možnej 
zmeny klímy na hydrologický režim vybraného malého 
povodia Myjavskej pahorkatiny, za predpokladu zmene-
ných klimatických charakteristík v budúcich desaťročiach, 
podľa dvoch regionálnych klimatických modelov Remo 5.7 
a Aladin-Climate. Na rozdiel od globálnych modelov atmo-
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sféry, ktorých regionalizované výstupy sa u nás doteraz 
najčastejšie využívali, dávajú uvedené scenáre predpoklad 
presnejšieho vyjadrenia budúcej klímy, najmä pre svoje 
presnejšie horizontálne rozlíšenie a schopnosť zohľadniť 
orografické pomery daného územia.  

Metodicky sme v práci použili často používaný prí-
stup, pri ktorom je budúci vývoj prietokov a zložiek hydro-
logickej bilancie simulovaný zrážkovo-odtokovým mo-
delom, ktorého klimatické vstupy predstavujú výstupy 
z globálnych alebo regionálnych klimatických modelov 
atmosféry do budúcnosti. Na simulovanie odtoku sme 
použili koncepčný zrážkovo-odtokový model v dennom 
kroku, ktorého parametre získané kalibráciou pre obdobie 
s meranými údajmi sme použili aj pre simuláciu budúceho 
vývoja hydrologického režimu.  

Pri porovnaní výsledkov sme uvažovali 2 časové ho-
rizonty – časový horizont 2021 – 2050, z ktorého sme mali 
klimatické výstupy podľa obidvoch regionálnych klimatic-
kých modelov, a časový horizont 2071 – 2100, z ktorého 
sme mali výstupy iba z modelu Aladin-Climate. Z posúde-
nia vývoja dlhodobých priemerných mesačných prietokov 
na povodí v časovom horizonte 2021 – 2050 je možné indi-
kovať ich zníženie oproti obdobiu 1981 – 2010 v mesia-
coch január až máj (jún) a zvýšenie v mesiacoch júl až 
december. V časovom horizonte 2071 – 2100 je zníženie 
dlhodobých priemerných mesačných prietokov výraznejšie 
a prejavuje sa vo všetkých mesiacoch roka. Celý prietoko-
vý režim je oproti súčasnému obdobiu vyhladenejší, výrazne 
sa znížilo jarné maximum prietokov v marci, a v časovom 
horizonte 2071 – 2100 sa ešte prehĺbilo jesenné minimum 
v septembri a októbri. Zníženie jarného maxima môže byť 
zapríčinené vyššou teplotou vzduchu v zimných mesiacoch 
podľa obidvoch scenárov, ako aj nižšími zrážkami v mesia-
ci január a február. Zásluhou týchto zmien sa na povodí 
môžu vytvárať menšie zásoby vody v snehovej pokrývke, 
a tým sa môžu znižovať prietoky z jarného topenia snehu.  

Aj keď dosiahnuté výsledky poskytujú cenné infor-
mácie o budúcom vývoji hydrologického režimu v danej 
oblasti, interpretovať ich treba opatrne a treba vždy mať na 
pamäti aj nedostatky uvedených metodických prístupov. 
Ide napr. o skutočnosť, že pri kalibrácii modelu sú okrem 
prietokov ostatné simulované prvky a stavy modelu iba 
simulované a často nemáme možnosti na ich overenie 
s meranými údajmi. Problémom sú aj samotné parametre 
zrážkovo-odtokového modelu, ktoré sú kalibrované na 
údajoch, reprezentujúcich súčasné obdobie a ich prenos pre 
budúce klimatické a hydrologické podmienky môže byť 
slabinou uvedeného prístupu. Rozdielne výsledky môžu tiež 
vyplývať aj z rozdielov vo výstupoch samotných klimatic-
kých modelov, preto je vhodné pri impaktných štúdiách 
využiť výstupy z viacerých GCM alebo RCM.  
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In the two identical periods 1988 – 2011 in Slovakia were observed reaction of small-leaved lime tree (Tilia cordata Mill.) 
On climate change through phenological elevation gradients and trends of selected phenological phases. Altitudinal
range of 600 m reached the flowering phenological gradient shift of 4.7 day, leaf unfolding 3 days and ripeness of fruits
1.7 day/100 m. Differences between the vertical elevation gradients of leaf unfolding and ripening during two 12 year
time period were minimal and did not confirm significant climate change. Compared to the same period 1961 – 1985 led 
to a slight warming. There was a statistically significant correlation dependence (p < 0.01) between the average onset 
beginning of flowering, leaf unfolding and altitudes. Shift trend analysis and early flowering leaf unfolding advances
by 4.5 to 6.8 days on to an earlier period, but without statistical significance. Trend of ripeness of fruits, with a shift of
11 days later showed statistically significant. 
 
V dvoch rovnakých obdobiach rokov 1988 – 2011 boli na Slovensku sledované reakcie lipy malolistej (Tilia cordata Mill.) na 
klimatickú zmenu pomocou fenologických výškových gradientov a trendov vybraných fenologických fáz. Vo výškovom 
rozpätí 600 m dosiahol fenologický gradient pre kvitnutie posun o 4,7 dňa, zalistenie o 3 dni a zrelosť plodov o 1,7 dňa/
100 m. Rozdiely medzi vertikálnymi výškovými gradientami zalistenia a zrelosti plodov počas dvoch 12 ročných časových 
období boli minimálne a nepotvrdili výrazné zmeny klímy. V porovnaní s rovnakým obdobím rokov 1961 – 1985 sa preja-
vilo mierne oteplenie. Ukázala sa štatisticky významná korelácia závislosti (p<0,01) medzi priemerným nástupom začiat-
ku kvitnutia, zalistenia a nadmorskou výškou. Trendové analýzy posunu začiatku kvitnutia a zalistenia sa posúvajú o 4,5 
až 6,8 dňa do skoršieho obdobia, ale bez štatistickej významnosti. Trend zrelosti plodov s posunom o 11 dní neskôr sa 
ukázal štatisticky významný. 
 
Keywords: small-leaved lime, Tilia cordata Mill., phenological phases, phenological gradient, Slovakia 

  

ÚVOD 

Súčasné rozšírenie a areály rastlín sa formovali počas histo-
rického vývoja Zeme. Sú odrazom zmeny podnebia, ktoré 
ovplyvňovalo striedanie dôb ľadových s medziľadovými. 
Pre mnohé rastlinné druhy sú aj dnešné areály nestále 
a k zmenám dochádza vplyvom globálneho otepľovania 
atmosféry. Klimatické zmeny podľa klimatických modelov 
pre Európu (Räisänen et al., 2004) ukazujú do budúcnosti 
zvyšovanie teploty vzduchu, zmeny intenzity a cirkulácie 
zrážok. Jeden z modelov predpokladá väčšie množstvo zrá-
žok s nižšou frekvenciou ale vyššou výdatnosťou (Larsen et 
al. 2011). Výraznejší nárast priemernej teploty vzduchu sa 
očakáva hlavne vo vyšších zemepisných šírkach počas chlad-
nejších mesiacov v roku (Schwartz et al., 2006).  

Zmenené klimatické faktory prostredia ovplyvnia 
fyziologické procesy živých organizmov a ich vzájomné 
vzťahy. Jednotlivé rastlinné druhy môžu byť nahradené 
novými, lepšie adaptovanými na vyššie priemerné teploty 
a vodný režim, alebo sa dokážu prispôsobiť týmto zmenám.  
 
 
 

Vyššie priemerné teploty vzduchu v zimných mesiacoch 
výrazne ovplyvnia druhy, ktoré rastú vo vyšších pásmach 
ich vertikálneho rozšírenia. Vplyvom teplejšej klímy a mier-
nejších jarných teplotných podmienok môžu začínať svoju 
fenologickú aktivitu skôr (Jentsch et al. 2009). Výsledky 
pozorovaní (Menzel-Fabian, 1999) odhadujú, že zvyšovanie 
teploty vzduchu koncom zimy a začiatkom jarného obdobia 
môže urýchliť nástup jarných fenologických fáz priemerne 
o 6 dní. Ďalšie štúdie tiež potvrdzujú túto závislosť a pou-
kazujú na významnú koreláciu medzi jarnými fenologic-
kými fázami a teplotou predchádzajúcich mesiacov pred 
začatím fenologických prejavov (Menzel et al. 2006a).  

Fenologické pozorovania prispievajú k vysvetleniu 
zmien klímy niekoľkými spôsobmi (Schwartz, 1999). Ich 
načasovanie je extrémne citlivé na medziročné zmeny me-
teorologických podmienok. Dlhodobé fenologické zázna-
my môžu byť odpoveďou biologických reakcií rastlín na 
klimatické zmeny. Veľkosť týchto zmien v prírodných 
ekosystémoch bude pravdepodobne závisieť od ich stabi-
lity a adaptácie v nových podmienkach prostredia. Za jeden  
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z dôležitých bioindikátorov klimatickej zmeny je sledova-
nie fenologických prejavov rastlín, ale aj zmien v ekosysté-
moch (Menzel et al., 2006b; Cleland et al., 2007). Na zistenie 
zmien v rámci ekosystémov slúži vo fenológii fenologický 
výškový gradient. Vyjadruje vplyv zmeny klimatických 
prvkov na fenologické prejavy drevín v hraniciach ich 
vertikálneho výskytu.  

Lipa malolistá (Tilia cordata MILL.) patrí k drevinám 
o ktorej fenologické prejavy sa zaujímajú nielen špecialisti 
z odboru fenológie a bioklimatológie, ale aj včelári a široká 
odborná verejnosť (Hajková et al., 2012). Predložený člá-
nok tak môže prispieť aj k praktickej aplikácii fenológie na 
Slovensku. 

 
 

MATERIÁL A METÓDY 

Lipa malolistá (Tilia cordata MILL.) patrí k druhom s pô-
vodným rozšírením vo veľkej časti Európy. Ako polotieňo-
milná drevina rastie na stanovištiach dostatočne zásobených 
živinami. Patrí k cenným listnatým drevinám, spolu s ja-
vormi, brestami a jaseňom štíhlym. Rastie na suťoviskách 
s vyššou pôdnou vlhkosťou, ale aj vo vrcholových častiach 
svahov s plytkou a kamenitou pôdou. Často je stálou prí-
mesou lužných lesov v porastoch s dubom letným. Okrem 
svojho melioračného významu pri rýchlom rozklade listo-
vej hmoty má veľký význam aj ako medonosná drevina. 
Preto poznatky o vývoji a prípadných zmenách generatív-
nych fenologických fáz majú v období predpokladaných 
zmien klímy väčší význam.  

