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Anotácia 

 

Táto diplomová práca pojednáva o klimatických pomeroch Turčianskej kotliny. 

Dokumentuje niektoré beţné klimatické prvky ako zmeny teploty, úhrn zráţok, vlhkosť 

vzduchu, oblačnosť, slnečné ţiarenie a veterné pomery aj s vyuţitím geografických 

informačných systémov. Cieľom je klimatická charakteristika tohto územia spolu s 

vyuţitím GIS systémov, ktorá môţe byť neskôr pouţitá pre fyzickogeogarfickú 

charakteristiku aj jeho blízkeho okolia. 
 

Kľúčové slová:  Turčianska kotlina, klimatické pomery, GIS, tabuľky, graf, 

  meteorologické stanice 

 

 

Summary 

 

This diploma work deals at climatic conditions of Turčianska kotlina. Documented 

some common climatic elements how temperature change, total meteoric water, 

atmospheric humidity, cloudiness, solar radiation and windy conditions also with using 

geographic information systems. The purpose is a climatic characteristic at this area 

together with using GIS systems, which can be later using for complex physical-geography 

characterization, near environment too. 
 

Keywords:   Turčianska kotlina, climatic conditions, GIS, tables, graph, weather 

   stations 
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Zoznam pouţitých skratiek 

 

GIS Geografické informačné systémy 

SHMÚ Slovenský Hydrometeorologický Ústav 

RS Banská Bystrica Regionálne stredisko Banská Bystrica 

GKÚ SR Geodetický a kartografický ústav Slovenskej republiky 

CORINE Coordination Of Information On The Earth 

DMR Digitálny model reliéfu 

DMT Digitálny model terénu 

TIN Trianguled Irregular Network 

IDW Inverse distance weighting 
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ÚVOD 
 

Cieľom tejto diplomovej práce s názvom: „Klimatické pomery Turčianskej kotliny“ 

je snaha o klimatickú charakteristiku skúmaného územia za obdobie rokov 1981 – 2005 aj 

s vyuţitím geografických informačných systémov (GIS). S problematikou klimatických 

charakteristík sa síce moţno stretnúť vo viacerých publikáciách, ale všetky sú 

predovšetkým súborné štúdie  hydrometeorologických ústavov a sú spracované pre väčšie 

územno – administratívne jednotky.  

Vyuţitie GIS systémov v klimatológií je veľmi výhodné a praktické pretoţe 

pomocou nich je moţné rýchlo spracovávať veľké mnoţstvo dát, robiť rôzne typy analýz a 

ich následná interpretácia môţe byť v rôznej podobe, tak ako v textovej či tabuľkovej tak 

aj v mapovej. Veľmi významný prínos týchto systémov v klimatológií je v zjednodušení a 

zrýchlení tvorby máp rôznych klimatických prvkov. Do GIS taktieţ vstupujú aj 

charakteristiky zistené pomocou DPZ a v neposlednej rade aj charakteristiky z iných 

zdrojov, ktoré napomáhajú k presnejšiemu určeniu klimatických prvkov. 

K výberu a spracovaniu tejto témy ma viedla aj potreba existencie klimatickej 

charakteristiky, pretoţe jej vyuţitie je mnohostranné. Závery plynúce z tejto práce môţu 

byť pouţité pre spracovanie fyzickogeografických pomerov Turca, ale taktieţ menších 

územnosprávnych jednotiek v rámci Turčianskej kotliny a jej blízkeho okolia. Klimatické 

pomery sú často určujúcim faktorom pri vyuţití krajiny z hľadiska aktivít človeka. Preto 

verím, ţe táto práca prinesie ţelaný efekt aj pri hodnotení socio - ekonomického a 

rekreačného potenciálu tohto územia. 
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1. METODIKA 
 

Zhodnotenie klimatických pomerov menších územných celkov je v kaţdej krajine 

prirodzenosťou. Spracúvajú sa hlavne metódy mezoklímy a mikroklímy pre konkrétne 

oblasti a účely. Metóda výskumu klímy menších územných celkov nie je však jednotná. To 

môţe vyplývať z rôznorodosti prírodných podmienok určitej oblasti a tieţ z existencie 

a kvality meteorologického materiálu. Pri tvorbe tejto práce bolo prvoradé štúdium 

dostupnej literatúry. Avšak v jednotlivých literárnych prameňoch som sa nestretol 

s jednotnou osnovou pre spracovanie klimatických pomerov.  

 

Zo základných metód som pouţil systémovú metódu. Najskôr som analyzoval uţ 

napísané dokumenty a rôzne publikácie o danej lokalite a neskôr som analyzoval 

a spracoval tabuľky z Ročeniek atmosferických zráţok a poveternostných pozorovaní. 

Ďalej matematicko - štatistické metódy moţno v práci postrehnúť pri spracovaných 

tabuľkách a grafoch. Pri tvorbe textu som vyuţil historicko - geografickú metódu, ktorá mi 

umoţňovala pochopiť vývoj lokality ako celku a vývoj jej jednotlivých klimatických 

prvkov. Napokon na spracovanie obrazového materiálu som pouţil kartografickú metódu 

s vyuţitím geografických informačných systémov. 

 

1.1 Podkladový študijný a pozorovací materiál 
 

V tejto práci sú pouţité údaje z meteorologických pozorovacích staníc, ktoré sú 

uvedené v tabuľke č. 2. Tieto údaje mi boli poskytnuté z archívnych materiálov 

Slovenského hydrometeorologického ústavu v Banskej Bystrici (SHMÚ, RS Banská 

Bystrica). Ţiaľ nie všetky potrebné informácie sa nachádzali v archívoch SHMÚ. Z tohto 

dôvodu som v práci pri klasifikácií skúmaného územia zhodnotil práve obdobie rokov 

1981 – 2005. Takţe v tejto práci som spracoval 25 ročné obdobie meteorologických 

pozorovaní. 

 

Avšak hodnotiť 30 – ročné obdobia je doporučené uznesením Svetovej 

meteorologickej organizácie, ktorá doporučuje aby sa pri nových klimatografiách nebrali 

za základ dlhoročné pozorovania, ale jednotlivé za sebou idúce tridsaťročia. Takto je 

moţné lepšie pozorovať a porovnávať klimatické zmeny vo vnútri územných celkov ako aj 
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medzi inými navzájom. 30 – ročné obdobie je zároveň povaţované za minimálne, 

z ktorých moţno robiť tzv. klimatické normály. 

 

1.2 Spracovanie a vyhodnotenie údajov 
 

V rozsahu tejto diplomovej práce som pracoval predovšetkým s 

dlhodobými priemernými mesačnými a ročnými hodnotami (teplota vzduchu, úhrny 

zráţok, percentuálne hodnoty oblačnosti, percentuálne hodnoty relatívnej vlhkosti 

vzduchu, sumy trvania slnečného svitu v hodinách a veterné pomery). Pri niektorých 

klimatických prvkov však len ročné a dlhodobé priemery nestačili pretoţe sú premenlivé 

počas roka. Preto pri teplote vzduchu pre zaujímavosť uvádzam aj extrémne maximálne 

a minimálne hodnoty a pri zráţkových  úhrnoch maximálne hodnoty na vybraných 

staniciach. Potom som sa snaţil všetky tieto údaje s pomocou uvedenej literatúry 

a vlastných vedomostí vyhodnotiť a zdôvodniť v textovej časti tejto práce. Ďalej pri 

hodnotení teplotných a zráţkových pomerov som do jednotlivých kapitol zaradil aj 

klasifikáciu sledovaného obdobia podľa určitých klimatických prvkov. Pri takejto 

klasifikácií sa posudzuje, či sú jednotlivé roky sledovaného obdobia nadpriemerné, 

priemerné alebo podpriemerné, pričom moţno vyjadriť aj mieru odchýlky.  

 

Základným prameňom pri spracovaní a vyhodnocovaní údajov mi boli Ročenky 

atmosferických zráţok a poveternostných pozorovaní na území Slovenskej republiky, ktoré 

vydáva SHMÚ v Bratislave, a ktoré my boli poskytnuté na SHMÚ, RS Banská Bystrica. 

Pri spracovaní obrazového materiálu som na spracovanie vyuţil geografické informačné 

systémy popísane ďalej v tejto práci. Ďalšia pouţitá literatúra je uvedená v zozname 

pouţitej literatúry na konci tejto práce. 
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2. POLOHA SLOVENSKA V RÁMCI EURÓPY 
 

Pri snahe o klimageografickú charakteristiku akéhokoľvek územia o rozlohe 

niekoľko 100 km
2
 musíme vychádzať z makroklimatických faktorov. Zaraďujeme sem 

zemepisnú polohu (zemepisná dĺţka a šírka), vzdialenosť od oceánu, nadmorskú výšku,  

tvar reliéfu a všeobecnú cirkuláciu atmosféry. 

 

Slovensko je stredoeurópska krajina s rozlohou 49 014 km
2
. Okrajové body 

z pohľadu svetových strán majú geografickú polohu: 

 

- najsevernejší bod:  Oravská Polhora 49˚ 37’ s.z.š. 

- najjuţnejší bod:  Patince 47˚ 44’ s.z.š. 

- najvýchodnejší bod:  Nová Sedlica 22˚ 34’ v.z.d. 

- najzápadnejší bod:  Záhorská Ves 16˚ 50’ v.z.d. 

 

Podľa (Kunského, 1968) táto poloha vytvára menlivým uhlom dopadu slnečných 

lúčov v ročnom obehu Zeme okolo Slnka dve hlavné ročné obdobia, teplé a studené. Teplý 

polrok, apríl aţ september a studený polrok, október aţ marec. S prechodmi ich členíme na 

štyri ročné obdobia: jar (marec, apríl, máj), leto (jún, júl, august), jeseň (september, 

október, november), zima (december, január, február). 

 

Najbliţším oceánom je Atlantický so svojimi okrajovými moriami Severným, 

Baltským a Stredozemným morom. Vzdialenosť územia Slovenska k Baltickému moru 

a k Jadranu je asi 500 km. Cez 800 km je od územia Slovenska k Severnému moru 

a necelých 700 km k Čiernemu moru. Stredoeurópska poloha znamená dosah klimatických 

vplyvov zo všetkých svetových strán. Výsledkom toho je prechodnosť a nevyrovnanosť 

nášho podnebia. Slovensko je na rozhraní prevaţne oceánskeho a prevaţne pevninského 

mierneho podnebia. Oceanita prejavujúca sa väčšou oblačnosťou, väčšími zráţkami, 

teplejšou zimou, chladnejším oblačným letom, menšími dennými a ročnými amplitúdami 

teplôt vzduchu na Slovensku klesá od západu na východ. Kontinentalita sa 

prejavuje menšou oblačnosťou, menšími zráţkami, jasnejšou a chladnejšou zimou, 

jasnejším a teplejším letom, väčšími dennými a ročnými amplitúdami, naopak zo západu 

na východ stúpa (Kunský, 1968).  
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Nadmorská výška u nás ovplyvňuje rozloţenie podielu teplôt vlhkosti tak, ţe 

oblasti vysočinné sú chladnejšie, vlhkejšie a stálejšie a oblasti níţinné sú teplejšie, suchšie 

a kolísavejšie ako im prislúcha podľa ich polohy vzhľadom k oceanite alebo kontinentalite. 

 

Teplotná a zráţková rozkolísanosť nášho podnebia v priebehu roka aj v dlhších 

časových periódach a vznik niekedy značných odchýlok od priemerných stavov je ešte 

zväčšovaná vysúvaním veľkých euro ázijských tlakových sústav. Je to letné rozšírenie 

oblasti azorskej tlakovej výše smerom k severu a do juţnej Európy a jej neskorší zimný 

ústup, ďalej letné rozšírenie iránskej tlakovej níţe, zimné rozšírenie sibírskej tlakovej výše 

a zimný zvrat oblasti islandskej tlakovej níţe. Tlakové zmeny vysielajú ročne na naše 

územie asi 65 cyklonálnych skupín, čo v priemere znamená skoro kaţdo - týţdennú           

(5,5 – dennú)  zmenu počasia  (Kunský, 1968). 

 

Köppenová klasifikácia je zaloţená na teplotnom  a zráţkovom reţime a ich vplyvu 

na biotické komponenty krajiny. Köppen rozlíšil na Zemi 5 základných klimatických pásov 

(A, B, C, D, E), ktoré členil podľa ročného reţimu teploty vzduchu a zráţok na klimatické 

typy označované písmenami: w – suchá zima, s – suché leto , f – rovnomerné rozloţenie 

zráţok behom roka, m – periodické zráţky(monzúnové daţde), S – step, W – púšť, H – 

horská klíma  (Trizna, 2004). 

 

Potom podľa tejto klasifikácie sa na juhu nášho územia nachádza oblasť Cfbx. Patrí 

tu Podunajská níţina so zvýšením zráţok koncom mája a začiatkom júna, neskôr nasleduje 

pomerne suché leto. Západné Slovensko (do výšky 400 m n.m.) má označenie Cfb, kde je 

klíma mierneho pásma s rovnomerne rozdelenými zráţkami počas roka. Východné 

Slovensko a horské oblasti majú klímu s označením Dfb a Dfc, teda boreálnu klímu 

s chladnou zimou a mierne teplým, resp. chladným letom. Vo vysokých polohách sa 

nachádza klíma typu EH, klíma horských oblastí nad hranicou lesa. 