Fenologické pozorovania sa vykonávali v lesných po-
rastoch Slovenska v nadmorských výškach 100 – 700 m n. m., 
kde má lipa malolistá najväčšie zastúpenie. Pri pozorovaní 
fenologických fáz v období rokov 1988 – 2011 sa postupo-
valo podľa metodiky Slovenského hydrometeorologického 
ústavu (Kolektív, 1984). Fenologické fázy pochádzajú z da-
tabáz SHMÚ, a zaznamenávali sa na súbore 10 jedincov. 
Pozorovali sa nasledovné vybrané fenofázy: 

• začiatok kvitnutia (ZK) – na pozorovaných jedincoch 
sa objavilo 10 % úplne rozvinutých kvetov, 

• začiatok zalistenia (ZZ) – prvé úplne rozvinuté listy, 
ktoré ešte nemali normálnu veľkosť a sfarbenie sa 
vyskytli na 10 % pozorovaných jedincov, 

• začiatok zrelosti plodov (ZP) – zrelé plody (10 %) pa-
dajú na zem s blanitými krídlami. 
 
Termíny nástupu fenofáz sú vyjadrené dátumom ale-

bo poradovým číslom dňa v roku počítaného od prvého 
januára. Pre zistenie vplyvu zmeny klímy na fenologické 
prejavy lipy malolistej sme časové obdobie rozdelili na dva 
kratšie 12 ročné obdobia rokov 1988 – 1999 a 2000 – 2011. 
Vypočítali sme fenologické výškové gradienty (FVG), kto-
ré vyjadrujú rozdiely v nástupe fenofázy medzi najnižšie 
a najvyššie položenou lokalitou prepočítané na 100 výško-
vých metrov. Súčasne sme vyhodnotili aj vývoj trendov 
uvedených fenofáz. 

 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Nástup fenologických fáz lipy malolistej na lokalitách s rôz-
nou nadmorskou výškou odstupňovanou po 100 m v období 
rokov 1988 – 1999 a 2000 – 2011 sú uvedené v tabuľke 1. 

Najskorší priemerný nástup začiatku kvitnutia a zalis-
tenia bol v obidvoch časových obdobiach v prvom výško-
vom stupni, najneskorší nástup bol pozorovaný na najvyššie 
položených lokalitách. Oneskorovanie začiatku kvitnutia 
medzi výškovými stupňami predstavoval v prvom časovom 
období 4 – 8 dní, v druhom 3 – 9 dní. Posun začiatku zalis-
tenia do neskorších termínov vplyvom nadmorskej výšky 
bol v rokoch 1988 – 1999 1 – 7 dní, v období 2000 – 2011 
3 – 6 dní. Pri obidvoch fenologických fázach korelačná 
analýza medzi priemerným nástupom začiatku kvitnutia 
a zalistenia a nadmorskou výškou ukázala vysoký stupeň 
závislosti, pri ktorom koeficient lineárnej korelácie dosia-
hol hodnoty 0,96 – 0,99 (Obr. 1 a 2). Analýza potvrdila 
štatisticky významnú koreláciu (p < 0,01). K zhodným 
výsledkom dospel aj Schieber (2011), Schieber et al. (2013) 
pri hodnotení fenofáz buka lesného a Škvareninová (2013) 
pri analýze kvitnutia liesky obyčajnej. 

 
 

 
 Výškové 

stupne 
100 – 200 

m n.m. 
201 – 300

m n.m. 
301 – 400

m n.m 
401 – 500

m n.m 
501 – 600 

m n.m 
> 600 
m n.m 

 Fenofáza 1 2 3 4 5 6 

FVG 
(dni/100 m)

ZK 169 
18.6. 

169 
18.6. 

177 
26.6. 

181 
30.6. 

186 
5.7. 

193 
12.7. 3,8 

ZZ 114 
24.4. 

115 
25.4. 

119 
29.4. 

126 
6.5. 

130 
10.5. 

136 
16.5. 3,0 

19
88

 –
 1

99
9 

ZP 252 
9.9. 

267 
24.9. 

271 
28.9. 

278 
5.10. 

262 
19.9. 

265 
22.9. 0,7 

 

        

ZK 161 
10.6. 

167 
16.6. 

170 
19.6. 

179 
28.6. 

187 
6.7. 

192 
11.7. 5,8 

ZZ 111 
21.4. 

111 
21.4. 

116 
26.4. 

122 
2.5. 

127 
7.5. 

130 
10.5. 2,9 

20
00

 –
 2

01
1 

ZP 260 
17.9. 

268 
25.9. 

272 
29.9. 

280 
7.10. 

265 
22.9. 

267 
24.9. 0,9 

Tabuľka 1.  
Priemerný nástup sledovaných 
fenologických fáz a fenologický 
výškový gradient (FVG)  
na lokalitách v rôznych nad-
morských výškach v rokoch 
1988 – 1999 a 2000 – 2011. 

Table 1.  
The average onset observed 
phenological phases and 
phenological altitude gradient 
(FVG) in localities at different 
altitudes in the years  
1988 – 1999 and 2000 – 2011. 
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Obrázok 1. Závislosť medzi priemerným nástupom začiatku 
kvitnutia lipy malolistej a nadmorskou výškou v sledovaných 
obdobiach. 
Figure 1. The relationship between the average onset of start 
of flowering of lime tree (Tilia cordata MILL.) and altitudes in 
the observed period.  
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Obrázok 3. Závislosť medzi priemerným nástupom zrelosti 
plodov lipy malolistej a nadmorskou výškou v sledovaných 
obdobiach. 
Figure 3. The relationship between the average onset of ripe-
ness of fruits, lime tree (Tilia cordata MILL.) and altitudes in 
the observed period. 
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Obrázok 2. Závislosť medzi priemerným nástupom začiatku 
zalistenia lipy malolistej a nadmorskou výškou v sledovaných 
obdobiach. 
Figure 2. The relationship between the average onset begin-
ning of leaf unfolding of lime tree (Tilia cordata MILL.) and 
altitudes in the observed period.  
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Fenologický výškový gradient kvitnutia dosahoval 

v rokoch 1988 – 1999 v priemere 3,8 dňa/100 m, v rokoch 
2000 – 2011 5,8 dňa/100m. Za celé obdobie (1988 – 2011) 
predstavoval pre Slovensko 4,7 dňa/100 m. Ak túto hod-
notu porovnáme s rovnako dlhým časovým obdobím rokov 
1961 – 1985, kedy výškový gradient kvitnutia na Slovensku 
dosiahol 4,1 dňa/100 m výšky (Melo, 2006), môžeme kon-
štatovať, že nedochádza k výraznej zmene.  

Pri fenologickom výškovom gradiente zalistenia 
medzi dvomi 12 ročnými obdobiami bol zaznamenaný  
 
 

nepatrný rozdiel (Tab. 1). V rokoch 1988 – 2011 dosiahol 
gradient hodnotu 3 dni/100 m. Pre porovnanie s rovnakým 
obdobím rokov 1961 – 1985 predstavoval gradient 3,7 dňa/ 
100 m výšky (Melo, 2006), čo je v súčasnosti rýchlejší 
nástup o 0,8 dňa. Dochádza k zmenám teplotných pome-
rov, ktoré môžu signalizovať mierne oteplenie v druhom 
období. 

Fenofáza zrelosť plodov (Obr. 3) sa so stúpajúcou 
nadmorskou výškou do 400 m oneskorovala v prvom ob-
dobí o 4 – 15 dní, v druhom období o 4 – 8 dní. Od 500 m 
sme zaznamenali skorší nástup v obidvoch časových ob-
dobiach, čo mohla ovplyvniť lokalita výskytu jedincov. 
Priebeh fenofázy ukázal takmer nulovú lineárnu závislosť 
od nadmorskej výšky pri hodnotách koeficientov korelácie 
0,07 a 0,12. Fenologický výškový gradient bol v obidvoch 
12 ročných obdobiach takmer nevýznamný - necelý 1 deň/ 
100 m výšky (Tab. 1). Pre celé obdobie dosiahol hodnotu 
1,7 dňa/100 m. 

Priemerný nástup kvitnutia lipy malolistej na Slo-
vensku v rokoch 1988 – 2011 pripadol na 22. jún, pričom 
v prvom období bol 23. júna a v druhom 19. júna. Výsled-
ky trendovej analýzy (Obr. 4) poukazujú posun o 6,8 dňa 
skôr, ale s 99 % pravdepodobnosťou sa štatistická význam-
nosť trendu nepotvrdila. 

Pri fenologickej fáze začiatok zalistenia priemerný 
nástup nastal 28. apríla. V prvom období pripadol na 29. ap-
ríla, v druhom o 3 dni skôr. Priebeh trendu (Obr. 5) ukázal 
posun o 4,5 dňa skôr, ale bez štatistickej významnosti.  

Zrelosť plodov lipy na Slovensku prebiehala v prie-
mere 20. septembra, ale oproti predchádzajúcim fenofázam 
bol nástup v prvom období 17. septembra a v druhom o 5 
dní neskôr. Trend (Obr. 6) s posunom o 11 dní neskôr sa 
ukázal štatisticky významný. 
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Obrázok 4. Trend vývoja začiatku kvitnutia lipy malolistej na 
Slovensku v rokoch 1988 – 2011. 
Figure 4. The development trend of beginning of flowering of 
lime tree (Tilia cordata MILL.) in Slovakia in 1988 – 2011. 

y = -0.2957x + 763.66
R2 = 0.1897

10.6

12.6

14.6

16.6

18.6

20.6

22.6

24.6

26.6

28.6

30.6

2.7

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

dá
tu

m

 
 

Obrázok 5. Trend vývoja začiatku zalistenia lipy malolistej 
na Slovensku v rokoch 1988 – 2011. 
Figure 5. Development trend beginning of leaf unfolding of 
lime tree (Tilia cordata MILL.) in Slovakia in 1988 – 2011. 
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Obrázok 6. Trend vývoja zrelosti plodov lipy malolistej na 
Slovensku v rokoch 1988 – 2011. 
Figure 6. The development trend of of ripeness of fruits of lime 
tree (Tilia cordata MILL.) in Slovakia in 1988 – 2011. 

y = 0.4843x - 705.7
R2 = 0.4292

6.9

8.9

10.9

12.9

14.9

16.9

18.9

20.9

22.9

24.9

26.9

28.9

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

dá
tu

m

 
 

ZÁVER 

Fenologické pozorovania predstavujú odozvu chodu hlav-
ných meteorologických prvkov v jednotlivých rokoch, ale 
v dlhšom časovom období môžu byť aj ukazovateľom 
zmien podmienok prostredia vyvolaných klimatickou 
zmenou. Jednou z možností zistenia týchto reakcií drevín 
na krátkodobejšie zmeny bol aj výskum priebehu a vývoja 
fenologických procesov pomocou fenologického výško-
vého gradientu a trendov. V rokoch 1988 – 2011 bol štu-
dovaný nástup začiatku kvitnutia, zalistenia a zrelosti plo-
dov lipy malolistej na Slovensku vo vertikálnom rozpätí 
100 – 700 m. Najskorší priemerný nástup začiatku kvitnutia 
a zalistenia bol zistený na najnižšie položených lokalitách, 
najneskorší na lokalitách nad 600 m n. m.. Odlišný priebeh 
priemerného nástupu bol pozorovaný pri fenofáze zrelosti 
plodov, kde od nadmorskej výšky 500 m bol časový nástup 
takmer identický s lokalitami z nižších nadmorských vý-
šok. Ukázala sa štatisticky významná korelácia závislosti 
(p < 0,01) medzi priemerným nástupom začiatku kvitnutia 
a zalistenia a nadmorskou výškou. Pri zrelosti plodov sa 
závislosť neprejavila. 

Fenologický gradient, ktorý vyjadruje zmeny nástupu 
fenofázy po 100 výškových metrov, dosiahol pre kvitnutie 
posun o 4,7 dňa, v prípade zalistenia o 3 dni. Pri zrelosti 
plodov predstavoval 1,7 dňa/100 m. Rozdiely medzi verti-
kálnymi výškovými gradientami zalistenia a zrelosti plodov 
počas kratších 12 ročných časových období sú minimálne. 
Aj napriek väčším teplotným extrémom v posledných ro-
koch sa v porovnaní so skorším časovým obdobím nepre-
javili výrazné zmeny. 

Priemerný nástup kvitnutia lipy malolistej na Sloven-
sku v rokoch 1988 – 2011 pripadol na 22. júna, zalistenia 
na 28. apríla a zrelosti plodov na 20. septembra. Pri prvých 
dvoch fenofázach nastal v rokoch 2000 – 2011 skorší ná-
stup o 3 – 4 dni oproti neskoršiemu obdobiu rokov 1988 –
1999. Pri zrelosti plodov sa v rokoch 2000 – 2011 naopak, 
fenofáza oneskorila o 5 dní. 

Výsledky trendových analýz poukazujú pri začiatku 
kvitnutia posun o 6,8 dňa skôr, pri zalistení o 4,5 dňa skôr, 
ale s 99 % pravdepodobnosťou sa ich štatistická význam-
nosť nepotvrdila. Trend zrelosti plodov s posunom o 11 dní 
neskôr sa ukázal štatisticky významný. 

Výsledky fenologických pozorovaní vybraných vege-
tatívnych a generatívnych fenologických fáz lipy malolistej 
(Tilia cordata Mill.) na Slovensku v rokoch 1988 – 2011 
môžu prispieť k rozšíreniu poznatkov o fenologickej odoz-
ve tejto dreviny na zmeny podmienok prostredia a pri dlh-
ších časových radoch aj na klimatickú zmenu.  
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PÔSOBENIE M.R. ŠTEFÁNIKA 
V METEOROLÓGII V ROKOCH 1905 – 1915 

Pri príležitosti 95. výročia leteckej katastrofy, pri ktorej 
4. mája 1919 zahynul M.R. Štefánik, vydalo koncom roka 
2013 vydavateľstvo Veda v Bratislave knihu Dušana Pod-
horského: Štefánikov svet, Cesty priestorom a časom po 
stopách Milana Rastislava Štefánik (382 strán). Uverejňu-
jeme na pokračovanie v Meteorologickom časopise úryvky 
z tejto knihy o pôsobení M.R. Štefánika v meteorológii. 

 
Anotácia knihy 

O Štefánikovi písali mnohí 
autori, ale zväčša - až na 
ojedinelé výnimky - to boli 
práce so zameraním na urči-
tý uhol pohľadu. Podhorský 
nenapísal knihu na objed-
návku recenzentov a kriti-
kov. Napísal ju z pohnútok 
svojej duše, svojho tvorčie-
ho ega, ktoré bolo formova-
né pred vyše štvrťstoročím, 
keď študoval poslanie Šte-
fánika na poli meteorológie. 
Za roky spracovávania historických materiálov, po absol-
vovaní expedícií a pobytov na miestach Štefánikových 
pobytov postupne vznikalo najucelenejšie a najmodernejšie 
encyklopedické vedecko-populárne dielo o Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi. Autorov cieľ, zmysel jeho tvorivého 
úsilia a hodnota tohto diela však nespočívajú len v zobra-
zovaní či komentovaní známych, či neznámych stránok 
Štefánikovho života, jeho lások alebo príčin jeho tragickej 
smrti. Autor priblížil miesta Štefánikových pútí, vnímal aj 
udalosti, ktoré priamo či prenesene, ale aktuálne súviseli so 
Štefánikovým pobytom v danej krajine. Súčasne predsta-
vuje aj výrazné osobnosti tých čias i relevantných postáv 
minulosti, reprezentantov astronómie, meteorológie, fyziky, 
geografie, etnografie, politiky, vojenstva, letectva, horo-
lezectva, ale aj umenia a fotografie, s ktorými Štefánik 

prišiel do kontaktu, s ktorými spolupracoval alebo aspoň 
súviseli s jeho štúdiom, výskumom, politickými aktivitami, 
cestovateľstvom a národooslobodzovacím úsilím. Spozná-
vame ich ako živé bytosti, zaradené v patričnom čase, s kva-
lifikovaním spoločenského významu, ale aj s ich osudmi 
a ľudskými hodnotami. 
 
Stručná biografia 

Milan Rastislav Štefánik (*21. júl 1880, Košariská, okres 
Myjava – †4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji) bol slovenský 
astronóm, meteorológ, politik, generál francúzskej armády. 
V rokoch 1914 – 1918 organizoval česko-slovenské légie 
v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Taliansku a v roku 1918 proti-
sovietsku intervenciu na Sibíri. Taktiež bol členom Národ-
nej rady česko-slovenskej v Paríži a prvý česko-slovenský 
minister vojny. Zahynul pri leteckej katastrofe pri návrate 
do slobodného Československa. 

Cieľom Štefánikovho pôsobenia po skončení štúdia 
astronómie na Českej univerzite sa stal Paríž. Sem dorazil 
28. novembra 1904. Začiatky však boli ťažké. Štefánikovým 
cieľom bolo vtedy dostať sa k dvom najslávnejším astro-
nómom v Paríži: ku Camillovi Flammarionovi a Julesovi 
Janssenovi. Táto nádej sa mu však hneď nesplnila a musel 
čakať do jari v biednych podmienkach, a to najmä o hlade. 
Začiatkom apríla 1905 prišiel do Paríža profesor Janssen. 
Štefánik sa k nemu dostal, aj na jeho hvezdáreň v Meu-
done, avšak nestal sa jej zamestnancom, lebo bol cudzinec. 
Mal vytúženú prácu, ale bez pláce. 

Janssena Štefánik upútal. Ako hosť na Meudonskej 
hvezdárni podnikal Štefánik rôzne výpravy (napr. 20. júna 
1905 prvý výstup na observatórium na vrchole Mont Blan-
cu, potom ich uskutočnil ešte päť, alebo 30. augusta po-
zoroval v španielskom Alcosebre úplné zatmenie Slnka). 
30. augusta predniesol Janssen Štefánikovu štúdiu Spektro-
skopické skúmanie zatmenia slnka v Alcosebre na zasadnutí 
parížskej Akadémie a publikoval ju aj časopis Akadémie 
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l´Académie 
des sciences. Vedecky najúspešnejší bol pre Štefánika rok 
1906, kedy uverejnil sedem vedeckých prác. Postupne sa 
zaradil do parížskeho vedeckého sveta. Po úmrtí už osem-
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desiatročného Janssena v roku 1907 však musel Štefánik 
z Meudonskej hvezdárne odísť, lebo nový riaditeľ Henri 
Deslandres ho doslova nenávidel a vyhodil ho. Na sklonku 
r. 1906 dostal Štefánik poverenie od firmy Bureau des 
Longitudes viesť francúzsku výpravu spoločne s ruskou 
expedíciou do Turkestanu na pozorovanie zatmenia Slnka, 
ktoré malo byť 14. 1. 1907. Cestou do Turkestanu sa 
zastavil v Prahe i na Slovensku a navštívil aj kolegov na 
Pulkovskej hvezdárni pri Petrohrade. Cestu využil aj na 
poznávanie Ruska a Strednej Ázie. Cestou späť navštívil 
v Jasnej Poľane Leva Nikolajeviča Tolstého a jeho lekára 
Dušana Makovického. Po návrate do Paríža mu valné zhro-
maždenie Francúzskej astronomickej spoločnosti udelilo 
Janssenovu cenu. V júli r. 1907 sa však jeho zdravotný stav 
veľmi zhoršil a previezli ho na liečenie do Chamonix, kúpeľ-
ného mesta pod Mont Blancom, kde sa liečil dva mesiace. 
Počas liečenia sa dozvedel, že profesor Janssen umrel a 
koncom roku sa opätovne vrátil do Paríža. Po príchode do 
Paríža bojoval dlho s existenčnými problémami. Okrem 
toho sa ešte snažil zachrániť Janssenove observatórium na 
Mont Blancu, čo sa mu však napokon nepodarilo a 21. sep-
tembra bolo observatórium rozobraté. V roku 1908 pokra-
čuje v meteorologických štúdiách, venuje sa možnostiam 
využitia meteorologických drakov (šarkanov) pri výskume 
dynamiky javov v troposfére, v Trappes, pod vedením 
Teisserenca de Borta. Potom sa Štefánik snažil vybudovať 
vlastné observatórium, no jeho finančná situácia mu to 
nedovoľovala. V tejto oblasti mu vtedy najviac pomohol 
senátor Émile Chautemps, s ktorého pomocou zorganizoval 
Štefánik výpravu do severnej Afriky. Tam chcel nájsť 
vhodné miesto pre svoju hvezdáreň. Precestoval Alžírsko, 
Atlas, Saharu, Tunisko aj Kartágo, no cesta nemala úspech. 
Začiatkom roka 1910 dostal novú šancu. Vedecký ústav 
Bureau des Longitudes spolu s ústavom Bureau Central 
Météorologique ho vyslali na Tahiti pozorovať Halleyho 
kométu. 27. apríla pristála jeho loď v tahitskom prístave 
Papeete. Tu strávil nasledujúcich 10 mesiacov. 28. apríla 
1911 na ostrove Vavau pri pozorovaní úplného zatmenia 
Slnka dosiahla práve Štefánikova výprava najlepšie výsled-
ky a ocenila to aj francúzska Akadémia. V lete roku 1912 
ho vedecký ústav Bureau de Longitudes vyslal na pozo-
rovanie zatmenia slnka do Passa Quatro v Brazílii. Neskôr, 
po uskutočnení výprav sa vrátil do Paríža a aj do rodných 
Košarísk. V apríli r. 1913 mu zomiera otec Pavol. Vtedy sa 
Štefánik plánoval usadiť natrvalo na Tahiti, no dostal 
poverenie od francúzskej vlády a svoje rozhodnutie zmenil. 
Francúzi totiž chceli vybudovať vlastnú telegrafickú sieť 
a sústavu meteorologických staníc v Ekvádore a na Gala-
págoch a Štefánik (vtedy mal už francúzske občianstvo) 
mal získať povolenie od ekvádorskej vlády. To sa mu aj 
podarilo. Francúzska vláda mu potom na návrh minister-
stva námorníctva udelila kríž Rytiera Čestnej légie. Jeho 
úspechy však opäť zastavila choroba. V marci 1914 sa 
musel podrobiť operácii žalúdka. Po zotavení ho zastihla 
správa o vypuknutí vojny a 9. augusta sa vojenským trans-
portom vrátil do Francúzska. 