 

Podľa Alisovovej klasifikácie, ktorá vychádza z podmienok všeobecnej  cirkulácie 

atmosféry je vyčlenenie pásiem podmienené prevládaním geografického typu vzduchových 

hmôt počas celého roka (hlavné pásma) alebo ich sezónnym striedaním (prechodné 

pásma). Alisov vyčlenil na kaţdej pologuli 4 hlavné a 3 prechodné pásma. Hranice medzi 

nimi určujú klimatické fronty. Uvedené pásma autor ďalej člení na kontinentálny 

a oceánsky typ a na typy klímy západných a východných pobreţí  (Trizna, 2004). 
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Potom podľa Alisovovej klasifikácie Slovensko patrí do mierneho klimatického 

pásma, do kontinentálno-európskej časti. Nad našou oblasťou prevláda vzduch miernych 

zemepisných šírok a nakrátko k nám preniká v zimnom období od severu arktický vzduch 

a len chvíľu na naše územie zasahuje aj tropický vzduch od juhu. Takéto situácie sa však 

môţu vyskytnúť vo všetkých ročných obdobiach. 
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3. POLOHA A CHARAKTERISTIKA TURČIANSKEJ 

KOTLINY 
 

Z geomorfologického hľadiska Turčianska kotlina patrí do Fatransko - tatranskej 

oblasti. Ohraničená je celkami: na Z Malou Fatrou, na V Veľkou Fatrou a na J ju 

ohraničujú Kremnické vrchy a Ţiar. Turčianska kotlina sa rozprestiera v okresoch Martin 

a Turčianske Teplice, zo S tu patria mestá  a obce ako napríklad Martin, Vrútky, Sučany 

a Turany. Z J tu patria mestá a obce ako napríklad Turčianske Teplice, Horná Štubňa 

a Slovenské Pravno. 

 

 

Obrázok č. 1: Geomorfologický celok Turčianska kotlina a jej poloha v rámci Slovenskej republiky 

 

Táto kotlina vznikala v mladších treťohorách. Územie kotliny predstavovalo 

v neogéne jazero, v ktorom sa ukladali rôzne sedimenty. Boli to najmä morské piesky, 

pieskovce a íly, ktoré sú pokryté štrkmi, pieskami, sprašou a hlinami. Miestami sa 
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vyskytujú pokrovy sprašových hlín. Kotlina predstavuje tektonickú depresiu charakteru 

priekopovej prepadliny v tvare obdĺţnika, ktorá je asi 40 km dlhá a 15 km široká, 

orientovaná v smere SSV – JJZ. Je geneticky viazaná na priebeh severne - juţnej mobilnej 

zóny, ktorá je podstatne väčšia ako pri ostatných vnútro horských depresiách.  

 

Turčiansku kotliny zaraďujeme: sústava – Alpsko-himalájska, podsústava – 

Karpaty, provincia – Západné Karpaty, subprovincia – Vnútorné Západné Karpaty, oblasť 

– Fatransko-tatranská oblasť, celok – Turčianska kotlina so svojimi podcelkami – 

Valčianska pahorkatina, Šútovské podhorie, Diviacka pahorkatina, Turčianske nivy, 

Sklabinské podhorie, Mošovská pahorkatina (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002).  

  

Nadmorská výška sa v kotline pohybuje v rozpätí od 400 – 700 m (maximum: 

Hlasná skala – 680 m n.m). Výškové rozdiely spravidla nepresahujú 100 m. V reliéfe 

kotliny sa uplatňujú dve skupiny foriem – niţší a vyšší stupeň. Niţší reprezentuje rovinné 

územie, ktoré tvoria poriečne nivy Váhu, Turca a jeho prítokov, náplavové kuţele a riečne 

terasy, vyšší stupeň tvorí pahorkatina po obvode kotliny. Počas kvartéru vytvoril Váh, 

Turiec a jeho prítoky niekoľko riečnych terás: vysokú terasu, prvú a druhú strednú terasu, 

nízku terasu a poriečnu nivu s 2 stupňami. Vysoká terasa široká aţ 3 km sleduje kotlinu aţ 

k jej  juţnému ukončeniu. V juţnej časti kotliny je akumulácia 20 – 30 m hrubá a relatívna 

výška je 27 m. Povrch rozčleňujú úvaliny a periglaciálne doliny. Vyšší nivný stupeň je 

relatívne vysoký 2 m, niţší sleduje riečište. Obidva pochádzajú z holocénu. Riečne terasy 

sú vyvinutejšie v severnej časti kotliny. Vodné toky stekajúce do Turčianskej kotliny 

z okolitých pohorí uloţili na úpätiach náplavové kuţele, v ktorých moţno rozlíšiť niekoľko 

generácií. Najmohutnejšie kuţele v 4 generáciách  lemujú úpätie Malej Fatry v severnej 

časti kotliny (Kolektív, 1982). 

 

 Takmer celú kotlinu patriacu do povodia Váhu odvodňuje rieka Turiec, ktorá tvorí 

hlavnú os Turčianskej kotliny. Z pravej strany priberá Teplicu, Blatnický potok, Belianský 

potok a z ľavej strany Vricu. Turiec patrí vodným reţimom do tzv. stredohorskej oblasti, 

kde dochádza k pravidelnej akumulácií snehu a pravidelnému premŕzaniu pôdy, čo 

spôsobuje výrazný pokles mesačných prietokov. Maximálne mesačné prietoky sú v apríl, 

minimálne v septembri a októbri. Celkový odtok je menší ako z vysokohorskej oblasti. 

Priemerný špecifický odtok dosahuje v hornej časti hodnoty 20 – 30 l.s
-1

.km
-2

 v dolnej cca. 
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15 l.s
-1

.km
-2

. Zo zráţok odtečie 40 – 60 %. Typ reţimu odtoku moţno charakterizovať ako 

snehovo - daţďový (Trizna, 2004).  

 

V tejto oblasti vzniklo vyše 30 minerálnych prameňov, z nich sú najvýznamnejšie 

termálne pramene v Turčianskych Tepliciach, v ktorých sa liečia choroby pohybového 

a tráviaceho systému, tieţ choroby močových ciest a obličiek. Je to najhodnotnejšia 

sadrovcová teplica s maximálnou teplotou vody 46 ˚C. Veľmi vzácna, rýdzo alkalická 

kyselka sa objavila v Záturčí – známa prírodná liečivá minerálna voda Fatra. Je to jediná 

zásaditá minerálna voda, ktorá neutralizuje kyselinu v tráviacom systéme. Ďalšou známou 

minerálnou vodou je Kláštorná z Kláštora pod Znievom. Ďalšie kyselky sa nachádzajú 

juţne od Martina, v Mošovciach, Slovenskom Pravne a Dubovom. 

 

V kotline moţno rozlíšiť dva morfologické celky (pahorkatiny a nivy vodných 

tokov) s odlišnými radmi pôd. Na pahorkatine a terasách s hlbokou hladinou 

podpovrchovej vody na hlinitých a ílovitých sedimentoch sú pseudogleje, ktoré tvoria pruh 

medzi Skleným a Ivančinou. Ďalej sa v juţnej a severnej časti kotliny vyskytujú hnedé 

lesné pôdy. Na náplavových kuţeľoch na úpätí Veľkej Fatry hnedé rendziny a luţné pôdy. 

Na poriečnych nivách sa pod vplyvom plytkej podpovrchovej vody sformovali 

fluvizeme. Ilimerizované pôdy aţ pseudogleje tvoria súvislejšiu plochu len v strede juţnej 

časti a na S pozdĺţ Váhu sa tiahne výraznejší pruh nivných pôd.  

 

Turčianska kotlina má okrem málo úrodných pôd aj významnejšie plochy stredne 

aţ veľmi úrodných pôd. Malú úrodnosť môţeme pripísať hnedým lesným pôdam, 

ilimerizovaným aţ oglejeným pôdam, plytkým alebo skeletnatým rendzinám a nivným 

pôdam pri Váhu  (Lukniš, 1972). 

  

Vegetácia juţnej časti Turčianskej kotliny sa odlišuje od severnej. Teplomilnejšie 

rastlinstvo je na severe niţšie poloţenej časti a na územiach budovaných vápencovým 

a dolomitovým materiálom, prípadne sprašou. Kotlina je zbavená pôvodnej prirodzenej 

vegetácie. Zachovali sa len zvyšky lesov a vegetácie. Vyskytujú sa tu dubovo-hrabové lesy 

v severnej časti a v teplých polohách, v chladnejšej juţnej časti ich zastupuje 

kontinentálnejší lipovo-smrekový les. Na plochých terasách západne od Turčianskych 

Teplíc sa na ťaţkých pseudoglejoch zachoval nátrţníkový dubový les so smrekom a 
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niektorými horskými druhmi. Ďalej sa zachoval kontinentálny borovicový les a v 

okrajových oblastiach sú bukové a jedľovo - bukové lesy. 

  

Výskyt ţivočíšnych druhov sa viaţe na určité typy rastlinných spoločenstiev. Na 

tomto území rozlišujeme ţivočíšne spoločenstvá listnatých lesov (diviak, srnec, líška), 

ihličnatých lesov (jeleň, tetrov, medveď), vôd, močiarov a ich brehov (pstruh, kapor, 

ropucha, skokan, volavka). Veľa ţivočíšnych druhov však vyhynulo alebo sa kriticky 

zníţil ich počet v dôsledku neuváţených zásahov človeka do prírody. Z tohto dôvodu sú 

dnes mnohé druhy ţivočíchov zákonom chránené. 

 

 Turčianska kotlina je typom kotlinovej agrárno-priemyselnej krajiny s veľkou 

hustotou obyvateľstva a s viacerými subtypmi: subtypom priemyselnej aglomerácie 

v oblasti Martina, subtypom niţšieho reliéfového stupňa s poľnohospodárskou výrobou a  

vidieckou sídelnou štruktúrou, subtypom vyššieho reliéfového stupňa 

s poľnohospodárskou výrobou. Z hľadiska cestovného ruchu za zaujímavé môţeme 

pokladať vodnú nádrţ Krpeľany, Šútovský vodopád, Kláštor pod Znievom, Blatnica, 

Kaštieľ a termálne kúpalisko v Mošovciach, zámok v Diviakoch, atď. Na tomto území sa 

nachádza Národná prírodná rezervácia Šútovská dolina a Turiec. Pod chránené územia tieţ 

patria tunajšie mokrade. 

 

3.1. Mapa krajinnej pokrývky Turčianskej kotliny 
 

Krajinná pokrývka predstavuje fyzický stav súčasnej krajiny, reprezentovaný 

prírodnými, ako aj človekom modifikovanými a vytvorenými objektmi. Zároveň je veľmi 

dobrým indikátorom súčasného vyuţitia krajiny. Súčasná pokrývka (krajinná pokrývka a 

vyuţitie krajiny) je výsledkom postupných zmien pôvodnej prírodnej krajiny pod vplyvom 

človeka. Tento proces vplyvu človeka výrazne predurčili prírodné podmienky. Spôsob 

vyuţívania územia, kultivácia poľných a lesných častí, vytváranie nových urbanizovaných 

a technických prvkov určili ráz súčasnej krajiny. Pre lepšie poznanie ale aj racionálne 

vyuţívanie krajiny, jej zdrojov je dôleţité mať prehľad o jej súčasnom stave ako aj 

aktuálne informácie o prebiehajúcich zmenách (Feranec, Oťahel, 2001). 

 

Mapy krajinnej pokrývky sú vhodné na analýzu ekologickej kvality krajiny 

(autoregulačných schopností), biodiverzity a konektivity, ako predpokladu ekologickej 
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stability územia. Skupiny tried krajinnej pokrývky, najmä poľnohospodárske, poloprírodné 

a prírodné areály, sú primárnym vstupom aj pre diferenciáciu základného floristického 

zloţenia a určenia stupňa biodiverzity podľa počtu druhov a ekologických kritérií. 

Identifikácia typov krajinnej pokrývky ako elementov s rôznou biodiverzitou a 

priestorovou hierarchiou (areálové, líniové i bodové typy) prispieva k hľadaniu 

ekostabilizačnej siete (biocentier, interakčných prvkov a biokoridorov) (Oťahel, 

Feranec,1997 in Pravda et al., 1998). 

 

Mapovanie krajinnej pokrývky sa stalo integrálnou súčasťou projektu CORINE 

(Coordination Of Information On The Earth), ktorý sa začal realizovať v roku 1985 s 

cieľom zabezpečiť zber údajov o stave ţivotného prostredia členských štátov Európskej 

únie. V roku 1991 sa na zasadnutí ministrov ţivotného prostredia európskych krajín v 

Dobríši (Česká republika) rozhodlo, ţe riešenie projektov programu CORINE, teda aj 

projektu Land Cover, sa rozšíri aj do krajín strednej a východnej Európy. Slovensko sa 

pripojilo k riešeniu tohto projektu v roku 1993 (Feranec, Oťahel, 2001). 

 

Zo satelitných snímok sa pouţívajú najmä multispektrálne snímky Landsat TM a 

SPOT HRV. V roku 2001 vyšla publikácia autorov Feranec, Oťaheľ, v ktorej boli 

definované prvky krajinnej štruktúry na území Slovenska, ktoré boli pouţité aj pri 

mapovaní krajinnej pokrývky Slovenskej republiky v rámci projektu CORINE LAND 

COVER 2000 (Smreček, Mozoľová, 2008). Na základe vyššie popísaného prezentujem na 

obrázku č. 2 prvky krajinnej štruktúry nachádzajúce sa práve v skúmanej oblasti. 
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Obrázok č. 2: Prvky krajinnej štruktúry nachádzajúce sa v Turčianskej kotline a jej blízkom okolí 

 

K lepšiemu pochopeniu a predstave jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry 

nachádzajúcich sa v skúmanej oblasti prezentovanej na obrázku č. 2 prikladám tabuľku č. 1 

s popisom jednotlivých prvkov. 