Začiatok vojny Štefánika neprekvapil, lebo ho predví-
dal už niekoľko rokov predtým. Vo vojne však videl hlav-
ne možnosť osamostatnenia Slovákov a tento čin spájal od 
začiatku s Čechmi. Vzhľadom na jeho zlý zdravotný stav 

však nemohol hneď odísť na front a dostal sa tam až za-
čiatkom roka 1915. Nastúpil do vojenskej leteckej školy 
v Chartres a dňa 11. apríla získal diplom pilota a hodnosť 
desiatnika. V hodnosti podporučíka potom nastúpil na 
front, kde robil prieskumné lety. Aj ako letec však mal 
stále na vedomí osamostatnenie Čechov a Slovákov a sna-
žil sa o vytvorenie samostatnej česko-slovenskej dobrovoľ-
níckej jednotky. V auguste 1915 vďaka svojim bojovým 
úspechom a priekopníckej práci v oblasti vojenskej meteo-
rológie mu bolo ponúknuté miesto veliteľa meteorologickej 
služby francúzskej armády. Štefánik to však odmietol, 
a namiesto toho opäť požiadal o preloženie na front do 
Srbska. Začiatkom septembra 1915 ho poslali na front, kde 
toto svoje snaženie ešte viac rozvíjal. Pri evakuácii z le-
tiska v Niši však na lietadle havaroval a na úteku potom 
Štefánika opäť prepadla žalúdočná choroba. Život mu 
vtedy zachránili priatelia Raoul Labry a Michael Bourdon 
a dopravili ho do Ríma, do tamojšej Nemocnice kráľovnej 
matky.  

Dňa 13. decembra 1915 sa stretol s E. Benešom 
a spoločne sa stotožnili so Štefánikovými i Masarykovými 
koncepciami o vytvorení spoločného štátu. Štefánik si vy-
týčil novú úlohu, a to vytvoriť riadiace centrum pre spo-
ločný odboj Slovákov a Čechov, ako aj zriadiť samostatné 
česko-slovenské vojsko a presadiť ho medzi politikmi. 

 
 

ŠTEFÁNIKOV SVET 

Úvod (prevzaté z knihy) 

Pamätám si, akoby to bolo teraz, na vedecký pobyt eme-
ritného profesora Imperial College v Londýne p. Richarda 
S. Scorera, na Malom Javorníku, v máji 1985 a na náš 
výlet na Košariská a Bradlo. Pripomínam, že pán profesor 
bol potom, v rokoch 1986 – 1988 prezidentom Kráľovskej 
meteorologickej spoločnosti vo Veľkej Británii. Neskrýval 
dojatie a obdiv nad osudom Dr. Milana Rastislava Štefáni-
ka, ako zakladateľa svetovej leteckej meteorológie. Fasci-
novala ho architektúra mohyly a zároveň s výčitkou sa 
obrátil na mňa, prečo slovenskí meteorológovia tak málo 
urobili pre zapísanie Dr. Milana R. Štefánika do svetovej 
histórie meteorológie. Na to som mu nevedel odpovedať. 
Viem však, že by sme sa mali o to usilovať prostredníc-
tvom publikácií a prednáškami. Je to kus našich národných 
dejín a svedectvo toho, že sme sa ani vo víre udalostí pos-
ledných dvoch storočí ako národ nestratili. Navyše, veľko-
leposť Jurkovičovej architektúry je kamenným dôkazom 
veľkosti osobnosti, ktorá je v nej pochovaná. 
 
Časť I. Horská meteorológia, meteorologické 
merania so šarkanmi, dynamická meteorológia 

Na počiatku 20. storočia sa začala intenzívne rozvíjať aj 
horská meteorológia, ktorá Štefánikovi učarovala už počas 
prvých pobytov na Mont Blancu. Skúmala vplyv zložitého 
horského terénu na vývoj atmosférických javov, aj keď 
v tom čase mala k dispozícii iba jednoduché základné me-
teorologické prístroje. Hlavným poslaním horskej meteo-
rológie bol výskum vplyvu kontinentálnych pohorí nielen 
na procesy synoptických mierok (monzúny, fronty, cirku-
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lácia vzduchových hmôt), ale aj na mezopriestorové javy, 
ako sú gravitačné, náveterné a záveterné vlny, vývoj kon-
vektívnej oblačnosti až na úroveň konvektívnych buniek. 
Bolo zistené, že horská meteorológia má významnú úlohu 
pri tvorbe predpovedí počasia a to od nowcastingu, cez 
krátkodobú až strednodobú predpoveď počasia, a v regio-
nálnej klíme. 

… Štefánik dostal možnosť v Meudone pracovať, ale 
ako cudzinec nemohol byť vo hvezdárni zamestnaný a dos-
távať plat.  

Nechal si narásť bradu s fúzikmi a jeho podobizne 
z tých čias svedčia, že je sebavedomý a spokojný. Jeho 
existenčné pomery sa trochu zlepšili, keď dostal v polovici 
mája 1905 možnosť ubytovať sa v Meudone. Štefánik sa 
vrhol do meudonskej knižnice, ktorá obsahovala široké 
spektrum astronomických a meteorologických monografií, 
odborných časopisov a publikácií, čo mu umožnilo relatív-
ne v krátkom čase získať aj teoretické poznatky, potrebné 
pre experimenty a konštrukčné vylepšovanie prístrojov. 
Mal mimoriadne vyvinutý zmysel sústrediť sa iba na takú 
odbornú problematiku, ktorá nadväzovala na poslanie 
Meudonského observatória a najmä na astronomickú a me-
teorologickú experimentálnu bázu na Mont Blancu. Práca 
s vedeckými prameňmi bola po pozorovaniach oblohy jeho 
druhou najväčšou drogou, prenášala ho do sveta bez 
chorôb a chudoby – do sveta vedeckého poznania. 

„Netrvalo dlho a Janssen sa presvedčil o Štefániko-
vej nevšednej pracovitosti a oddanosti astronómii. Koncom 
mája si staručký učiteľ zavolal začínajúceho astronóma:- 
Budem Vás podporovať vo vašej snahe, dokiaľ budem 
nažive. Kto však má už 81 rokov ako ja, má viac života za 
sebou ako pred sebou. Vy musíte postupovať rýchlo. Ak sa 
chcete pripojiť k výprave na Mont Blanc s Millochauom, 
môžete... 

Pôjdem, povedal Štefánik bez najmenšieho váhania, 
napriek tomu, že bol vyčerpaný a zoslabnutý. Na ceste 
z Paríža do Ženevy prišlo mu tak zle, že si musel vo vagóne 
ľahnúť, neznáma spolucestujúca mu dala pod hlavu svoj 
vankúš. Ešte tri dni pred výstupom sa necítil dobre. Jednako 
šiel. Musel ísť, lebo – ako sa vyjadril – „pre ľudí pevného 
predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti“.  

• 10. jún 1905 - odcestoval z Meudonu do Chamonix 

• 12.jún - je v Ženeve  

• 13. jún - cestuje zo Ženevy do Chamonix 

• 17. jún - začiatok prvého výstupu na Mont Blanc 
s hvezdárom Millochauom, odchod zo Chamonix 
o 7.00 h , príchod na Pierre - Poitue o 10.00 h, 
o 13.15 h pokračovali v ceste a o 18.00 h prišli 
na Grands –Mulets 

• 19. jún o 6.00 h odchod z Grands - Mulets,  
príchod na Bosses o 17.00 h 

• 20. jún o 9.45 h odchod z Bosses,  
o 16.30 h príchod na vrchol  

• 20. jún – 3. júl pobyt v Janssenovej hvezdárni na 
vrchole, znemožnenie prác pre nepriaznivé počasie 

• 3. júl na poludnie zostup z vrcholu na Grands- Mulets, 
o 14.15 h príchod na chatu na Bosses a o 17.45 h na 
Grands-Mulets 

• 4. júl o 7.00 h zostup z Grands-Mulets,  
o 10.00 h príchod na Pierre-Pointue a po 30 minútach 
pokračovanie v ceste, o 13.15 h návrat do Chamonix 

• 20. júla návrat do Meudonu. 
 
Našinec si len veľmi ťažko predstaví, ako sa mohli 

ľudia v tých časoch pohybovať v extrémnych podmienkach, 
tuhom mraze, na zasnežených ľadovcoch bez súčasného 
odevu a vybavenia, bez termickej bielizne, ľahkých a chlad 
neprepúšťajúcich vetroviek, bez krémov, izolujúcich škod-
livé žiarenie, s obyčajnými bagančami na nohách... Čím 
viac sa približovali k cieľu, tým boli unavenejší, lebo vzduch 
bol stále redší. Neskôr sa Štefánik tomuto javu - vplyvu 
poklesu atmosférického tlaku s rastúcou nadmorskou výš-
kou na organizmus človeka - venoval pri ďalších výstupoch 
na Mont Blanc.  

„Tri razy nocovali na ľadovcoch v jednoduchých dre-
vených prístreškoch. Najnepríjemnejšiu noc strávili na 
Grand Bosse. Podvečer ich vo výške 4000 m zastihla zúri-
vá víchrica. Kráčali ovzduším nabitom elektrinou, iskry im 
sršali nielen z čakanov, ale aj z čiapok“. 