 

Tabuľka č. 1: Nomenklatúra CORINE Land Cover pre prvky krajinnej pokrývky v skúmanej oblasti 

112 Discontinuous urban fabric Mestská zástavba nesúvislá 

121 Industrial or commercial units    Priemyslová a komerčná plocha 

122 Road and rail networks and associated 

land 

Cesty a ţelezničné trate 

124 Airports Letisko 

131 Mineral extraction sites Baňa 

141 Green urban areas Mestská zeleň 

142 Sport and leisure facilities Športová a rekreačná plocha 

211 Non-irrigated arable land Nezavlaţovaná orná pôda 

231 Pastures Pastvina 

242 Complex cultivation patterns Kultivovaná plocha 

243 Land principally occupied by 

agriculture, with significant  areas of  

natural vegetation 

Poľnohospodárska plocha s prírodnou 

vegetáciou 
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311 Broad-leaved forest Listnatý les 

312 Coniferous forest Ihličnatý les 

313 Mixed forest Zmiešaný les 

321 natural grassland Prírodné lúky a pasienky 

322 Moors and heathlands Močiare a vresoviská 

324 Transitional woodland-shrub Prechodný lesný ker 

333 Sparcely vegetated areas Riedko zarastená plocha 

511 Stream courses Vodný tok 
 

Podľa obrázku č. 2 a taktieţ tabuľky č. 1 vidieť, ţe v skúmanej oblasti bolo 

identifikovaných práve 19 prvkov krajinnej pokrývky. S jednotlivými prvkami krajinnej 

pokrývky som ďalej pracoval práve pri spracovávaní slnečného ţiarenia, konkrétne s ich 

hodnotami odrazivosti slnečného ţiarenia od jednotlivých povrchov (viď kapitolu Slnečné 

ţiarenie). 

 

3.2. Klimageografické typy 
 

Rozdelenie klimatických typov a ich subtypov je na Slovensku nasledovné: níţinná 

klíma (teplá a prevaţne teplá), kotlinová klíma (teplá, mierne teplá, mierne chladná, 

chladná) a horská klíma (teplá, mierne teplá mierne chladná, chladná, studená, veľmi 

studená). Územie Turčianskej kotliny patrí do kotlinovej klímy (mierne chladnej, chladnej 

a mierne teplej). 

 

Pri vyčleňovaní klimageografických typov sa vychádzalo z klimatických pomerov 

skúmanej oblasti, z modifikačných účinkov krajinných zloţiek na utváranie mezoklímy, 

ako aj z interakčných vzťahov klímy ku krajine. Reliéf v predmetnom regióne je 

najdôleţitejším modifikačným faktorom formovania klímy, nakoľko jednotlivé klimatické 

typy sa diferencujú podľa jeho nadmorskej výšky, tvarov, foriem, členitosti, intenzity 

oslnenia, náveterných i záveterných efektov. 

 

3.2.1. Kotlinová klíma – mierne chladná 
 

Tento klimageografický typ môţeme na území Turčianskej kotliny vyčleniť 

v blízkom okolí rieky Turca, v okolí Turčianskych Teplíc a Martina, teda v niţších 

kotlinových oblastiach do nadmorskej výšky 500 m n.m. 
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Priemerné ročné teploty vzduchu sa pohybujú v rozsahu 6,5 aţ 7,5 ˚C. Priemerné 

januárové teploty sa pohybujú od -3 do -4 ˚C (Martin -3 ˚C, Turčianske Teplice -3,2 ˚C) 

a júlové teploty od 16 do 17 ˚C (Martin 17,8 ˚C, Turčianske Teplice 17,5 ˚C). Priemerný 

počet letných dní (dni s maximom teploty ≥ 25 ˚C) v tejto oblasti je 50 za rok.  Priemerný 

počet ľadových dní (dni s maximom teploty vzduchu ≤ -0,1 ˚C) je do 40 za rok. Priemerný 

počet mrazových dní (dni s minimom teploty vzduchu ≤ -0,1 ˚C) sa v týchto oblastiach 

vyskytuje do 120 za rok. Humidita klímy je v tejto oblasti niţšia ako v chladnej klíme, ale 

o niečo vyššia ako v mierne teplej klíme. Priemerné ročné úhrny zráţok sa pohybujú 

v rozsahu 700 – 800 mm (Martin 743 mm, Turčianske Teplice 721 mm). Snehová 

pokrývka sa objavuje pribliţne v polovici novembra (dlhodobý údaj) a trvá v priemere 70 – 

90 dní (Martin 74,2 dňa, Turčianske Teplice 76,6 dňa) a priemerné výšky pri februárovom 

vrcholení zimy dosahujú okolo 30 cm. 

 

Z celej hodnotenej časti, ktorá patrí do kotlinovej klímy mierne chladnej je 

kotlinové priestranstvo najviac náchylné na tvorbu prízemných inverzií o slabej vertikálnej 

hrúbke 50 – 100 m. Tieto inverzie sa vyskytujú prevaţne od večernej po rannú dobu 

v priemernom trvaní 170 – 200 dní. V priemere za rok sa v tomto území vyskytuje 40 – 60 

dní s hmlou. Častejšia tvorba hmiel ale nebráni dostatočne dlhému trvaniu slnečného svitu. 

V dolinách sú smery prevládajúceho prúdenia vzduchu modifikované podľa ich orientácie 

a najmenšia veternosť sa vyskytuje v záveterných oblastiach. Priemerné ročné rýchlosti 

vetra sa pohybujú okolo hodnoty 1,5 m.s
-1

. V kotlinových oblastiach mierne chladnej 

klímy sa často vyskytuje bezvetrie. 

 

3.2.2. Kotlinová klíma –  chladná 
 

Kotlinové oblasti s chladnou klímou v podstate nadväzujú na prvý typ a sú plošne 

väčšie. V podstate sa kryje s hranicami Turčianskej kotliny. Táto oblasť má menšie 

výškové rozpätie od 500m n.m. do 700m n.m. Mikroklimatické ukazovatele sú obdobné 

ako v mierne chladnej kotlinovej oblasti u väčšiny klimatických veličín. Menšie rozdiely 

sú pri teplote vzduchu a zráţkach. Dlhodobé priemery teplôt sú pribliţne o 1 ˚C niţšie ako 

v mierne chladnej kotlinovej oblasti (5,5 aţ 6,5 ˚C). Priemerné januárové teploty sa 

pohybujú od -4,5 do -3,5 ˚C. Priemerné júlové teploty sú taktieţ o niečo niţšie, pohybujú 

sa okolo 15 ˚C. Početnosť letných dní presahuje v priemere jeden mesiac (okolo 40 dní), 
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ľadových dní je 50 aţ 60 za rok a dní s mrazom 150 za rok. Priemerné úhrny zráţok sa 

pohybujú od 800 mm do 1000 mm na náveterných stranách a od 610 do 900 mm na 

záveterných stranách. 

 

Tieto časti kotlinovej chladnej klímy sú uţ menej náchylne na tvorbu hmiel 

a inverzií ako údolia, nakoľko studený a vlhký vzduch steká z týchto oblastí do niţších 

polôh. V priemere za rok sa vyskytuje 30 – 40 dní s hmlou a 140 – 170 dní s prízemnou 

inverziou. Intenzita a mnoţstvo priameho slnečného ţiarenia je výrazne závislé od 

orientácie a uhla sklonu svahov reliéfu. Priemerná oblačnosť je okolo 65 %. Najviac 

slnečného ţiarenia dopadá na juhovýchodné aţ juhozápadné svahy s uhlom 10 ˚ a viac, 

menej v lokalitách, ktoré sú do juhu zatienené pohorím. V zimnom období má snehová 

pokrývka v týchto polohách v priemere o 20 dní dlhšie trvanie (90 aţ 110 dní), ale na 

severne orientovaných svahoch trvá v priemere 120 aţ 130 dní. Prúdenie vzduchu je uţ 

v porovnaní s niţšími kotlinovými oblasťami menej modifikované orografickou 

členitosťou reliéfu, čím sa početnosti smerov vetra vyrovnávajú. Priemerné ročné rýchlosti 

vetra sa pohybujú od 1,5 m.s
-1

 do 2,5 m.s
-1

 vo vyšších polohách. 

 

3.2.3. Kotlinová klíma – mierne teplá 
 

Tento klimageografický typ môţeme na území Turčianskej kotliny vyčleniť na S 

v blízkom okolí rieky Turca a Váhu, teda v niţších kotlinových oblastiach do nadmorskej 

výšky okolo 400 m n.m. 

 

Priemerné ročné teploty vzduchu sa pohybujú v rozsahu 7,0 aţ 9,0 ˚C (Martin      

7,7  ˚C, Turčianske Teplice 7,4 ˚C). Priemerné januárové teploty sa pohybujú od -2,5 do     

-5 ˚C a júlové teploty od 17 do 18,5 ˚C. Amplitúda teplôt sa pohybuje v rozsahu 20 aţ      

24 ˚C. Priemerný počet letných dní (dni s maximom teploty ≥ 25 ˚C) v tejto oblasti je 

okolo 60 za rok. Vlhkosť tejto klímy je v hodnotenej oblasti najniţšia. Priemerné ročné 

úhrny zráţok sa pohybujú v rozsahu   600 – 800 mm.  

 

Kotlinový charakter mierne teplej oblasti je pomerne veľkú časť roka pod vplyvom 

teplotných inverzií, preto je táto oblasť chladnejšia ako rovinaté plochy rovnakej 

nadmorskej výšky. Hodnoty slnečného svitu a tieţ aj rýchlosti prúdenia vzduchu sú veľmi 

podobné hodnotám z mierne teplej kotlinovej klímy. 



Bc. Róbert Zboja:                                                    Klimatické pomery Turčianskej kotliny 

2 0 1 1   2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Róbert Zboja:                                                    Klimatické pomery Turčianskej kotliny 

2 0 1 1   2 5  

 

4. METEOROLOGICKÁ STANIČNÁ SIEŤ  
 

Meteorologická staničná sieť prebieha neustálym vývojom. Týka sa to nielen počtu 

pozorovacích staníc, ale aj ich kvality. Zmeny sa túkajú aj lokalizácie staníc, niektoré 

zanikajú, iné zasa vznikajú. Menia sa aj pozorované klimatické prvky a podobne. 

 

Podľa charakteru a spôsobu získaných informácií pouţité meteorologické, 

klimatologické stanice delíme na: 

 

 stanice základné (Z) – uskutočňujú pravidelné pozorovania všetkých 

meteorologických prvkov v troch časových termínoch a to o 7., 14. a 21. 

hodine (SEČ). Pozorujú teplotu, zráţky, snehovú pokrývku, vlhkosť 

vzduchu, tlak vodnej pary, oblačnosť, trvanie slnečného svitu, smer 

a rýchlosť vetra. Tieto meteorologické prvky pozorujú pomocou odčítacích 

a registračných prístrojov, ale aj vizuálne. 

 stanice zráţkomerné (ombrografické – O) – sledujú len výskyt 

atmosferických, teda ovzdušných zráţok, ich celkové mnoţstvo a druh, teda 

aj snehovú pokrývku – jej výšku a vodnú hodnotu. 

 

V tejto práci som pouţil informácie z klimatologických staníc: základných (4 

stanice) a zráţkomerných (11 staníc). Údaje v tejto práci sú zhromaţdené z dlhodobých 

priamych pozorovaní z 11 vybraných pozorovacích staníc, ktoré boli nepretrţite v činnosti 

v sledovanom období v rokoch 1981 – 2005. Pri základných staniciach som natrafil na 

nehomogenitu dát a to z dôvodu, ţe počas sledovaného obdobia boli stanice Bystrička 

a Malý Čepčín presunuté na stanice Martin a Turčianske Teplice. Tento presun sa 

uskutočnil v rokoch 1990 aţ 1991. Takţe údaje z rokov 1981 – 1990 pochádzajú zo staníc 

Bystrička a Malý Čepčín a údaje z rokov 1991 – 2005 zo staníc Martin a Turčianske 

Teplice. 

 

 Názvy týchto staníc sú totoţné s platnými názvami obcí. Ich abecedný zoznam 

spolu s druhom stanice a geografickým vymedzením podľa zemepisnej šírky a dĺţky 

a nadmorskej výšky je uvedený v tabuľke č. 2.  

 

 

 



Bc. Róbert Zboja:                                                    Klimatické pomery Turčianskej kotliny 

2 0 1 1   2 6  

 

Tabuľka č.2: Abecedný zoznam použitých pozorovacích staníc na území regiónu Turca 

P.č. Názov stanice Druh 

stanice 

Nadmorská 

výška 

Zemepisná 

západná dĺţka severná šírka 

1. Belá - Dulice O 483 49° 00' 24" 18° 58' 25" 

2. Blatnica O 496 48° 56' 09" 18° 55' 37" 

3. Bystrička Z 480 49° 03' 18° 53' 

4. Kláštor p. Znievom O 480 48° 58' 22" 18° 48' 34" 

5. Malý Čepčín Z 465 48° 54' 10" 18° 50' 25" 

6. Martin Z 411 49° 04' 06" 18° 56' 09" 

7. Príbovce O 425 48° 59' 42" 18° 53' 12" 

8. Sklené O 558 48° 47' 15" 18° 50' 28" 

9. Slovenské Pravno O 516 48° 55' 00" 18° 45' 46" 

10. Sučany O 391 49° 06' 04" 18° 59' 09" 

11. Turček O 720 48° 45' 21" 18° 56' 09" 

12. Turčianska Štiavnička O 433 49° 04' 59" 19° 01' 19" 

13. Turčianske Teplice Z 522 48° 51' 36" 18° 51' 37" 

14. Vricko O 576 48° 58' 08" 18° 43' 01" 

15. Vrútky O 502 49° 06' 33" 18° 55' 07" 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

  

Pre lepšiu predstavu o plošnom rozloţení meteorologických staníc som vypracoval 

obrázok č. 3. Na obrázku vidieť, ţe nie všetky pouţité stanice sa nachádzajú priamo 

v Turčianskej kotline. Dôvod pouţitia aj okolitých staníc nenachádzajúcich sa 

v Turčianskej kotline je kvôli lepšej predstave rozloţenia mnoţstva zráţok na jednotlivých 

miestach. 
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Obrázok č. 3: Poloha staníc vzhľadom ku geomorfologickému celku Turčianskej kotliny 
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5. GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM  
 

Pojem geografický informačný systém (skr. GIS; angl. Geographical Information 

System, prípadne v USA Geographic Information System) je beţne pouţívaný pre 

označovanie počítačových systémov orientovaných na spracovanie geografických dát, 

prezentovaných predovšetkým v podobe rôznych máp (Rapant, 2002). 

 

V súčasnosti však neexistuje jednoznačná definícia pojmu GIS. Je ich síce 

niekoľko, no kaţdá definícia je poznačená prostredím, z ktorého autori danú definíciu 

tvorili.  Podľa (Rapant, 1996) jednou z príčin tejto situácie môţe byť aj skutočnosť, ţe 

rôzny autori definíc vnímajú tento pojem na odlišných úrovniach. V zásade je moţné 

rozlíšiť tri úrovne chápania pojmu GIS: 

 GIS ako software 

 GIS ako konkrétna aplikácia 

 GIS ako informačné technológie 

 

GIS ako software 

Na tejto (najniţšej) úrovni je pojem GIS stavaný rovnako programovým produktom 

pre budovanie GISov. O ktoromkoľvek  programovom produkte je moţné prinajmenšom 

povedať, či je alebo nie je vhodný pre budovanie GISov. Napokon je skutočnosťou, ţe ani 

ten najlepší programový produkt pre budovanie GISov nezaručuje, ţe s jeho pomocou 

vytvorenú aplikáciu bude moţné označiť ako GIS (Rapant, 2002). 

 

GIS ako konkrétna aplikácia 

 Podľa (Rapant, 2002) pouţívanie pojmu GIS v tejto rovine uvaţovania je celkom 

oprávnené, pojem GIS je tu moţné pomerne ľahko definovať. Z najznámejších definíc je 

moţné uviesť tu, ktorú svojho času zostavil Peter Burrough a ktorá znie: „(GIS je) je 

výkonný súbor nástrojov pre zber, ukladanie, výber na poţiadanie, transformáciu 

a zobrazovanie priestorových dát z reálneho sveta pre jednotlivé účely“(Burrough, 1986). 

 

Avšak najvhodnejšie definovať pojem GIS na tejto úrovni je podľa (Rapant, 1996) 

takto: „GIS je funkčný celok vytvorený integráciou technických a programových 

prostriedkov, dát, pracovných postupov, obsluhy, uţívateľov a organizačného kontextu, 

zameraný na zber, ukladanie, správu, analýzu, syntézu a prezentáciu priestorových dát pre 
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potreby popisu, analýzy, modelovanie a simulácie okolitého sveta s cieľom získať nové 

informácie potrebné pre racionálnu správu a vyuţívanie tohto sveta“. 

 

GIS ako informačné technológie 

Podľa (Rapant, 2002) jedná sa o najvšeobecnejšiu rovinu chápania pojmu GIS, 

v ktorej je taktieţ najťaţšie tento pojem akokoľvek vymedziť. V podstate by sa mohlo 

jednať o prostredie, v ktorom vznikajú aplikácie GIS. Zloţkami tohto prostredia by mohli 

byť: 

 nezávislá národná organizácia zameraná na problematiku GISov 

 systém prípravy odborníkov 

 systém štandardov 

 národné digitálne dáta 

 sústava konferencií a seminárov, pokrývajúce všetky stránky a oblasti aplikácie 

GIS 

 vhodný prostriedok pre diskusiu problémov, predávanie skúseností, šírenie 

informácie atď. s čo moţno najväčším dopadom (napr. špecializovaný odborný 

časopis) 

 pravidelný výskum 

 rozumná štátna politika 

 a moţno niektoré ďalšie 

 

Na pojem geografický informačný systém je moţné sa pozerať ako na všeobecné 

označenie všetkých počítačových systémov pre spracovanie geografických dát. Vedľa 

tohto pojmu sa však pouţívajú aj ďalšie, označujúce len úzko zameraný okruh aplikácií. 

Jedná sa napríklad o informačné systémy o území (angl. Land Information Systems, skr. 

LIS), mestské informačné systémy (angl. Urban Information Systems), resp. informačné 

systémy o prírodných zdrojoch (angl. Natural Resources Information Systems) (Rapant, 

2002). 

 

Napokon som v tejto práci vyuţíval dve programové prostredia pre prácu 

s geografickými dátami. Ako prvý to bol ArcMap 9.3 a druhý GIS GRASS 6.4.0. Pre 

prezentáciu DMR, orientáciu a sklon svahov, interpolačné metódy pri mnoţstve 

dopadnutých zráţok a taktieţ pri prezentácií jednotlivých druhov povrchov som vyuţil 
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práve programové prostredie ArcMap 9.3. Pre spracovanie a následnú prezentáciu 

dopadnutého slnečného ţiarenia v jeho troch formách (priame, difúzne a odrazené 

ţiarenie), taktieţ čas oslnenia a zatienenia georeliéfu som vyuţil program GRASS GIS 

6.4.0. 

5.1. Digitálny model reliéfu – DMR 
 

Tvar reliéfu je výslednicou rôzne pôsobiacich síl, pričom reliéf zároveň ovplyvňuje 

procesy a javy v krajine, ako aj aktivity ľudskej spoločnosti. Digitálny model reliéfu 

(DMR) predstavuje mnoţinu polohovo priradených údajov charakterizujúcich geometrické 

vlastnosti reliéfu (t. j. nadmorskú výšku a ďalšie morfometrické ukazovatele – sklon, 

orientáciu, krivosť reliéfu) vypočítaných na základe vstupných výškových bodov a vhodnej 

interpolačnej metódy. V technickej praxi, ako aj v zahraničí, sa pouţíva aj termín digitálny 

model terénu (DMT), ktorý je však čiastočne významovo odlišný, pretoţe neobsahuje 

implicitne aj morfometrické ukazovatele reliéfu a niekedy sa do neho zahŕňajú aj technické 

prvky v krajine (napr. cesty a zárezy) (Šuri, Cebecauer, Hofierka, 2003). 

 

Reliéf môţeme popísať celou radou útvarov, ktoré charakterizujú jeho priebeh. Pri 

konštrukcii reliéfu je dôleţité tieto významné prvky (útvary) zahrnúť do tvorby digitálneho 

modelu zemského povrchu. Čím viac týchto prvkov pri tvorbe pouţijeme, tým detailnejší 

bude výsledok reliéfu (Rapant, 2006) 

 

Význam DMR podčiarkuje skutočnosť, ţe vo väčšine dostupných softvérov GIS 

existuje modul na jeho tvorbu. Funkčnosť takýchto softvérov býva rozdielna, a tieţ 

správne pouţitie implementovaných metód nie je triviálne, nakoľko vyţaduje odborné 

znalosti o modelovaní reliéfu a jeho morfometrickej analýze. Najpouţívanejšou formou 

priestorovej reprezentácie DMR je pravidelná sieť (raster, grid) alebo nepravidelná 

trojuholníková sieť (triangulated irregular network – TIN). Environmentálne aplikácie 

kladú väčší dôraz na špecifické vlastnosti DMR (napr. hladkosť jeho priebehu), a preto sa 

v tejto oblasti väčšmi presadilo pouţívanie rastra. V technickej praxi sa dôraz kladie na 

presnosť a detailnosť, najmä v kombinácii s technickými prvkami reliéfu (projektovanie 

stavieb). DMR sa tu aj na základe určitej tradície častejšie reprezentuje vo forme 

trojuholníkovej siete (Šuri, Cebecauer, Hofierka, 2003). 
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Pri spracovaní tejto práce som vyuţil práve prvú spomínanú formu priestorovej 

reprezentácie DMR skúmaného územia a teda pravidelnú sieť (raster, grid). Obrázok DMR 

prezentujem niţšie. 

 

Obrázok č. 4: Digitálny model reliéfu Turčianskej kotliny a jej blízkeho okolia 

  

5.2. Analytické úlohy riešené nad DMR 
 

Podľa (Rapant, 2006) DMR sú síce beţnou súčasťou geoinformačných systémov 

a ich digitálnych databáz, ale získavanie informácií z nich vyţaduje špecializované 

techniky, ktoré sú odlišné od postupov beţne pouţívaných pre prácu s geodátami.  

 

Analytické úlohy vytvárané nad digitálnymi modelmi reliéfu je moţné rozdeliť do 

nasledovných skupín: 

 objemové výpočty, 

 analýzy viditeľnosti, 

 analýzy orientácie a veľkosti sklonu svahov, 

 analýzy drenáţnych sietí, odtokových pomerov, povodí a pod. 
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Vo svojej práci som pracoval a vyuţíval práve analýzy orientácie a veľkosti sklonu 

svahov, ktoré sú k správnemu pochopeniu rôznych procesov v krajine veľmi potrebné a 

ţiadané. Obe analýzy som spracoval v programovom prostredí ArcMap 9.3. Pre analýzu 

veľkosti sklonu svahov som vyuţil funkciu Slope, ktorá je súčasťou modelu Spatial 

Analyst Tools. Výsledkom pouţitia tejto funkcie je obrázok č. 5, ktorý prezentuje veľkosť 

sklonu svahov na jednotlivých miestach skúmaného územia. 

 

Obrázok č. 5: Sklonitosť georeliéfu Turčianskej kotliny a jej blízkeho okolia 

 

Podľa obrázku č. 5 vidieť, ţe Turčianska kotlina je v celku rovinná oblasť, v ktorej 

sa veľkosť sklonu georeliéfu pohybuje poväčšine v hodnotách medzi 0 – 26,4°. Avšak jej 

blízke okolie, ktoré je tu tieţ prezentované má veľkosti sklonu svahov zreteľne väčšie. Tu 

sa veľkosť sklonu georeliéfu pohybuje aj v hodnotách okolo 76,5°. 

  

Ďalšou spomínanou analýzou bola práve orientácia svahov voči svetovým stranám. 

Tu som k výpočtu vyuţil funkciu Aspect, ktorá je taktieţ súčasťou modelu Spatial Analyst 

Tools (viď obrázok niţšie). 
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Obrázok č. 6: Orientácia georeliéfu Turčianskej kotliny a jej blízkeho okolia voči svetovým stranám 
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KLIMAGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA  

VYBRANÝCH KLIMATICKÝCH PRVKOV A 

VYUŢITIE GIS V KLIMATOLÓGII 
 

6. TEPLOTA VZDUCHU 
 

Teplota vzduchu skúmaného územia je jedným z hlavných určujúcich faktorov pre 

celkový ráz krajiny a je pochopiteľné, ţe sa táto hodnota od začiatku prístrojových meraní 

zaznamenávala a aj vyhodnocovala. Teplotné pomery určitého miesta alebo oblasti 

ovplyvňujú mnohé faktory. V prvom rade to je zemepisná poloha , t.j. zemepisná šírka a 

dĺţka, ktorá určuje intenzitu insolácie. Neskôr nadmorská výška a orografické pomery, 

ktoré sú určujúcimi faktormi pre klimatické zmeny malého územia, teda mezoklímu 

územia. Turčianska kotlina a zároveň aj celé územie Slovenska patrí do vnútornej časti 

mierneho podnebného pásma na rozhraní oceánskeho a pevninského podnebného pásma. 

Z tohto nám vyplýva, ţe na klímu má striedavo vplyv oceán a kontinent. Opisované 

územie Turčianskej kotliny je orograficky členité, takţe aj teplotné pomery sú rozdielne. 

Najniţšie poloţená oblasť sa nachádza v miestach, kde sa vlieva Turiec do Váhu. 

Nadmorská výška sa v kotline pohybuje v rozpätí od 400 – 700 m n.m.  

 

6.1. Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu 
 

Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu na klimatických staniciach sa určujú na 

základe termínových pozorovaní o 7. 14. a 21. hodine Stredoeurópskeho času (SEČ) a to 

podľa nasledujúceho vzťahu: 

t = (t7+ t14+2t21)/4, 

kde t7, t14 a t21 sú teploty z príslušných termínových pozorovaní. Týmto vzťahom určené 

teploty vzduchu sú najbliţšie k tzv. pravému priebehu teploty vzduchu určeného na 

základe hodinových pozorovaní (Petrovič, 1972). 

 

Ako prvé som kvôli získaniu základnej predstavy o teplotných pomeroch v tabuľke 

č. 3 zobrazil priemerné mesačné teploty vzduchu. Ďalej v predposlednom stĺpci (P - 

označenie stĺpca v tabuľke) dlhodobú priemernú hodnotu za obdobie rokov 1981 – 2005 a 

nakoniec v poslednom stĺpci tabuľky (A - označenie stĺpca v tabuľke) sú údaje o teplotnej 
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amplitúde, ktorá je ukazovateľom, aký veľký je rozkyv priemernej mesačnej teploty 

vzduchu v priebehu roka. Všetky hodnoty v nasledujúcej tabuľke sú uvádzané v [˚C]. 