Štefánik v tejto časti popisuje meteorologický jav, 
ktorý voláme Eliášov oheň a je označovaný ako elektrome-
teor. Eliášov oheň alebo aj Oheň svätého Eliáša je akustický 
a optický jav vyvolaný vybitím statickej elektriny pri sil-
ných búrkach (tzv. hrotový výboj). Dochádza k nemu na 
vyvýšených miestach, hrotoch, vrcholkov stromov a pod. 
Prejavuje sa modrým svetielkovaním objektov, keď dochá-
dza k vybitiu statickej elektriny. Je to prírodný úkaz, ktorý 
vzniká na mori a na vysokých horách. V dôsledku ionizá-
cie ovzdušia sa napr. okolo hlavy človeka, stojaceho na 
vysokom vrchole vytvára svetielkovanie. Najčastejšie sa 
objavuje počas búrok, víchric a fujavíc. Je znakom vysokej 
intenzity elektrického poľa pred búrkou a varovný signál 
vysokého nebezpečenstva úderu blesku, preto treba ihneď 
opustiť tieto miesta. Ľuďom sa ježia chlpy, vlasy alebo 
mravenčia prsty. Stav vzniká vtedy, keď búrkový mrak 
vysáva zo zeme elektricky nabité častice, tie potom stúpajú 
nahor cez vysoké okolité predmety. Ak sa tento elektrický 
tok stretne s časticami prúdiacimi dole z oblakov, do zeme 
okamžite udrie blesk. 

„Na smrť unavení - jesť sa nikomu nechcelo - sa 
nadžgali jeden vedľa druhého, takže sa nevládali ani poh-
núť. Konečne na štvrtý deň dosiahli vrchol Mont Blancu“. 
Citujme aspoň časť Štefánikovho textu:  

„Na samučkom vrchu Mont Blancu vystavil slávny 
astronóm Janssen malinkú hvezdáreň. Je to drevená budo-
va, hodne vysoká, ale dnes už po prvé poschodie zasypaná 
snehom. Zariadenie je dosiaľ veľmi jednoduché. Niet po-
stele, niet kachieľ, cez strechu svieti, vnútri plno snehu... 
Napriek tomu sa nám po našich námahách zdalo, že vstu-
pujeme do kráľovského paláca. Hneď sme postavili kachle, 
ktoré sme si doniesli, a o polhodinku už vypili čašu čaju. 
Ach, ako nám chutil!“ 
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V Štefánikových zápiskoch ani v jeho korešpondencii 
nie je zachytená pracovná náplň obidvoch hvezdárov počas 
vyše dvojtýždňového pobytu na montblankskom observa-
tóriu, preto môžeme iba predpokladať, čo asi robili. Pre 
hvezdára Millochaua to tu nebol prvý pobyt a preto istotne 
najprv Štefánika zoznámil s pracoviskom, s astronomickým 
a meteorologickým prístrojovým vybavením a súčasne 
spolu pripravovali prinesené technické vybavenie pre 
plánované pozorovania. Štefánik nemal v Meudone čas na 
to, aby sa mohol hlbšie zaoberať základnými meteorologic-
kými prístrojmi, ako boli barometer, anemometer, termo-
meter a hygrometer. Kolega Millochau mal priateľskú 
a družnú povahu, horskí vodcovia, ktorí s nimi zostali, boli 
zrejme tvrdí a veselí chlapíci, zvyknutí na všeličo a vďaka 
tomu aj všetci šťastlivo prežili svoj osemnásťdňový sve-
tový rekord v nadmorskej výške 4 810 m n. m., a Štefánik 
využil pracovné astronomické vákuum a s Millochauom sa 
zameral okrem teoretických astronomických diskusií aj na 
otázky a kolegove poznatky o meteorologických pozorova-
niach na Mont Blancu. 

Štefánik venoval veľkú pozornosť štúdiu vedeckej lite-
ratúry, znalosť nemčiny mu umožňovala sledovať najnovšie 
teoretické, experimentálne a laboratórne výskumy a získané 
poznatky tých čias, najmä na poli astronómie a meteoroló-
gie, ale aj matematiky a fyziky, lebo Nemecko dosahovalo 
po Francúzsku v týchto vedeckých disciplínach najväčší 
pokrok a v niektorých smeroch malo dokonca primát. 

V meteorológii ho zaujímali najnovšie pozorovacie 
prístroje, ich použitie pri meraniach s drakmi a balónmi, 
výskum búrok a krupobití, vznik cyklón, klimatológia 
a bioklimatické merania. Meteorológia bola príťažlivá nielen 
pre poznanie atmosférických podmienok pri astronomických 
pozorovaniach, ale aj preto, že finančné zabezpečenie prí-
strojovým vybavením bolo oveľa menej náročnejšie v po-
rovnaní s astronomickými zariadeniami. Štefánik pochopil 
nevyhnutnosť kalibrácie meracích prístrojov nielen pre 
astronómiu, ale aj pre meteorológiu.  

Súčasne sa začal intenzívne venovať fotografii, ktorá 
sa stala neoddeliteľnou súčasťou jeho práce, napríklad pri 
výskumoch so spektrografom. Postupne sa však jeho fotogra-
fické schopnosti preniesli zo zaznamenávania výskumných 
cieľov do fotografovania ako zábavy, potešenia i umenia - 
prejavili sa aj v dokumentaristike a v spoločenskej foto-
grafii (od krajiniek cez skupinovú fotografiu až po prvý akt 
v histórii slovenskej fotografie).  

V mnohých publikáciách o Štefánikovi sa spomínajú 
jeho pokusy o vynálezy - napríklad nový typ goniometra, 
mechanická výhybka pre železnice, automatický regulátor 
prúdu a pod., ale Štefánik si „svoje nápady zaznamenával 
na útržky papierikov v chvate a ledabolo“ (Juríček). A tak, 
žiaľ, vo väčšine prípadov to boli takmer geniálne myšlien-
ky bez písomného záznamu a experimentálneho overenia. 
Tieto kritické slová sa nevzťahujú na jeho päť vedeckých 
prác v oblasti zdokonalenia heliografu, na štúdium infra-
červeného spektra, citlivosti svietnice na svetelné žiarenie 
a o zdokonalenom zvratnom heliografe. 

Rok 1906 víta Štefánik záznamom vo svojom zápis-
níku 30. januára: „O toľko som voľnejší, o koľko som uče-
nejší, o toľko šťastnejší, o koľko vnímavejší.“ 

• 30. august – 5. september 1906 - pobyt v Janssenovej 
hvezdárni na vrchole Mont Blancu, pozorovanie povrchu 
Slnka a niektorých planét, meteorologické pozorovania. 
Štefánik nadviazal s Ganským priateľský vzťah, získal od 
tohto špičkového vedca s encyklopedickými vedomosťami 
početné teoretické a experimentálne poznatky, ktoré 
pramenili jednak z jeho predchádzajúcich vedeckých poby-
tov na Mont Blancu, ale najmä z bohatej studnice vedeckých 
a experimentálnych prác z Pulkovského observatória. Šte-
fánika upútali Ganského znalosti z meteorologických pozo-
rovaní v priebehu balónových letov a tak nepriamo zasiali 
do jeho srdca túžbu po lietaní a po meteorologickom expe-
rimentovaní so šarkanmi. 

• 10. – 20. júna 1908 navštívil Štefánik observatórium 
pre dynamickú meteorológiu v Trappes, blízko Versailles, 
kde realizuje početné experimenty so šarkanmi na výskum 
počasia. Ako sme už uviedli, observatórium založil Léon-
Philippe Teisserenc de Bort v roku 1896, s cieľom skúmať 
„vysokú“ atmosféru. Podobnou cestou sa vybral v Magde-
burgu aj Richard Assmann, ktorý roku 1897 skonštruoval 
a prvýkrát experimentálne vyskúšal aspiračný psychro-
meter pri balónovom výstupe. Obidvaja vedci - Assmann 
i Teisserenc de Bort - dospeli roku 1902 nezávisle k ná-
zoru, že teplota atmosféry postupne klesá do výšky okolo 
10 km a potom zostáva konštantná. Francúzsky meteorológ 
nazval túto časť ako „izotemickú vrstvu“ a roku 1908 dal 
spodnej vrstve atmosféry pod „izotermickou vrstvou“ názov 
troposféra a vrstve nad ňou „stratosféra“.  

Pobyt Štefánika na tomto súkromnom observatóriu 
preveril jeho naštudované znalosti o aplikácii drakov v me-
teorológii, ale aj poznatky o princípoch lietania. Pod vede-
ním Teisserenca de Borta, Milan Rastislav pomerne rýchlo 
vnikol do podstaty merania meteorologických parametrov 
vo voľnej atmosfére šarkanmi a prejavila sa tu aj jeho zruč-
nosť pri práci s prístrojmi. Experimenty so šarkanmi oslo-
vili Štefánika a tak sa im venoval nepretržite celý mesiac, 
od 24. júla do 23. augusta 1908 a to najskôr v Chamonix, 
a potom podnikol päť výstupov na Plan-praz (2 062 m) a na 
la Brévent (2 525 m). Štefánikove experimenty s drakmi vo 
vysokohorskom prostredí boli v tých časoch naozaj pio-
nierske. V meteorologickom výskume pomocou šarkanov 
pokračoval pri výstupe na Grands-Mulets (3 057 m). Tu 
treba zdôrazniť, že meteorologické merania pomocou šar-
kanov a najmä vo vysokohorskom prostredí sú mimoriadne 
náročné na fyzickú kondíciu a technickú zručnosť bádateľa. 
Keď berieme do úvahy subtilnú postavu Milana Rastislava, 
znova si musíme uvedomiť silu jeho vôle a spomenúť si 
na jeho slová: „... snáď nie je zbytočné úsilie moje, snáď 
prispel som a prispejem k stavbe velechrámu človečenstva 
a pokroku.“ 

Môžeme konštatovať, že v júli a auguste 1908 urobil 
Štefánik najväčší pokrok v štúdiu meteorologických javov 
- a to najmä dynamiky konvektívnej činnosti, otázok vzniku 
a vývoja krúp (vychádzal z poznatkov Wegenera, ale bol 
v predstihu pri bádaní konvekcie oproti Wilsonovi), skúma 
náveterné efekty pri vývoji oblakov, vplyv orografie na vývoj 
tlakových atmosférických útvarov ako sú cyklóny a v pod-
statnej miere si rozšíril znalosti v oblasti použitia meteo-
rologických prístrojov, napríklad merania statoskopom. 
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• 10. júl - začiatok štvrtého výstupu na Mont Blanc - 
zo Chamonix na Grands-Mulets 

• 11. – 13. júl - presun z Grands-Mulets na Bosses  

Štefánik využíva priaznivú cyklonálnu poveternostnú 
situáciu pre vývoj intenzívnej konvektívnej oblačnosti, bú-
rok a krupobití. Robí početné meteorologické pozorovania.  