 

Tabuľka č. 3: Dlhodobé priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu za obdobie 1981 – 2005 [˚C] 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. P A 

Martin -3,0 -1,7 2,6 8,0 13,5 15,7 17,8 17,5 13,0 8,3 2,8 -1,8 7,7 20,8 

Tu.Teplice -3,2 -1,8 2,3 7,5 13,1 15,6 17,5 16,9 12,5 7,9 2,4 -2,0 7,4 20,7 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

Na základe hodnôt uvedených vo vyššie zobrazenej tabuľke č. 3 môţeme porovnať, 

ktorá stanica sa nachádza v teplejšej a ktorá v chladnejšej oblasti Turčianskej kotliny. Tu 

vidíme, ţe stanica nachádzajúca sa v Turčianskych Tepliciach je o čosi chladnejšia ako 

v Martine. Rozdiel v jednotlivých mesačných teplách medzi týmito dvoma stanicami nie je 

veľký, avšak namerané hodnoty teploty vzduchu sú na stanici Turčianske Teplice vţdy 

niţšie ako na stanici v Martine. 

 

Ročný chod teploty vzduchu na podklade priemerných mesačných teplôt nebudem 

opisovať pre všetky mesiace, ale všimnime si len pomery v mesiacoch s najniţšou a 

najvyššou teplotou. Všeobecne platí, ţe najchladnejším mesiacom je mesiac január. Pri 

premenlivosti počasia v strednej Európe sa však stáva, ţe ním občas bývajú aj mesiace 

február prípadne december. Toto však nebol prípad tých staníc a najchladnejším mesiacom 

bol práve mesiac január. V januári je teplejšia časť územia Turčianskej kotliny v okolí 

Martina. Turčianske Teplice sa nachádzajú bliţšie k hornatému, viac členitému reliéfu 

preto býva toto územie často zaplavované studeným vzduchom zostupujúcim zo svahov 

hôr, pričom sa vytárajú rôzne teplotné inverzie. 

 

Podľa (Petrovič, 1972) v januári je pokles teploty s výškou pomerne malý, juţné 

svahy hôr do výšky 1000 m n.m. majú priemerné teploty do -5 ˚C, avšak severné svahy uţ 

menej ako -6 ˚C v tej istej výške. Vo výškach nad 1500 m n.m. je pokles teploty s výškou 

rýchlejší. 

 

Najteplejším mesiacom roka podľa priemernej teploty vzduchu v celej Turčianskej 

kotline je mesiac júl. Najvyššie teploty dosahuje stanica Martin (t = 17,8 ˚C) aj keď stanica 

v Turčianskych Tepliciach (t = 17,5 ˚C) zaostáva iba niekoľkými desatinami stupňa.   
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(Petrovič, 1972) uvádza, ţe podľa priemernej mesačnej teploty je júl výrazne 

najteplejším mesiacom, no pri premenlivosti počasia v strednej Európe sa stáva, ţe okrem 

júla v jednotlivých rokoch býva najteplejším mesiacom roka ešte august a potom jún. 

 

V poslednom stĺpci tabuľky č.3 (A - označenie stĺpca v tabuľke) sa nachádza uţ 

spomínaná amplitúda mesačných teplôt určená ako rozdiel najvyššej a najniţšej priemernej 

mesačnej teploty vzduchu. Podľa toho môţeme vidieť, ţe vyššia teplotná amplitúda pripadá 

na stanicu v Martine (A = 20,8 ˚C). Podľa (Petrovič, 1972) teplotná amplitúda je znakom 

kontinentality, takţe východné a západné okraje Turčianskej kotliny  majú pribliţne rovnaký 

stupeň kontinentality. Menšia amplitúda teploty vzduchu na horách je znakom horskej klímy 

pretoţe teplotná amplitúda sa s narastajúcou výškou zmenšuje. Na horách je priebeh teploty 

v roku vyrovnanejší ako v níţinách a kotlinách.  
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 Graf č. 1: Ročný chod teploty vzduchu na meteorologických staniciach Martin a Turčianské  Teplice za 

obdobie rokov 1981 – 2005 [˚C] 

   

6.2. Vertikálny gradient teploty vzduchu 
 

Pomocou priemerných mesačných teplôt vzduchu môţeme určiť aj zmenu teploty 

vzduchu s nadmorskou výškou, t.j. vertikálny gradient teploty, pokles teploty na 100 

metrov výšky. Tieto hodnoty sa vyjadrujú nasledujúcim vzťahom: 

g = (t2 – t1 / H1 - H2) x 100 
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kde t2 je teplota vzduchu niţšie poloţeného miesta, t1 je teplota vzduchu vyššie poloţeného 

miesta, H1 je nadmorská výška vyššie poloţeného miesta a H2 niţšie poloţeného miesta. 

 

Najmenší gradient teploty vzduchu pripadá prevaţne na január, najmä pri prechode 

z kotlín do vyšších polôh sa pohybuje okolo 0,4 ˚C / 100 m. Najväčší gradient je prevaţne 

v apríli a v máji od 0,6 do 0,87 ˚C / 100 m. Priemerný ročný gradient teploty medzi dvoma 

lokalitami je spravidla tým vyšší, čím je výškový rozdiel medzi nimi menší. V zimných 

mesiacoch je gradient preto malý, pretoţe vtedy sú v kotlinách často za teplotných inverzií 

jazera studeného vzduchu. Preto je rozdiel teplôt vzduchu medzi dolinami a svahmi nad 

nimi málo výrazný. Značný vzostup hodnoty gradientu teploty v jarných mesiacoch a  

začiatkom leta je dôsledkom toho, ţe v tejto dobe sú doliny uţ vyhriate, kým na vyššie 

poloţených svahoch pohorí občas bývajú ešte zvyšky snehovej pokrývky, ktorá spotrebuje 

dodávané teplo na rozpúšťanie snehu (Petrovič, 1972). 

 

6.3. Extrémne teploty 
 

Extrémne teploty vzduchu určované raz denne maximálnym a minimálnym 

teplomerom umoţňujú zistiť výkyvy teploty vzduchu a určiť tzv. charakteristické dni 

podľa výskytu maximálnej, prípadne minimálnej teploty v priebehu príslušného dňa. 

 

6.3.1. Absolútne teplotné maximá a minimá 
 

V tejto časti sú spracované absolútne maximá a minimá, ktoré som vyuţil pri 

priemerných teplotách vzduchu. Za sledované obdobie som zhodnotil najväčšie a 

najmenšie mesačné teplotné maximá a minimá pre príslušné stanice. Všetky hodnoty v 

nasledujúcej tabuľke sú uvádzané v [˚C]. 

 

Tabuľka č. 4: Absolútne maximá teplôt vzduchu za obdobie 1981 – 2005 [˚C] 

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

Martin 12,5 16,1 21,5 26,8 30,4 34,5 34,6 35,1 28,2 25 18,2 14,5 

Tur. Teplice 12 17,9 22,1 27,9 31,1 34 33,5 34,8 29,5 25,6 18,2 15,2 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 
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Absolútne maximá teploty vzduchu za spracované obdobie dosahujú obidve stanice 

rozdielne. Tieto hodnoty sa pohybujú prevaţne v rozmedzí od 15 ˚C do 35 ˚C. Najväčšia 

maximálna teplota vzduchu bola zaznamenaná na stanici Martin, a to 35,1 ˚C v mesiaci 

august. Absolútne maximá v niţšie poloţených častiach Turčianskej kotliny (do 500 m 

n.m.) častejšie prekračujú 30 ˚C. Čo sa týka mesiacov, v ktorých boli absolútne maximá 

namerané tak vidíme, ţe prevaţuje mesiac august. Júl je tieţ častým mesiacom výskytu 

teplotných maxím. Zriedkavo sa absolútne maximálne teploty vyskytujú aj v 

mesiacoch jún či september. 
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 Graf č. 2: Absolútne maximá teplôt vzduchu za sledované obdobie [˚C] 

 

Tabuľka č. 5: Absolútne minimá teplôt vzduchu za obdobie 1981 – 2005[˚C] 

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

Martin -28,4 -25,4 -21,4 -7,8 -4,5 -0,2 2 2 2 -8,5 -20 -24,2 

Tur. Teplice -31,5 -28,2 -21,5 -8,2 -4,8 -0,8 2,5 -1 -2,8 -9,4 -24 -26,9 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

Absolútne minimum teploty vzduchu za spracované obdobie má výrazne odlišné 

hodnoty od dlhodobého priemeru teploty. Tieto hodnoty sa pohybujú prevaţne v rozmedzí 

od -30 ˚C do 0 ˚C. Absolútne minimum pripadlo stanici Turčianske Teplice okrem jedného 

mesiaca, a to v mesiaci jún, kedy minimálna teplota vzduchu na tejto stanici bola t = 2,5 ˚C 

a na stanici Martin bola nameraná minimálna teplota vzduchu s hodnotou t = 2 ˚C. 

Absolútne minimá teploty vzduchu sa vyskytujú prevaţne v mesiacoch január a február, 

menej sa vyskytujú minimá v mesiaci december a sporadicky aj v mesiaci november. 
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Graf č. 3: Absolútne minimá teplôt za sledované obdobie [˚C] 

 

6.4. Charakteristické dni 
 

Extrémne teploty vzduchu určené maximálnym a minimálnym teplomerom 

umoţňujú opísať teplotné pomery pomocou tzv. charakteristických dní, určených 

maximálnymi a minimálnymi teplotami. Tak moţno pre jednotlivé miesta určiť početnosť 

takýchto dní za mesiac, rok alebo iné časové obdobie. Medzi charakteristické dni ako 

uvádza (Munzar, 1989) patria: 

 

arktické dni, dni s maximom teploty  ≤ -10 ˚C;  

ľadové dni, dni s maximom teploty vzduchu ≤ -0,1 ˚C;  

mrazové dni, dni s minimom teploty vzduchu  ≤ -0,1 ˚C;  

letné dni, dni s maximom teploty vzduchu ≥ 25 ˚C a  

tropické dni, dni s maximom teploty vzduchu ≥ 30 ˚C. 

 

Tabuľka č. 6: Priemerný počet ľadových dní za sledované obdobie 1981 – 2005 [˚C] 

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

Martin 13,7 6,7 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2,7 10,6 

Turčianske Teplice 12,7 7,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 2,7 11,6 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

Tabuľka č. 7: Priemerný počet mrazových dní za sledované obdobie 1981 – 2005 [˚C] 

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

Martin 26,7 23,6 19,0 7,8 0,7 0 0 0 0,3 6,0 15,3 24,3 

Turčianske Teplice 24,2 21,4 19,0 9,0 0,9 0 0 0 0,6 6,7 15,9 24,8 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 
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Tabuľka č. 8: Priemerný počet letných dní za sledované obdobie 1981 – 2005 [˚C] 

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

Martin 0 0 0 0,6 4,2 7,6 14,0 15,3 3,3 0 0 0 

Turčianske Teplice 0 0 0 0,5 4,2 8,7 14,6 15,7 3,2 0,1 0 0 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

Tabuľka č. 9: Priemerný počet tropických dní za sledované obdobie 1981 – 2005 [˚C] 

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

Martin 0 0 0 0 0,2 0,8 2,8 2,6 0 0 0 0 

Turčianske Teplice 0 0 0 0 0,2 1,2 3,2 3,4 0 0 0 0 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

6.5. Klasifikácia sledovaného obdobia podľa priemerných ročných 

teplôt 
 

Podľa dlhodobého priemeru teplôt vzduchu dokáţeme určiť pre kaţdú stanicu 

charakter roka. Podľa (Kolektív, 1988) je určenie charakteru roka podľa smerodajnej 

odchýlky od priemeru nasledovne: 

 

Tabuľka č. 10: Určenie charakteru roka podľa odchýlky od teplotného priemeru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa vyššie uvedených hodnôt smerodajných odchýlok od teplotného normálu 

som zhodnotil jednotlivé roky sledovaného obdobia a zaradil ich do príslušných kategórií. 

Prehľad o počte charakteristických rokov na vybraných pozorovacích staniciach udáva 

tabuľka č 11. Údaje v tabuľke č. 11 vyjadrujú počty charakteristických rokov. 

 

 

 

Charakter roka Odchýlka od priemeru [˚C] Označenie 

Extrémne teplý + 2,1 a viac Ttt 

Veľmi teplý  + 1,3 aţ + 2,0 Tt 

Teplý + 0,7 aţ + 1,2 T 

Normálny - 0,6 aţ + 0,6 N 

Chladný -0,7 aţ -1,2 C 

Veľmi chladný -1,3 aţ -2,0 Cc 

Extrémne chladný -2,1 a menej Ccc 
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Tabuľka č. 11: Prehľad počtu charakteristických rokov podľa smerodajnej odchýlky od teplotného priemeru 

na vybraných staniciach 

 

   

 

 

 

Z údajov v tabuľke č. 11 vidieť, ţe ani na jednej stanici neboli zaznamenané také 

priemerné ročné teploty vzduchu aby sme mohli niektorý rok zaradiť medzi extrémne teplý 

a dokonca ani za extrémne chladný. Obidve stanice majú za sledované obdobie jedenkrát 

veľmi teplý rok. Stanica Martin zaznamenala dva veľmi chladné roky na rozdiel od stanice 

Turčianske Teplice, kde bol taký iba jeden rok. Na stanici Martin bolo za sledované 

obdobie 15 normálnych rokov a na stanici Turčianske Teplice 13 takýchto rokov.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanica ttt tt t n c cc ccc Spolu 

Martin – 1 3 15 4 2 – 25 

Turčianske Teplice – 1 3 13 4 1 – 22 
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7. ATMOSFERICKÉ ZRÁŢKY 
 

Atmosférické zráţky, respektíve ovzdušné sú spolu s teplotou vzduchu 

najdôleţitejším klimatickým činiteľom, rozhodujúcim o charaktere podnebia v 

ktorejkoľvek oblasti. Zráţky prinášajú vlahu, bez ktorej by ríša rastlinstva a ţivočíšstva 

nemohla existovať. Voda z atmosferických zráţok je faktor, s ktorým musí počítať kaţdý 

ako aj nová technika, ktorá kladie stále väčšie nároky na spotrebu vody. 