• 14. júl - odchod z Bosses na vrchol Mont Blancu 
Výstup za prudkého vetra, takže väčšina nosičov 

odmietla pokračovať od Bosses na vrchol. Observatórium 
bolo zaviate snehom, iba vežička naznačovala jeho polohu. 
Dvere a okná boli zasypané, dnu sa dostali len pomocou 
čakanov a lopát cez vežičku. Štefánik bol našťastie v dob-
rej kondícii, vedel pozdvihnúť skleslú náladu sprievodcov, 
ktorí sa spočiatku zberali zostúpiť na Bosses. Neprestáva-
júca tlaková níž (cyklóna) nad Alpskou oblasťou zrážala 
dym a popol sporáku, miestnosť observatória bola nasýtená 
vlhkosťou a dymom a teplota sa pohybovala okolo nuly. 
Ďalší deň zostal sám na vrchole, pretože dvaja horskí vod-
covia sa museli vrátiť po zásoby odložené pod bralom 
Tournette. V liste svojej milovanej Marienke Neumanovej 
to vyjadril takto:  

„Vonku obrovské chumelice oblizujú zvyšok hvezdár-
ne a s ohlušujúcim hvizdotom krúžia nad dolinami. Sú to 
momenty nezabudnuteľných dojmov. Človek cíti, že je úplne 
odrezaný od ostatného sveta a odkázaný iba na svoju morál-
nu a telesnú silu, keď slávia orgie duchovia Mont Blancu. 
Aparáty moje odpočívajú, lebo von nemožno, uchytilo by 
človeka ako páperie. Avšak ducha nezastrašia orkány, on 
prelomil ľadové hrádze a poletuje v priestore.“ 

• 14. – 18. júl - pokračovanie v meteorologickom výsku-
me v Janssenovej hvezdárni a zisťovanie stavu budovy 
Milan Rastislav zistil, že pod observatóriom sa na-

chádza hlboká a široká trhlina a že objekt sa nakláňa na 
taliansku stranu. Štefánik obidve observatória v rámci mož-
ností poopravoval, zásobil palivom a potravinami, aby boli 
priaznivé pracovné podmienky. Spísal inventár prístrojov, 
nástrojov, zásob a uviedol do činnosti automatické regis-
tračné prístroje. 

• 24. august - Štefánik podniká piaty výstup na vrchol 
Mont Blancu - presun zo Chamonix na Bosses 

• 26. august - Štefánik so skupinou vystúpili na vrchol 

• 26. - 31. august - práca v Janssenovom observatóriu 
Komisionálne zhodnotenie stavu budovy s de la Bau-

mom Pluvinelom a Vallotom. Štefánik zabezpečuje rozobra-
tie veľkého ďalekohľadu a meteorografu, ktorý samočinne 
zapisoval hodnoty teploty, tlaku, vlhkosti, rýchlosti a sme-
ru vetra. 

• 31. august - zostup z vrcholu do Chamonix 

• 15. september - Štefánik začal svoj šiesty a posledný 
výstup na vrchol Mont Blancu, zo Chamonix na 
Grand-Mulets  

• 16. september - výstup z Grand Mulets  

• 17. – 20. september - práca v observatóriu 

• 21. september - zostup z vrcholu  
Muži so sebou niesli aj jemné súčiastky rozobratého 

ďalekohľadu. 

• 6. október - Štefánik sa vrátil do Paríža 
 
Na jar 1909 uskutočnil Štefánik prvú cestu za novou 

hvezdárňou do Alžírska a Tuniska, aby na základe astrokli-
matického výskumu „in situ“ v teréne stanovil optimálnu 
polohu budúceho observatória. Vo vrecku mal od Émila 
Chautempsa odporúčacie listy pre politických a vojenských 
hodnostárov francúzskej správy v Alžírsku. Návrat do Fran-
cúzska si neplánoval aspoň dovtedy, kým sa nespamätá 
z prežitých otrasov. Od tohto kritického obdobia – od 27. mar-
ca (schôdza Spoločnosti observatórií na Mont Blancu), cez 
jeho expedíciu do Alžírska a Tunisu (6. apríl až 31. máj) - 
až po jeho návrat do Paríža cez Maltu, Sicíliu, Taliansko 
(Neapol, Rím, Pisa, Janov) – po 9. jún, vedie si Štefánik zá-
pisník, ktorý obsahuje zaujímavé geografické, klimatické, 
botanické a zoologické, ale aj náboženské a spoločenské 
pomery. V Zápisníku svoje dojmy zhrnul hodnotiacou myš-
lienkou „ešte dlho potrvá, než my Európania porozumieme 
záhadnej duši Orientu.“ 

Cestuje po svahu pohoria Veľkého Atlasu, ktorý je 
spočiatku zelený, neskôr, čím bližšie k púšti, tým pustejší, 
popolavý, až napokon splynie so žltým pieskom nekonečnej 
Sahary. Zaznamenáva si najvyššie denné a najnižšie nočné 
teploty (príliš veľké rozdiely znemožňujú prácu astrofyzika 
so zrkadlovým ďalekohľadom a spektroskopom). V oáze 
Laghouat, ležiacej na južnom svahu horského pásma Atlasu, 
zastaví sa na dva týždne, aby mohol uskutočniť podrobnej-
šie meteorologické pozorovania. Odtiaľto podniká výskum-
né cesty do púšte a zoznamuje sa s domorodcami. 

Štefánikova cesta po Alžírsku a Tunisku, napriek 
tomu, že astroklimatické pozorovania nepotvrdili priaznivé 
podmienky pre hvezdáreň, neukončila jeho úsilie za vybu-
dovanie samostatného observatória. Milan Rastislav stále 
sa rozhodoval, kde by mohlo byť optimálne miesto pre je-
ho vlastnú hvezdáreň. V spojitosti s tým sa stretáva 13. júla 
1909 v Ženeve s americkým veľvyslancom v Nemecku 
D. J. Hillom, ktorého presviedča o myšlienke založiť druž-
stvo pre výstavbu observatória v Afrike. Excelencia Hill 
bol priateľom svetoznámého manažéra, priemyselníka a 
milionára Andrewa Carnegia, a preto sa Štefánik spoliehal 
práve na neho. 

Dušan Podhorský 
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ZASADANIE STEERING BODY EMEP  

EMEP je Kooperatívny program pre monitorovanie a hod-
notenie diaľkového šírenia látok, znečisťujúcich ovzdušie 
v Európe a je súčasťou Dohovoru EHK OSN z roku 1979 
o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranica-
mi štátov (UN ECE Convention on Long Range Transboun-
dary Air Pollution – CLRTAP). Steering Body je riadiaci 
orgán EMEP, do ktorého je člen za SR nominovaný MŽP SR.  

Zasadanie Steering Body (SB) EMEP sa konalo v Paláci 
Národov, v Ženeve, v septembri 2013. Je organizované 
EHK OSN pravidelne 1x ročne. 37. EMEP Steering Body 
zasadania sa zúčastnili zástupcovia 40 európskych krajín, 
USA Japonska a medzinárodných organizácií EC, EÚ, WMO, 
WHO, UNEP, UN FCCC, CEIP, CIAM, MSC E, MSC W, 
CCE, EEA, CCC. Agenda SB EMEP a zoznam účastníkov 
je zverejnený na internete pod www.emep.int. 

Predstavitelia Sekretariátu CLRTAP, WGSR a WGE 
informovali SB o záležitostiach z posledného zasadania 
EB, WG SR a WGE. Predsedajúca SB prezentovala sumár 
práce Byra vrátane spolupráce s WGE. Predsedajúci TFEIP 
prezentoval obnovené smernice pre reportovanie emisných 
údajov pod CLRTAP. Navrhované úpravy smerníc zahŕňajú 
zmeny tak, aby odzrkadľovali posledné dodatky Goteborg-
ského protokolu (Protokol o znížení acidifikácie, eutro-
fizácie a prízemného ozónu), Protokolu o ťažkých kovoch, 
Protokolu o perzistenzných organických polutantoch a tiež 
zavedenie novej EMEP gridovej projekcie a priestorového 
rozlíšenia. Tento dokument bude predložený na 32. zasada-
nie EB v decembri 2013. V rámci Goteborgského protokolu 
odzneli úpravy k záväzkom týkajúcich sa redukcie emisií 
a inventúr, za účelom porovnania celkových národných 
emisií so záväzkami. Navrhli formát, ktorý majú jednotlivé 
krajiny používať pri predkladaní požiadavky o aplikáciu 
postupu úprav v súlade s EB rozhodnutiami 3, 4 a 12/2012. 
V rámci témy Progres v jednotlivých činnostiach v roku 
2013 a do budúcna, predsedajúca SB navrhla prebrať jed-
notlivé oblasti prác separátne, s prihliadnutím na pracovný 
plán 2012 – 2013 pre implementáciu CLRTAP. Týkalo sa to 
centier a pracovných skupín: Chemical Coordinating Center/ 
Task Force on Measurements and Modelling, Meteorologi-

cal Synthetizing Centre East, Meteorological Synthetizing 
Centre West, Centre for Intergrated Assessment Modelling/ 
Task Force on Integrated Assessment Modelling, Centre 
for Emission Inventories and Projections/ TFEIP a TF on 
Hemispheric Transport of Air Pollution. Činnosti týchto 
centier a TF sú zamerané na acidifikáciu, eutrofizáciu, 
fotooxidanty, ťažké kovy, prach a perzistentné organické 
polutanty pre oblasť monitorovania, modelovania a emisií. 
Ich progres je v Status reportoch 1, 2, 3, 4/2012, dostup-
ných aj na www.emep.int. SB predloží schválené sumáry 
týchto reportov na 32. zasadnutí Executive Body. Pred-
stavitelia vyššie uvedených centier a TF aj ústne referovali 
o progrese v jednotlivých činnostiach. Pre oblasť emisií 
predsedajúci TFEIP referoval o progrese, konštatoval, že 
všetky plánované úlohy na rok 2013 boli ukončené, Pred-
staviteľka CEIP informovala o kľúčových činnostiach 
v roku 2013, o stave reportovania emisných údajov, grido-
vých údajoch a LPS. Revízia inventúr sa robila v 3 stup-
ňoch v súlade s EMEP revidovanými smernicami. Zo 
strany CEIP bola tiež podaná informácia o novom grido-
vom systéme. Predsedajúci TF HTAP referovali o progrese 
vo vývoji globálnych emisií 2008 a 2012, o emisných sce-
nároch 2010 – 2030 a o úsilí koordinovať globálne a re-
gionálne modelovacie experimenty za roky 2008 – 2010. 
TFHTAP by mal užšie spolupracovať s WGE a inými TF. 
Z oblasti monitorovania zástupcovia niektorých krajín 
prezentovali implementáciu monitorovacích a modelova-
cích činnosti vo svojich krajinách. Čo sa týka monitoro-
vacích aktivít EMEP v SR, hodnotenie zo strany CCC bolo 
za implementáciu monitorovacej stratégie (level 1) pozi-
tívne. Takisto v oblasti reportovania emisií. Oblasť mo-
delovania pod EMEP sa na SHMÚ/OMEaKO nerealizuje 
hlavne z kapacitných dôvodov. V závere predsedajúca SB 
EMEP predstavila pracovný plán 2014 – 2015 na imple-
mentáciu CLRTAP, ktorého obsah bude diskutovaný vo 
vzťahu k EMEP a ktorý bude predložený na 32.zasadanie 
EB. Kompletný report z 37. zasadania SB je k dispozícii na 
www.emep.int, vrátane pracovného plánu 2014 – 2015 na 
implementáciu CLRTAP. 