 

Pod vzdušnými zráţkami rozumieme teda vodu, ktorá padá z oblakov v tuhom 

alebo kvapalnom skupenstve, čiţe dáţď, mrholenie, sneh, krúpky alebo krúpy. Sú to 

zráţky padajúce, čiţe vertikálne. Ďalšou kategóriou zráţok sú zráţky usadené alebo 

horizontálne. Sú to produkty kondenzácie vodnej pary, ktoré sa tvoria na zemskom 

povrchu ako rosa, šedivý mráz, inoväť, námraza, ovlhnutie alebo ľadovica. 

 

Pre geografické rozdelenie priemerného úhrnu zráţok platia všeobecne tieto hlavné 

zásady: od oceánu, v smere prevládajúceho prúdenia vzduchu do vnútrozemia zráţok 

postupne ubúda. S nadmorskou výškou zráţky spravidla pribúdajú, na náveterných 

svahoch horských chrbtov je zráţok viac ako na záveterných svahoch (Munzar, 1989). 

 

7.1. Mnoţstvo zráţok, ich časové a plošné rozdelenie 
 

Ako sú v jednotlivých lokalitách vplyvom pestrosti reliéfu odlišné teplotné pomery 

tak sú rozdielne aj úhrny zráţok.  

 

Na všetkých niţšie uvedených meteorologických a zráţkomerných staniciach 

nachádzajúcich sa v Turčianskej kotline a v jej blízkom okolí boli uskutočnené 

pozorovania za spracované obdobie. Prehľad o ročných sumách úhrnov zráţok za 

sledované obdobie 1981 – 2005 udáva tabuľka č. 12. Všetky hodnoty v nasledujúcej 

tabuľke sú uvádzané v [mm]. 
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Tabuľka č. 12:  Ročné úhrny zrážok v milimetroch [mm] za sledované obdobie 1981 – 2005 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

Stanica 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rok 

Turčianska 

Štiavnička 

764 745 656 758 894 832 753 775 684 814 650 789 771 863 805 866 806 804 756 809 881 837 669 784 1008   791 

Sučany 906 703 710 818 902 736 787 801 652 834 688 776 614 813 753 822 827 723 805 795 820 758 657 749 912   774 

Turček 996 693 631 1089 1034 996 851 977 802 994 820 900 832 1239 1048 1048 912 923 893 921 959 1062 725 990 973   932 

Sklené 826 729 695 797 820 931 797 864 652 824 655 731 725 786 818 929 825 888 819 855 826 998 691 855 950   811 

Slovenské 

Pravno 

945 810 686 798 883 857 763 837 636 840 572 628 657 944 765 794 695 849 857 902 998 897 600 769 974   798 

Turčianske 

Teplice 

726 689 555 792 777 781 686 750 533 742 602 595 726 896 745 839 723 725 744 691 786 906 540 696 820   723 

Vricko 1170 889 858 993 1036 1006 1018 1005 814 906 889 963 949 1231 1148 1151 1220 1143 1039 1232 1201 1261 819 1087 1235 1050 

Kláštor pod 

Znievom 

789 632 759 741 852 752 735 794 636 879 761 740 703 1037 791 897 764 804 814 822 895 919 628 793 939   795 

Blatnica 871 725 599 780 879 881 707 808 643 805 676 645 676 991 847 869 820 718 864 805 869 891 548 690 986   784 

Príbovce 810 701 687 700 852 671 695 720 621 801 623 645 644 891 647 779 712 714 840 728 839 814 565 699 961   734 

Belá – 

Dulice 

892 740 624 787 936 832 799 717 636 770 624 759 697 909 836 904 751 769 804 796 970 914 637 761 934   792 

Martin 947 751 693 718 929 756 700 721 631 796 683 719 607 807 698 886 782 796 707 743 648 813 595 685 860   747 

Vrútky 994 761 790 857 993 843 860 809 744 927 704 729 680 952 802 935 939 805 835 819 926 949 696 805 963   845 
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Podľa posledného stĺpca v tabuľke č. 12 (Rok – označenie stĺpca v tabuľke) vidieť, 

ţe najniţší dlhodobý priemer úhrnu zráţok za sledované obdobie  je 723 mm, ktorý bol 

nameraný na stanici Turčianske Teplice (522 m n.m.), zatiaľ čo najvyššia hodnota 

predstavuje 1050 mm pre stanicu Vricko (576 m n.m.). Vricko je druhou najvyššie 

poloţenou zráţkomernou stanicou, hneď za Turčekom (720 m n.m). Veľmi dôleţitým 

faktorom pre plošné rozloţenie zráţok je prúdenie vzduchu. V letných mesiacoch, v 

ktorých bývajú najvyššie úhrny zráţok prevláda SZ a prípadne SV prúdenie vzduchu. 

Oblasti, ktoré sú od severu ohraničené vyšším pohorím sú takto v zráţkomernom tieni 

a majú o niekoľko desiatok milimetrov zráţok menej. 

 

 Pri spracovaní údajov o mnoţstve zráţok, hlavne v zimnom období treba brať do 

úvahy, ţe tieto hodnoty môţu byť zaťaţené dosť veľkou chybou spôsobenou vplyvom 

vetra. Týka sa to predovšetkým staníc vo vyšších nadmorských výškach, prípadne staníc, 

kde sú zráţkomerné prístroje vystavené priamym vplyvom vetra. Vietor naráţa na 

zráţkomernú nádobu a vytvára na jej okraji vzdušný vír, ktorý zabraňuje spádu zráţok do 

nádoby, prípadne ich z nej vyfúkava. To sa týka predovšetkým snehových zráţok. Preto sa 

v niektorých publikáciách hlavne „Atlasoch podnebia ČSR“ a „Atlase SSR“ uvádzajú 

vyššie priemerné ročné úhrny ako boli namerané v skutočnosti  (Kolektív, 1988). 

 

Všeobecne platí, ţe najvyšší mesačný úhrn zráţok pripadá na mesiace máj 

aţ august. Celkovo je to spôsobené vplyvom zvýšenej oblačnosti v strednej Európe. Tieto 

zmeny sú vyvolané predovšetkým dlhotrvajúcim prílivom vlhkého vzduchu od 

Atlantického oceánu do európskeho vnútrozemia. Taktieţ sa na tom podieľa tlaková níţ, 

ktorá sa presúva zo stredomorskej oblasti na severovýchod a miestami spôsobuje náhle 

ochladenie vzduchu a tým aj zvýšenie zráţok. Toto pomerne chladné a daţdivé počasie sa 

vyskytuje aţ v 78 % rokov a trvá pribliţne dva týţdne. Prevaţnú väčšinu zráţok v 

mesiacoch júl a august prinesú letné búrky, ktoré sú síce krátke, ale zato veľmi intenzívne 

a výdatné.  

 

Tabuľka č. 13: Dlhodobý mesačný úhrn zrážok v [mm] za sledované obdobie 1981 – 2005 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Martin 46 41 46 48 77 87 89 76 67 53 53 60 743 

Tur.Teplice 43 39 43 52 72 83 89 72 69 55 53 51 721 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 
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  Podľa vyššie uvedenej tabuľky č. 13 si môţeme na jednotlivých staniciach 

porovnať zimné mesiace s letnými a vidíme tam dosť výrazný rozdiel v nameraných 

hodnotách. V poslednom stĺpci tabuľky (Rok – názov stĺpca tabuľky) sa nachádzajú 

dlhodobé sumy zráţok za sledované obdobie. Pre lepší prehľad dlhodobého mesačného 

úhrnu zráţok na vybraných staniciach som zhotovil nasledujúci graf č. 4. 
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Graf č. 4: Dlhodobý ročný chod úhrnu zrážok  za obdobie 1981 – 2005 pre klimatické stanice Martin 

a Turčianske Teplice [mm] 

  

7.2. Interpolačné metódy 
 

Vzhľadom k pestrosti reliéfu boli na všetkých pouţitých meteorologických a 

zráţkomerných staniciach uskutočnené pozorovania s rozdielnymi výslednými hodnotami, 

ktoré však nemusia zodpovedať reálnym hodnotám spadnutých zráţok na celom 

sledovanom území. Pre reálnejšie vystihnutie spadnutých zráţok celého pozorovaného 

územia by bola preto potrebná hustejšia sieť zráţkomerných staníc. Existujú však aj 

štatistické metódy, ktoré napomáhajú určiť spôsob získania čo najadekvátnejšej informácie 

pre miesta, ktoré neboli primárne merané. Takémuto získavaniu dát na iných miestach sa 

potom hovorí Interpolácia. 

 

Interpolácia je teda metóda odhadu neznámych hodnôt zo známych (nameraných, 

zistených) hodnôt v okolí. Spravidla ide o tzv. lokálny odhad, kedy odhadujeme hodnotu 
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danej veličiny v bode, kde nebola primárne zisťovaná alebo nameraná (Juřikovská, 

Šeďenková 2008). 

 

Existuje však niekoľko interpolačných metód, ktorými sa vykonáva výpočet 

neznámej hodnoty a preto je potrebné zváţiť vhodnosť pouţitia konkrétnej metódy, 

predovšetkým v súvislosti so sledovaným javom a rozloţením miest so známou, 

nameranou hodnotou. Napríklad pre odhad zráţok v horských oblastiach sú nevhodné 

predovšetkým metódy, ktoré zanedbávajú nadmorskú výšku. Pouţitie takýchto metód by 

potom viedlo k podhodnoteniu zráţok v týchto oblastiach.  

 

Štandardné interpolačné metódy sú obsiahnuté a vyuţívané v komerčných GIS 

softvéroch. Lídrom v tomto smere sú produkty spoločnosti ESRI ako ArcView, ArcInfo a 

ArcMap, ktoré som taktieţ pouţil v tejto práci v nasledujúcich kapitolách 7.2.1. a 7.2.2. 

venujúcim sa práve interpolácii úhrnu zráţok.  

 

Avšak existujú aj ďalšie „špeciálne“ interpolačné metódy vyvinuté v rôznych 

meteorologických inštitúciách, ktoré sú priamo určené pre priestorovú interpoláciu 

meteorologických údajov. Za zmienku stojí spomenutie práve Českého 

hydrometeorologického ústavu, ktorý pri priestorových interpoláciách vyuţíva svoj vlastný 

produkt s názvom CLIDATA (viac v kapitole 7.2.4.). 

 

Dôleţitým kritériom rozdelenia interpolačných metód je aj to, či zachovávajú 

pôvodné hodnoty, tj. či v miestach so známou hodnotou je v interpolovanom súbore 

rovnaká hodnota. Takéto interpolačné metódy môţeme označiť za exaktné, na rozdiel od 

aproximačných (vyhladzovacích) metód, kde dochádza k vyhladeniu hodnôt aj v miestach 

so známou hodnotou (Horák, 2006). 

 

 Napokon som sa vo svojej práci rozhodol pre porovnanie pouţiť dve interpolačné 

metódy, a to: 

- IDW (metóda inverzných vzdialeností) 

- Kriging 
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7.2.1. IDW 
 

Metóda inverzných vzdialeností IDW vyuţíva pri výpočte váţený lineárny priemer. 

Váhou pouţitou vo výpočte je prevrátená hodnota vzdialenosti merania od lokálneho 

odhadu s mocninou p. Pre mocninu p sa často pouţíva hodnota 2 (potom ide o IDS – 

inverse distance square), všeobecne sa doporučujú hodnoty medzi 1 a 3. Vyššia hodnota 

mocniny znamená viac dramatický priebeh poľa a väčší vplyv najbliţších hodnôt. 

V primárnej podobe ide o exaktnú interpolačnú metódu. Metóda nevie vypočítať, hodnotu 

vyššiu alebo niţšiu neţ sú vstupné namerané hodnoty. Tým môţe dochádzať k určitému 

skresleniu výsledku, predovšetkým pokiaľ sa jedná o povrch (Juřikovská, Šeďenková 

2008).  

 

Na nasledujúcom obrázku č. 7 je zobrazená interpolácia priemerného ročného 

úhrnu zráţok skúmaného územia za sledované obdobie. Ide teda o zobrazenie rozloţenia 

ovzdušných zráţok s vyuţitím metódy inverzných vzdialeností (IDW) spolu s polohou 

zráţkomerných staníc. Teda miestami so známou hodnotou zráţok, tam kde boli primárne 

namerané. 
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Obrázok č. 7: Interpolácia priemerného ročného úhrnu zrážok využitím  metódy IDW. 

 

Na vyššie zobrazenom obrázku č. 7 podľa farebnej škály vidieť mnoţstvo 

dopadnutých zráţok na jednotlivých miestach skúmaného územia. Najtmavšie miesta na 

obrázku predstavujú plochy s najväčším počtom dopadnutých zráţok, ktoré sa vyskytujú 

v blízkom okolí staníc Turček a Vrícko, kde ich najvyššia hodnota je Z = 1049,99 mm. 

Naopak najjasnejšie miesta predstavujú plochy s najniţšími hodnotami dopadnutých 

atmosferických zráţok v rámci skúmaného územia. V tomto prípade sa jedná o stanice ako 

Martin, Príbovce, Turčianske Teplice a podobne. Polohy meteorologických staníc 

predstavujú okrem umiestnenia staníc taktieţ aj miesta s primárne nameranými hodnotami 

zráţok. Ostatné hodnoty zráţok v skúmanom území boli pomocou metódy IDW odvodené, 

vypočítané. 
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7.2.2. Kriging 
 

Medzi geoštatistické metódy odhadu patrí krígovanie. Odhady sú počítané na 

základe váţených lineárnych priemerov, kde je pre kaţdé miesto optimalizovaná sústava 

váh, tak aby mal výsledný odhad čo najmenšiu chybu (rozptyl odhadu) (Horák, 2006).  

 

Avšak ku krígovaniu je potrebné vykonať štrukturálnu analýzu a popísať vzťahy 

v skúmanom poli. Niekedy sa však situácia zjednodušuje predpokladom lineárneho 

semivariogramu. Teoreticky by pri nulovom zostatkovom rozptyle malo ísť o exaktnú 

metódu. Praktické implementácie ukazujú chovanie aproximačné, teda vyhladenie 

pôvodných hodnôt. 

  

K základným predpokladom pre uskutočnenie geoštatistických odhadov patrí pre 

väčšinu metód (vynímajúc neparametrických) poţiadavka normálnej distribúcie 

interpolovanej veličiny, stacionarita a homogenita, z ktorých vyplýva aj poţiadavka na 

rovnaký rozptyl v poli. 

 

Na nasledujúcom obrázku č. 8 je pomocou metódy krígovania zobrazená 

interpolácia priemerného ročného úhrnu zráţok skúmaného územia spolu s polohou 

zráţkomerných staníc: 
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Obrázok č. 8: Interpolácia priemerného ročného úhrnu zrážok využitím  metódy Krígovania. 

 

Na vyššie zobrazenom obrázku č. 8 je pomocou metódy krígovania zobrazená 

interpolácia priemerného ročného úhrnu zráţok v skúmanom území za sledované obdobie. 

Taktieţ ako pri metóde IDW je vidieť rozdiel dopadnutých zráţok na jednotlivých 

miestach. Najtmavšie miesta na obrázku predstavujú plochy s najväčším počtom 

dopadnutých zráţok a naopak najjasnejšie miesta predstavujú plochy s najniţšími počtom 

priemerného ročného úhrnu zráţok. Na miestach a staniciach nachádzajúcich sa priamo v 

Turčianskej kotline alebo v jej blízkom okolí sú poväčšine vypočítané menšie hodnoty 

zráţok, ktorých najniţšia hodnota je Z = 734 mm. Postupne so vzďaľovaním sa od 

Turčianskej kotliny pribúda mnoţstvo dopadnutých zráţok. Pre stanice a miesta 
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nachádzajúce sa ďalej od Turčianskej kotliny sú vypočítane vyššie hodnoty dopadnutých 

zráţok, ktorých najvyššia hodnota predstavuje aţ Z = 1003 mm. 

 

7.2.3. Zhodnotenie použitia interpolačných metód 
 

Pri tvorbe mapových podkladov rozloţenia zráţok sú vyuţívané geoštatistické 

postupy a nástroje mapovej algebry geografického informačného systému. Metódy IDW a 

krígovanie umoţňujú vykonať objektívnu analýzu skúmaného poľa, tj. umoţňujú 

odhadnúť hodnotu sledovanej charakteristiky v ľubovoľnom mieste poľa. Za predpokladu, 

ţe vyšetrované pole je štatisticky homogénne, je odhad získaný metódou krígovania 

optimálny v tom zmysle, ţe je nestranný a jeho stredná kvadratická chyba je minimálna. 

Programové vybavenie geografického informačného systému umoţňuje pri aplikácií 

interpolačnej metódy krígovania vypočítať chyby odhadu interpolovaných hodnôt. 

Hodnoty týchto chýb ukazujú aj na účelnosť zahustenia staničnými sieťami a naopak 

(Juřikovská, Šeďenková 2008). 

 

Z výsledkov pri pouţitých metódach IDW a Krígovanie je zrejmé, ţe výhodnejšia 

metóda je krígovanie, ktorá svojím výsledným priebehom kopíruje charakter Turčianskej 

kotliny. Podľa (Juřikovská, Šeďenková 2008) je však do výpočtu nutné zahrnúť ďalšie 

faktory, ktoré značne ovplyvňujú rozloţenie zráţok napr. nadmorská výška, smer prúdenia 

vetra a podobne. 

 

Z vypočítaných výsledkov interpolácia pri obidvoch metódach ako IDW, tak aj 

Krígovanie je moţne pozorovať určitý vzťah k priestorovému vymedzeniu 

klimageografických typov uvedených v kapitole 3.2. tejto práce. Tak ako je napríklad 

popísane v spomínanej kapitole pri kotlinovej klíme – mierne chladnej sa priemerné ročné 

úhrny zráţok pohybujú v rozsahu 700 – 800 mm. Pri vyuţití obidvoch interpolačných 

metód je podľa obrázkov č. 7 a č. 8 moţné zistiť, ţe v okolí staníc Turčianske Teplice a 

Martin, prípadne v okolí rieky Turiec a k nej blízkych zráţkomerných staníc sa tento úhrn 

zráţok potvrdil. To isté platí aj pri kotlinovej klíme – chladnej, kedy sa interpolačnými 

metódami vypočítaný úhrn zráţok pohybuje zhruba od 900 mm aţ na 1002,91 mm 

vypočítaný metódou krígovania a ďalej aţ na hodnotu 1049,99 mm vypočítaný metódou 

inverzných vzdialeností. 



Bc. Róbert Zboja:                                                    Klimatické pomery Turčianskej kotliny 

2 0 1 1   5 2  

 

7.2.4. CLIDATA GIS ČHMÚ 
 

Český hydrometeorologický ústav vyuţíva pri priestorových interpoláciách produkt 

CLIDATA, v ktorom sa pre odhad prvkov pouţívajú dve skupiny interpolačných metód. 

Prvá skupina vyuţíva metódy, ktoré interpolujú iba nameranú hodnotu, bez prihliadnutia 

na nadmorskú výšku staníc (metóda CLIDATA-SIMPLE) a druhá metóda vyuţíva lineárnu 

regresiu medzi nameranou hodnotou a nadmorskou výškou stanice (metóda CLIDATA-

DEM). 

 

Stručný popis metód: 

1. CLIDATA-SIMPLE - na základe definovania interpolačného okolia podľa 

polomeru interpolácie a minimálneho počtu staníc sa v tejto metóde urobí 

interpolácia podľa zvolenej interpolačnej metódy, kedy je moţné pouţiť metódy 

IDW, Spline, Universal Criging. 

 

2. CLIDATA-DEM - podľa (Martin Stríţ, 2008) druhá skupina metód vyuţíva 

lineárnu regresiu v tvare Y=a+bX kde, 

Y je hodnota nameraná na stanici 

   X je nadmorská výška stanice v metroch 

  b koeficient regresie-smernica priamky 

  a koeficient regresie 

Výsledná mapa sa potom vypočíta vyuţitím mapovej algebry na základe 

interpolovaných regresných koeficientov, digitálneho modelu terénu a odchýlok. 

 

3. CLIDATA-DEM_R2 - metóda, ktorá kombinuje predchádzajúce metódy 

Clidata-Simple a Clidata-Dem. Ide o váţený priemer týchto gridov, kde váhou je 

koeficient determinácie R2. 

 

Viac informácií o systéme CLIDATA GIS je moţné nájisť v manuáloch či 

príručkách systému alebo taktieţ na internetovej stránke systému www.clidata.cz. 

Mnoţstvo zaujímavých a uchopiteľných informácií o systéme a jeho fungovaní je moţné 

získať aj z dizertačnej práce (Tolasz, 2007) uvedenej v zozname pouţitej literatúry. 

 

 

http://www.clidata.cz/
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7.3. Absolútne extrémne úhrny zráţok 
 

V tejto časti som vyhodnotil absolútne extrémne úhrny zráţok, ktoré sa vyskytujú 

hlavne v letných mesiacoch, kedy bývajú krátke, ale intenzívne letné búrky. Takţe 

extrémne úhrny zráţok vznikajú hlavne pri intenzívnych búrkach a prietrţiach mračien. 

 

Tabuľka č. 14: Maximálne denné úhrny zrážok v [mm] za obdobie 1981 – 2005 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Martin 31 22 42 33 41 43 61 99 53 48 28 37 99 

Tur. Teplice 27 26 26 28 42 40 63 60 84 36 38 27 84 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

Z tabuľky č. 14 je moţné vidieť, ţe najväčšie úhrny zráţok sú zaznamenané 

v mesiacoch júl a august. Vidieť tu aj výnimku kedy na staniciach Turčianske Teplice 

najvyšší úhrn zráţok zaznamenali v mesiaci september, a to Z = 84 mm. 

 

Pre lepší prehľad o maximálnych denných úhrnoch zráţok v jednotlivých 

mesiacoch  na vybraných meteorologických staniciach Martin a Turčianske Teplice som 

zhotovil graf  č. 5. 
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Graf č. 5: Maximálne denné úhrny zrážok v jednotlivých mesiacoch za sledované obdobie [mm] 
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7.4. Klasifikácia sledovaného obdobia podľa priemerných úhrnov 

zráţok 
 

Pre komplexné zhodnotenie zráţkových pomerov hodnotenej lokality sa väčšinou 

zvykne vypracovať komplexná klasifikácia sledovaného obdobia podľa priemerných 

úhrnov zráţok na základe určitých kritérií. Na vybraných staniciach sa posudzujem 

charakter jednotlivých rokov sledovaného obdobia, teda či to boli roky normálne, 

nadpriemerné, priemerné  alebo podpriemerné suché alebo vlhké. 

 

Pre posudzovanie celkového charakteru roka (platí to nielen pre zráţky, ale aj pre 

teploty vzduchu) je potrebné pracovať s klimatologickými normálmi. Vypracuje sa 

percentuálna odchýlka  zráţkového úhrnu za príslušný rok a porovná sa s normálom.  

 

V tejto práci som posudzoval jednotlivé roky za sledované obdobie a za základ som 

pouţil dlhodobý normál vypočítaný za obdobie rokov 1951 – 2000. (Petrovič, 1960) 

uvádza pri spracovaní zráţok nasledovné stupne zobrazené v nasledujúcej tabuľke č. 15. 

  

Tabuľka č. 15: Určenie charakteru roka podľa odchýlky od zrážkového normálu 

Charakter roka Odchýlka od normálu [%] Označenie 

extrémne vlhký od 140 vvv 

veľmi vlhký 121 – 140  vv 

vlhký 111 – 120  v 

normálny 90 – 110  n 

suchý 80 – 89  s 

veľmi suchý 60 – 79  ss 

extrémne suchý pod 60 sss 

 

 

Vyššie uvedené delenie podľa relatívnej výšky zráţok je veľmi prehľadné a rýchle. 

V nasledujúcej tabuľke č. 16 sú prehľadne zaznamenané počty rokov na jednotlivých 

staniciach, ktoré som do príslušných normálových stupňov začlenil hore uvedeným 

postupom. Jednotlivé čísla v spomínanej tabuľke udávajú počet rokov, ktoré predstavujú 

daný charakter roka a čísla v poslednom stĺpci tejto tabuľky (zN – označenia stĺpca v 

tabuľke) poukazujú na zaznamenané dlhodobé zráţkové normály za obdobie 1951 – 2000. 

Tieto hodnoty sú uvedené v [mm]. 
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Tabuľka č. 16: Prehľad počtu charakteristických rokov podľa úhrnov zrážok za obdobie 1981 - 2005 

Stanica vvv vv v n s ss sss Spolu zN 

Turčianska Štiavnička – 1 2 18 4 – – 25 789 

Sučany – – 3 18 3 1 – 25 774 

Turček – 1 5 13 3 3 – 25 935 

Sklené – 1 3 17 4 - – 25 809 

Slovenské Pravno – 2 5 11 4 3 – 25 798 

Turčianske Teplice – 2 2 16 2 3 – 25 721 

Vricko – – 7 12 4 2 – 25 1053 

Kláštor pod Znievom – 1 4 16 2 2 – 25 796 

Blatnica  – 2 6 10 5 2 – 25 782 

Príbovce – 2 4 13 5 1 – 25 734 

Belá – Dulice – 1 6 13 3 2 – 25 792 

Martin – 2 2 17 3 1 – 25 749 

Vrútky – – 7 13 5 – – 25 844 

Priemer: 0 1,2 4, 3 14,4 3,6 1,5 0 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

                 

 Z uvedených hodnôt početnosti v tabuľke č. 16 moţno zistiť pravdepodobnosť 

výskytu jednotlivých charakteristických rokov pre kaţdú časť skúmaného územia. 

Napríklad na staniciach Slovenské Pravno, Turčianske Teplice, Blatnica, Príbovce a 

Martin sa v sledovanom období vyskytli dva veľmi vlhké roky. Pravdepodobnosť 

vypočítame podľa vzťahu p = m:n, kde (m) je počet hľadaných prípadov a (n) je počet 

moţných prípadov. V týchto prípadoch je to p = 2:25. Výslednú hodnotu vynásobíme 

číslom 100 a dostaneme pravdepodobnosť výskytu v %, čiţe je 8 % pravdepodobnosť 

výskytu veľmi vlhkých rokov na týchto staniciach. Podobne môţeme vypočítať aj 

normálne alebo suché roky pre ktorúkoľvek oblasť. Predposledný stĺpec vyjadruje počet 

rokov skúmaného obdobia. Ţiaľ nie všetky pouţité stanice mali neprerušený rad meraní a 

preto nie je vhodné túto klasifikáciu brať za vyčerpávajúcu. 
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8. EVAPOTRANSPIRÁCIA 
 

Efektívnosť zráţok, ktoré sú prirodzeným zdrojom zásob vody v pôde, závisí tak od 

ich mnoţstva a rozloţenia počas roka, ako aj intenzity evapotranspirácie. Tá vzniká pri 

dostatočnom prísune tepelnej energie, vody a ďalšími podmienkami medzi evaporáciou a 

kondenzáciou, medzi ktoré patria: podmienky pre teplotu rosného bodu, skutočná teplota, 

relatívna vlhkosť vzduchu, tlak vzduchu a hustota látky. 