Marta Mitošinková 
SHMÚ, Bratislava 
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JUBILANT Ing. JÁN FRIGA, CSc. 

Ing. Ján Friga, CSc. sa narodil na Zemplíne, v dedinke Vin-
né, dňa 20. 9. 1933. Po absolvovaní strednej priemyselnej 
školy stavebnej v Košiciach študoval na Stavebnej fakulte 
SVŠT v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil na Poľ-
nohospodárske stavby Prešov, kde pracoval ako vedúci 
strediska. V tejto funkcii zabezpečoval náročné práce na 
melioračných úpravách Východoslovenskej nížiny. Dňa 
1. 4. 1967 nastúpil na SHMÚ, kde pracoval až do odchodu 
do dôchodku v roku 1994. Zastával riadiace funkcie ko-
šického pracoviska, spočiatku ako vedúci strediska, po 
vzniku pobočky v roku 1974 ako jej riaditeľ. Vybudoval 
konsolidované pracovisko SHMÚ, po úvodnom zvládnutí 
procesu delimitácie staničných sietí hydrológie a klimato-
lógie, rozvoji odboru čistoty ovzdušia a zapojenia sa do 
posudkovej, expertíznej a výskumnej činnosti ústavu. 
V osemdesiatych rokoch J. Friga ukončil externú vedeckú 
ašpirantúru na STU v Bratislave. Riaditeľom pobočky bol 
do roku 1990, neskôr viedol odbor hydrológie, a v roku 
1994 odišiel do dôchodku z pozície špecialistu pre hydro-
lógiu. Svojou prirodzenou autoritou, dobrým výberom 
spolupracovníkov sa ing. Friga zaslúžil o rozvoj pobočky 
po personálnej, technickej i odbornej stránke. Výsledkom 
bolo veľmi dobre pracujúce, v mnohých smeroch relatívne 
samostatné regionálne pracovisko, plnohodnotne zastáva-
júce svoje funkcie vo všetkých odboroch činnosti.  

Ako správny Zemlínčan, jubilant sa venoval vo voľ-
ných chvíľach svojej vinici vo Vinnom a bolo známe, že 
jeho víno sa vyznačovalo všetkými dobrými znakmi podvi-
horlatskej vinohradníckej oblasti. Túto záľubu po odchode 
do dôchodku postupne prenechal svojmu synovi. Ešte do-
nedávna sme ho mohli stretnúť na „pobočke“ v Košiciach, 
kde pravidelne chodieval na obedy so svojou manželkou, 
a mali možnosť s ním prehodiť kus reči o všeličom. 

Do ďalších rokov prajeme jubilantovi pokojné chvíle 
v kruhu rodiny, aby zdravie slúžilo prinajmenšom veku 
primerane a v neposlednom rade ešte mnoho ochutnávok 
nového mladého vína z jeho vinice.  

Pavol Šťastný, SHMÚ, Bratislava 

RNDr. BEDŘICH BÖHM, CSc. 80-ROČNÝ  

6. novembra oslávil významné životné jubileum RNDr. Bed-
řich Böhm, CSc., zakladateľ environmentálnych aktivít 
v ČHMÚ aj SHMÚ. Jubilant pochádza zo Štěměch na Čes-
komoravskej vrchovine. Gymnázium absolvoval v blízkom 
Třebíči v roku 1951. V roku 1956 ukončil štúdium meteo-
rológie a klimatológie na Matematicko-fyzikálnej fakulte 
Karlovej univerzity. Po vysokej škole začal pracovať na 
Hydrometeorologickom ústave v Prahe, kde sa zameral na 
oblasť aplikovanej meteorológie. Začiatkom šesťdesiatych 
rokov prešiel na Ústav fyziky atmosféry ČSAV, kde absol-
voval vedeckú prípravu a obhájil kandidátsku dizertačnú 
prácu zameranú na rozptyl dymových vlečiek z komínov 
tepelných elektrární. Patril medzi pionierov pri zavádzaní 
metód matematického modelovania znečistenia ovzdušia. 
Pracoval tiež ako expert v Kubánskej akadémii vied v Ha-
vane.  

V roku 1967 bol v Československej republike prijatý 
prvý zákon o ochrane ovzdušia. Pri HMÚ vzniklo pracovisko 
ochrany ovzdušia. Dr. Böhm bol menovaný jeho vedúcim. 
V rámci federatívneho usporiadania republiky v roku 1968 
došlo k jeho formálnemu rozdeleniu. Pri ČHMÚ vzniklo 
Oborové stredisko ochrany čistoty ovzdušia (OSOČO) a pri 
SHMÚ Výskumné a vývojové stredisko čistoty ovzdušia 
(VVSČO). Obidve strediská, ako nesamostané pracoviská 
aplikovaného výskumu, vyše dvadsať rokov koordinovane 
riešili výskumné úlohy v rámci štátnych programov ochra-
ny a tvorby životného prostredia. Dr. Böhm bol ich kordiná-
torom aj zodpovedným riešiteľom. Pod jeho vedením sa 
vybudovala sieť manuálnych staníc na meranie hlavných 
škodlivín v najväčších priemyslových oblastiach ČR a SR, 
vybudovali sa pracoviská ochrany ovzdušia pri pobočkách 
a centrálne laboratóriá, zaviedli sa merania regionálneho 
znečistenia ovzdušia a chemického zloženia zrážkových 
vôd, rozvinuli sa metódy matematického modelovania 
a hodnotenia kvality ovzdušia, zaviedla sa systematická 
inventarizácia zdrojov znečistenia ovzdušia a ich emisií 
(REZZO). Dosiahnuté výsledky umožnili prvé celoplošné 
hodnotenie kvality ovzdušia a jej trendov v oboch repub-
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likách. Je to v prvom rade jubilantova zásluha, že činnosť 
útvarov ochrany ovzdušia ČHMÚ a SHMÚ sa dlhodobo 
rozvíjala koordinovane, vzájomné vzťahy boli vždy koope-
ratívne, korektné a najmä priateľské.  

Svoje mimoriadne odborné aj organizačné schopnosti 
Dr. Böhm uplatnil tiež pri rozvíjaní medzinárodnej spoluprá-
ce. Stál pri zakladaní Pracovnej skupiny pre meteorologic-
ké aspekty znečistenia atmosféry (RGMAZA) v roku 1968 
pri Konferencii riaditeľov meteorologických služieb krajín 
RVHP. V roku 1972 sa v Štokholme konala prvá konferen-
cia OSN o životnom prostredí a rozvoji. Konferencia inicio-
vala Program spojených národov pre životné prostredie 
(UNEP) a v jeho rámci Globálny systém monitorovania 
prostredia (GEMS). V nadväznosti na tieto aktivity sa v roku 
1974 začal riešiť Všeobecne rozvinutý program spolupráce 
štátov RVHP v oblasti ochrany životného prostredia a ra-
cionálneho využívania prírodných zdrojov. Dr. Böhm sa 
aktívne podieľal na riešení problému V – Meteorologické 
aspekty znečistenia atmosféry. Jubilant patrí do skupiny 
odborníkov, ktorí ako prví upozorňovali na nutnosť kom-
plexného prístupu k riešeniu ochrany prírodného prostredia. 
Vykonal pioniersku prácu pri zavádzaní metód integrova-
ného monitoringu. 15 rokov bol vládnym splnomocnencom 
v rámci Všeobecného rozvinutého programu pre problém 
XII - Globálny monitoring prírodného prostredia. Predo-
všetkým jeho zásluhov bolo vybudované observatórium 
GEMS v Košeticiach na Pelhřimovsku, ktorého hlavnou 
úlohou je sledovať dlhodobé trendy prírodného prostredia 
na regionálnej úrovni. Široké monitorovacie aktivity tohto 
významného observatória sa úspešne realizujú už vyše 
25 rokov. Dr. Böhm pracoval tiež ako expert Svetovej 
meteorologickej organizácie, podieľal sa na bilaterálnej 
spolupráci v ochrane ovzdušia, najmä s okolitými štátmi 
a na rade ďalších aktivít..  

Dr. Böhm bol uznávanou autoritou vo svojom odbore. 
Odbornosťou, profesionalitou a svojim celoživotným die-
lom získal jubilant vysoké uznanie a rešpekt v odborných 
kruhoch doma i v zahraničí. V mene bývalých kolegov 
a priateľov zo Slovenska si pri príležitosti jeho životného 
jubilea dovoľujem poďakovať jubilantovi za jeho celo-
životnú prácu a do ďalších rokov mu popriať aby zdravie 
ešte vydržalo, osobnú pohodu a spokojnosť a ešte veľa 
slnečných dní.  

   Dušan Závodský 
 
 

RNDr. PETER JURČOVIČ 60-ROČNÝ 

RNDr. Peter Jurčovič sa narodil 28. 1. 1953 v Bratislave. 
Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave odbor 
fyzika so zameraním na meteorológiu. Štúdium ukončil 
v roku 1976, v roku 1981 získal titul RNDr. 

Hneď po ukončení štúdia v roku 1976 sa zamestnal 
na SHMÚ ako synoptický meteorológ v predpovednej služ-
be na Útvare synoptickej meteorológie, kde pracoval 17 ro-
kov. V tejto úspešnej fáze moderoval rozhlasové a televízne 
relácie o počasí, postgraduálne študoval na Matematicko-
fyzikálnej fakulte UK v odbore matematická informatika 
a vykonal odbornú stáž v rakúskej meteorologickej službe. 

Po reorganizácii SHMÚ sa v roku 1994 stal vedúcim 
novovytvoreného Komerčného oddelenia pre poskytovanie 
meteorologických informácií a zúčastňoval sa na aktivitách 
Svetovej meteorologickej organizácii v Ženeve v problema-
tike meteorologických meraní a kódov. V tejto fáze získal 
užitočné vedomosti ohľadne komercie v meteorológii a tak 
v roku 1995 odišiel z SHMÚ a založil prvú slovenskú súk-
romnú meteorologickú spoločnosť INFOMET, s r.o., pre 
vyrábanie televíznej relácie o počasí vo vlastnom súkrom-
nom štúdiu a dodávanie hotovej relácie do Slovenskej tele-
vízie. Urobil výber a zaškolenie prvých dievčat - rosničiek 
na tv-obrazovke a vyrábal relácie o počasí aj pre VTV, 
poskytoval meteorologické informácie rôznym novinám, 
firmám a tiež moderoval relácie o počasí v rádiách FUN, 
ROCK FM, TWIST, HIT, FLASH a SRo. 

Po náraste konkurencie a ujasnení si stratégie na viac 
rokov dopredu, založil v roku 1998 novú meteorologickú 
firmu PONTEUM, ktorá bola výhradným dodávateľom 
informácií o počasí pre a.s. EUROTEL. Taktiež vyrábala 
tv-relácie o počasí pre STV a TV Luna, pre káblovú tele-
víziu Nové Mesto a Ružinov v Bratislave. Robil rozhovory 
o počasí v priamom telefonickom spojení s rádiami TWIST, 
Dúha Dubnica nad Váhom, Frontinus Žilina, Flash Prešov, 
v Slovenskom rozhlase - štúdio Bratislava a Banská Bystri-
ca a poskytoval informácie o počasí novinám.  

Od roku 2002 do 2007, poskytoval najmä informácie 
o počasí širokej verejnosti prostredníctvom SMS správ 
v sieti EUROTEL, moderoval relácie o počasí v rádiu 
Dúha Dubnica nad Váhom, Frontinus Žilina, rádio Východ 
Prešov a v Slovenskom rozhlase - rádio Regína Bratislava 
a Banská Bystrica, neskôr aj Košice. Poskytoval meteoro-
logické informácie do TA3 ako aj mestským a regionálnym 
televíziám na Slovensku, ako napríklad TV Bardejov, TV 
Levice a TV Pezinok. V tomto období začal poskytovať 
meteorologické informácie pre zabezpečovanie zimnej údrž-
by ciest v oblasti Bratislavy a meteorologické informácie 
pre zimné lyžiarské strediská. 

Od roku 2007 je zástupcom Slovenska v medzinárod-
nej skupine CBN-E (Climate Broadcasters Network-Europe) 
meteorológov a moderátorov počasia, ktorú vytvorila Eu-
rópska komisia v Bruseli, s cieľom pomáhať občanom vo 
svojej krajine, aby sa správali ekologicky, aby chránili svo-
je životné prostredie.  

Od roku 2008 vyrába jednu z najsledovanejších relácií 
o počasí v slovenských televíziách - Najlepšie počasie 
v TV JOJ a moderuje relácie o počasí v Slovenskom roz-
hlase - rádio Regína Bratislava, Banská Bystrica a Košice. 

V roku 2011 vydal vlastnú knihu Najlepšie počasie 
v Bratislave. V roku 2012 sa stal víťazom veľkej celosloven-
skej televíznej ankety Telkáč roka v kategórii moderátorov 
predpovedí počasia.  

Venoval sa tiež pedagogickej činnosti a prednášal me-
teorológiu učiteľom základných škôl, prednášal meteoro-
lógiu na Námornej škole v Bratislave pri výchove budúcich 
námorných dôstojníkov - navigačných dôstojníkov aj stroj-
ných dôstojníkov námorných lodí a od septembra 2011 aj 
budúcich riečnych kapitánov. Absolvoval mnohé besedy 
a prednášky o počasí po celom Slovensku (pre školy, mestské 
knižnice, pre zväzy dôchodcov, pre Úniu nevidiacich a pod.). 
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Tiež spolupracoval na výrobe a moderovaní jednoročného 
televízneho seriálu o dejinách meteorológie v TV Nautik. 

Štyri volebné obdobia (16 rokov) bol poslancom 
Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure a v súčasnom 
volebnom období je zástupca primátora vo Svätom Jure. 

Do ďalších rokov želáme jubilantovi predovšetkým 
dobré zdravie a veľa osobných úspechov. 

Miroslav Ondráš 
 
 
JUBILANT RNDr. MIROSLAV ONDRÁŠ, CSc.  

Miroslav Ondráš, narodený 15. júla 1953 v Bratislave, štu-
doval na Univerzite Komenského v Bratislave odbor fyzika 
so zameraním na meteorológiu. Štúdium ukončil v roku 
1976, v roku 1981 získal titul RNDr. A v roku 1987 titul 
CSc. Štúdium angličtiny tiež na Univerzite Komenského 
ukončil v roku 1986. 

Hneď po ukončení štúdia v roku 1976 sa zamestnal 
na SHMÚ ako letecký meteorológ v predpovednej službe, 
na Útvare leteckej meteorológie. V decembri 1981 sa stal 
vedúcim Oddelenia leteckých meteorologických staníc so 
zodpovednosťou za prevádzku 7 leteckých pozorovacích 
staníc. Od januára 1986 vykonával funkciu vedúceho Odde-
lenia všeobecného letectva so zodpovednosťou za prevádz-
ku 10 meteorologických staníc a leteckých predpovedných 
centier pre všeobecné letectvo. 

Koncom roku 1989 sa zúčastnil výberového konania 
na funkciu vo Svetovej meteorologickej organizácii (SMO) 
so sídlom v Ženeve. Vo februári 1990, už ako zamestnanec 
SMO, nastúpil ako diplomat na pracovisko v Entebbe, 
Ugande, kde ako Inštruktor pre meteorológiu budoval od 
základu národnú meteorologickú službu. 

V júli 1993 prijal ponuku riaditeľa SHMÚ, ukončil 
prácu pre SMO, a nastúpil na SHMÚ ako námestník riadi-
teľa pre Meteorológiu a klimatológiu. Po ukončení reorga-
nizácie sa stal riaditeľom Meteorologickej služby, ktorá sa 
vytvorila zlúčením úsekov pre meteorológiu, klimatológiu, 
výpočtového strediska a monitoringu kvality ovzdušia 
z úseku pre čistotu ovzdušia. V tomto období zaznamenal 
SHMÚ nevídaný rozmach, ktorého súčasťou boli rozvojo-
vé projekty pre modernizáciu meteorologickej služby pod 
jeho vedením, najmä:  

• vývoj a uplatnenie Pracovnej stanice pre pozorovate-
ľov (IMS),  

• vybudovanie 27 automatických pozorovacích staníc, 
• vybudovanie a akreditácia kvality podľa ISO a s tým 

súvisiacich kalibračných laboratórií,  
• inštalácia nového dopplerovského radaru, stanice na 

monitorovanie profilu atmosféry a systému detekcie 
elektrických výbojov, modernizácia Národného tele-
komunikačného centra a výpočtového strediska a vy-
budovanie privátnej dátovej siete v rámci RMDCN,  

• vytvorenie klimatického informačného systému 
(KMIS),  

• modernizácia predpovednej synoptickej a leteckej 
predpovednej služby.  
 
Od roku 1993 do 2001 prednášal Leteckú meteoro-

lógiu na Univerzite Komenského a viedol diplomové práce 
študentov Katedry meteorológie a klimatológie. 

Od roku 1994 do 2001 bol predsedom Slovenskej 
meteorologickej spoločnosti. Tiež bol pri zrode Európskej 
meteorologickej spoločnosti a bol zakladajúcim členom jej 
výkonného výboru (Councilu) v prvom funkčnom období. 

Podieľal sa na budovaní Regionálneho centra pre 
numerické modelovanie v Strednej Európe (LACE) a od 
apríla 1996 do júna 1997 vykonával, na čiastočný úväzok, 
funkciu Projektového manažéra pre LACE.  

V roku 2001, na čiastočný úväzok, pracoval pre SMO 
na budovaní Regionálneho centra pre Európu. Po úspeš-
nom vybudovaní centra sa zúčastnil výberového konania 
na funkciu Vedúci vedecký pracovník so zodpovednosťou 
za Program SMO pre Prístroje a pozorovacie metódy. V jú-
li 2007 sa úspešne uchádzal o funkciu vedúceho Divízie 
pre pozorovacie systémy SMO. Táto, najväčšia divízia 
SMO, zodpovedá za vytváranie podmienok pre budovanie 
pozemných pozorovacích systémov (klasických, automa-
tických aj dištančných na súši aj na mori) ako aj pozoro-
vacích systémov z lietadiel. Táto práca zahŕňa vytváranie 
základných regionálnych pozorovacích sietí, budovanie 
dátových a prístrojových centier, zrovnávanie prístrojov 
a metód, vytváranie stratégií a implementačných plánov 
pre koordinovanú evolúciu pozorovacích systémov SMO, 
vytváranie nových pravidiel a štandardov, školenia, riadenie 
projektov a koordináciu so 198 členmi SMO, organizácia-
mi OSN, ako aj stoviek ďalších medzinárodných či národ-
ných organizácií a organizačných skupín.  

Od roku 2009 zodpovedá aj za Polárne aktivity SMO, 
do ktorej spadajú pozorovania, výskum a predpovede a iné 
služby v polárnych oblastiach. V rámci tejto zodpovednosti 
buduje najmä Pozorovací systém pre Antarktídu, Svetovú 
službu pre Cryosféru (Global Cryosphere Watch), Globál-
ny integrovaný predpovedný systém pre polárne oblasti 
(Global Integrated Polar Prediction System) a Medzinárod-
nú polárnu iniciatívu (International Polar Initiative).  

V posledných dvoch rokoch bol zodpovedný za budova-
nie Integrovaného globálneho pozorovacieho systému SMO 
(WIGOS), ktorý je jednou zo štyroch priorít SMO a ktorý 
je voľným pokračovaním Svetovej služby počasia SMO. 

Má viac ako 60 publikácií, vedeckého alebo technic-
kého zamerania, ako aj množstvo pracovných dokumentov 
určujúcich smerovanie a účasť členov SMO pri budovaní 
a prevádzke pozorovacích systém 

V mene všetkých priateľov a bývalých spolupracov-
níkov Ti prajem do ďalších rokov všetko najlepšie, hlavne 
dobré zdravie, veľa optimizmu, radosť z práce a pohodu 
v osobnom živote. 

Vladimír Pastirčák, 
 SHMÚ, Bratislava 
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