 

Evapotranspirácia je súhrnný názov pre procesy, kedy sa vrstva vody za určitý 

časový moment odparí z povrchu povodia. Súčasťou evapotranspirácie sú tri druhy výparu 

– evaporácia, transpirácia a intercepcia. Evaporácia je výpar vody z pôdy nezakrytej 

vegetácie, vodnej hladiny, ľadu a snehu. Transpirácia je výdaj vody povrchom rastlín a 

interpcepcia je mnoţstvo vody zadrţané behom zráţkovej situácie na povrchu rastlín 

(Unucka et al., 2010). 

 

Evapotranspiráciu ďalej delíme na potenciálnu a aktuálnu. Potenciálna označuje jej 

veľkosť, ktorá by nastala v mieste pokrytom súvislým vegetačným porastom za stálej 

zásoby vody. Avšak aktuálna vyjadruje veľkosť evapotranspirácie, ktorá skutočne nastane 

v mieste pokrytom súvislým vegetačným porastom za skutočných vlhkostných pomerov. 

 

Ţiaľ v archívoch Slovenského hydrometeorologického ústavu nebolo moţné získať 

namerané hodnoty evapotranspirácie pre skúmané územie za spracovávané obdobie. Avšak 

v rámci GIS systémov je moţné tento obtiaţne merateľný hydrologický prvok modelovať 

vyuţitím rôznych metód. 

 

8.1. Metódy modelovania evapotranspirácie 
 

Charakteristiky vstupujúce do výpočtu evapotranspirácie sú merané meteorologické 

prvky – tými sú teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu alebo tlak vodnej pary, doba trvania 

slnečného svitu alebo globálna radiácia, rýchlosť vetra a pri vodnej bilancii aj mnoţstvo 

zráţok. Ďalej do výpočtu vstupujú aj charakteristiky zistené pomocou DPZ a GIS, ako sú 

typ vegetácie a druh pôdy z mapových podkladov. A v neposlednej rade aj charakteristiky 

z iných zdrojov – výška porastu, efektívna výška porastu, index listovej plochy, súčiniteľ 
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dynamickej drsnosti povrchov alebo konkrétnych porastov a vlhkosť pôdy (Unucka et al. 

2010, Dingman 2002, Maidment ed. 1993, Hrádek et Kuřík 2004). 

 

Vo všeobecnosti sa evapotranspirácia do výpočtu modelov nezahŕňa a jej hodnota 

je zahrnutá v odtokovej strate. Avšak pri zráţkoodtokových pomeroch, modeloch je 

nevyhnutné ju poznať pretoţe určuje chovanie povodia ako celku a aj chovanie jeho 

jednotlivých segmentov. V týchto modeloch sú zavedené metódy Priestley-Taylor (modely 

HEC-HMS a SWAT) a Penman-Monteith (model SWAT a GSSHA), ktoré 

evapotranspiráciu vnímajú ako funkciu aktívneho povrchu, vegetačného krytu a aktuálnych 

meteorologických podmienok. Podrobnejší popis týchto metód je moţné nájisť v 

publikácii Unucka (2010). Metódu Kristensen-Jensen pouţíva niţšie popísaný model 

MIKE SHE (kapitola 8.2.). 

 

Medzi ďalšími metódami môţem spomenúť taktieţ Základnú Penmanovú rovnicu v 

Ulehlovej modifikácií, Referenčnú evapotranspiráciu a evapotranspiráciu podľa metodiky 

FAO, výpočet evapotranspirácie podľa Budyka a Zobenokovej, model AVISO 

(„Agrometeorologická výpočtová a informačná sústava“) prevádzkovaný od roku 1992 v 

ČHMÚ Brno a podobne. Existujú však aj ďalšie metódy, kde asi ich najkomplexnejší 

prehľad  poskytuje publikácia Maidmant (1993) uvedená v zozname pouţitej literatúry. 

 

8.2. MIKE SHE 
 

Tento programový prostriedok predstavuje z-o model pre simuláciu procesov od 

zráţok cez povrchový a podzemný odtok, topenie snehu, evapotranspiráciu a ďalších 

subprocesov aţ po odtok vody z povodia.  

 

Vychádza z modelu SHE (Systéme Hydrologique Européen, 1977), ktorý jedna zo 

zainteresovaných inštitúcií (DHI – Danish Hydraulic Institute) od polovice 80. rokov 

začala ďalej rozvíjať ako súčasť riešenia platformy HD a ZO modelov v podobe Mike 

Zero. Vzhľadom k vyuţitiu platformy Mike Zero je moţné priamo pracovať s niektorými 

formátmi ESRI (podpora ESRI shapefile, ASCII raster, atď.) čo uľahčuje napojenie na 

GIS. Mike Zero rovnako taktieţ disponuje niektorými analytickými nástrojmi GIS 

(Unucka et al., 2010). 
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Evapotranspirácia je v tomto modeli riešená metódou Kristensen-Jensen. Tento 

model je zaloţený na empiricky odvodených rovniciach prostredníctvom prác vykonaných 

na Veterinárnej a Poľnohospodárskej Univerzite Royal (KVL) v Kodani. Poţadovaný 

vstup zahŕňa časové rady pre referenčnú evapotranspiráciu, index listovej plochy, hĺbku 

koreňovej sústavy a taktieţ niekoľko empirických hodnôt, ktoré riadia distribúciu 

evapotranspirácie so systémom. Celý popis modelu je podrobne zdokumentovaný 

v manuáli MIKE SHE a taktieţ na internetovej stránke: http://www.dhigroup.com. 

 

Ako ďalší programový prostriedok v rámci evapotranspirácie som pouţil program 

SAGA GIS, v ktorom boli vykonané určité hydrologické analýzy, pretoţe tento program 

obsahuje veľké mnoţstvo nástrojov práve pre tento typ analýz. Hlavným faktorom bola 

presnosť konštrukcie odvodených odtokových línií. V konečnom dôsledku teda ide o 

vyuţitie prístupu semidistribuovaného a distribuovaného zráţkoodtokového modelovania 

pre analýzy časových a priestorových zmien faktorov ovplyvňujúcich reakciu povodia na 

zráţky. 

 

Obrázok č. 9: Zobrazenie parametrov vegetácie v Turčianskej kotline a jej blízkeho okolia  prostredníctvom 

modelu MIKE SHE 

http://www.dhigroup.com/
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Obrázok č. 10: Nastavenie parametrov zobrazenia výsledkov evapotranspirácie v prostredí MIKE SHE 

 

 

 
Obrázok č. 11:Aktuálna evapotranspirácia v prostredí MIKE SHE 



Bc. Róbert Zboja:                                                    Klimatické pomery Turčianskej kotliny 

2 0 1 1   6 0  

 

Pri výpočte evapotranspirácie boli vyuţitím programového prostriedku SAGA GIS  

zhotovené nasledovné obrazové výstupy: 
 

 

 
Obrázok č. 12:Výška povrchového odtoku z Turčianskej kotliny a jej priľahlého územia vypočítaná v 

prostredí SAGA GIS 

 

 
Obrázok č. 13:Hĺbka údolia Turčianskej kotliny a priľahlého územia vypočítaná  v prostredí SAGA GIS 
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9. VLHKOSŤ VZDUCHU 
 

V atmosfére sa vyskytuje voda vo všetkých troch skupenstvách. Medzi aktívnym 

povrchom a atmosférou prebieha neustála výmena vlahy. Do atmosféry sa voda dostáva 

prevaţne výparom zo zemského povrchu. Mnoţstvo výparu závisí od vlastností povrchu a 

aj od vlastností atmosféry.  

 

Vzduch obsahuje vţdy určité mnoţstvo vodnej pary, ktoré sa mení podľa toho o 

akú hmotu ide. Aj keď je toto mnoţstvo vodnej pary v atmosfére v pomerne malom 

mnoţstve je jedným z najdôleţitejších klimatických faktorov pretoţe má veľký význam pre 

charakter počasia. Mnoţstvo vodnej pary vo vzduchu podmieňuje vznik oblakov a zráţok, 

určuje vlhkosť alebo suchosť podnebia aj podmienky rastu rastlín a ţivota človeka (Rak, 

1972). 

 

V klimatológii sa vlhkosť vzduchu charakterizuje viacerými vlhkostnými 

charakteristikami, ako napríklad: absolútna vlhkosť, tlak vodnej pary, relatívna vlhkosť, 

sýtostný doplnok, rosný bod, špecifická vlhkosť. Keďţe zo spomínaných vlhkostných 

charakteristík mi od pracovníkov SHMÚ bola poskytnutá relatívna vlhkosť v tejto práci 

som sa venoval zhodnoteniu práve tejto charakteristike. 

 

9.1. Relatívna vlhkosť vzduchu 
 

Relatívna vlhkosť vzduchu patrí k najčastejšie udávaným charakteristikám vlhkosti 

vzduchu. Je to miera nasýtenia vzduchu vodnou parou. Pomer medzi skutočným obsahom 

vodných pár a maximálne moţným obsahom pár pri danej teplote, vyjadrený v percentách. 

 

Relatívna vlhkosť vzduchu sa na rozdiel od teploty nemení s výškou pravidelne. V 

údolných oblastiach priemerné ročné relatívne hodnoty vlhkosti vzduchu dosahujú 77 aţ 

80 %. Relatívna vlhkosť vzduchu vyjadruje pomer tlaku vodnej pary vo vzduchu (e) 

k maximálnemu tlaku vodnej pary (E), ktorý je potrebný na nasýtenie vzduchu za danej 

teploty ( r = e/E*100% ). Je premenlivým ukazovateľom klímy, reaguje na výkyvy teploty 

vzduchu, zmeny oblačnosti (slnečného svitu) a na mnoţstvo atmosferických zráţok. 

Všeobecne môţeme povedať, ţe aj relatívna absolútna vlhkosť vzduchu vystupuje ako 

indikátor stupňa suchosti vzduchových hmôt (Rak, 1972). 
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Ročný chod relatívnej vlhkosti vzduchu je opačný ako pri teploty vzduchu. Tento 

fakt však platí len pre lokality, ktoré sa nachádzajú pod výškovou hranicou 1400 m n.m., 

čo určite platí pre celé územie Turčianskej kotliny a jej priľahlého okolia. 

 

Hodnoty v nasledujúcej tabuľke č. 17 vyjadrujúce dlhodobú relatívnu vlhkosť 

vzduchu sú udávané v percentách [%]. 

 

Tabuľka č. 17: Relatívna vlhkosť vzduchu za obdobie 1981 – 2005 [%] 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Martin 85 80 77 72 73 75 74 75 79 81 85 87 79 

Tu. Teplice 84 80 76 72 71 74 73 74 77 81 84 86 77 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

V tabuľke č. 17 je moţné vidieť, ţe obidve hodnotené stanice zaznamenali 

najvyššie hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu v zimných mesiacoch (november, december, 

január) a najniţšie na jar v mesiacoch apríl a máj. Druhé minimum vlhkosti vzduchu 

dosahovali hodnoty v mesiacoch júl a august. Pomerne prudké zníţenie hodnôt tejto 

klimatickej veličiny v jarných mesiacoch je spôsobené zvyšujúcou sa teplotou vzduchu, 

čím sa vzduch rýchlo vysušuje, pretoţe je ešte slabý výpar z povrchu. Vzduch bohatý na 

vodnú paru sa vplyvom konvexných (výstupných prúdov) dostáva do vyšších nadmorských 

výšok, kde sa ochladzuje a teda relatívna vlhkosť vzduchu v ňom stúpa. V zime naopak 

ťaţší studený vzduch svojou váhou klesá na najniţšie miesta do údolí a kotlín a nahradzuje 

ho oteplený suchý vzduch. Preto majú práve v zime vysokohorské lokality najniţšie 

okamţité, ale aj priemerné hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu. 

 

Pre lepšie pochopenie a znázornenie som zhotovil graf č. 6 s dlhodobým ročným 

chodom relatívnej vlhkosti vzduchu na vybraných meteorologických staniciach. Podľa 

tohto grafu lepšie vidieť jednotlivé namerané hodnoty a celkový priebeh ročnej vlhkosti 

vzduchu. Vidieť, ţe obidve stanice mali skoro podobný chod relatívnej vlhkosti vzduchu. 

Avšak v mesiaci marec stanica Martin zaznamenala menší výkyv hodnoty, kým stanica v 

Turčianskych Tepliciach zaznamenala klesajúcu tendenciu relatívnej vlhkosti vzduchu. V 

mesiaci máj zasa stanica v Martine zaznamenala stúpajúcu tendenciu grafu, kým na stanici 

Turčianske Teplice relatívna vlhkosť vzduchu ešte stále klesala.  
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Graf č. 6: Dlhodobý ročný chod relatívnej vlhkosti vzduchu za obdobie 1981 – 2005 
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10. OBLAČNOSŤ 
 

Oblačnosť je dôleţitým meteorologickým prvkom, ktorý nielen charakterizuje ráz 

počasia danej oblasti, ale nepriamo tieţ ovplyvňuje trvanie slnečného svitu a má veľký 

význam pre tepelnú bilanciu Zeme. Je to teda stupeň pokrytia oblohy oblakmi. Oblaky sú 

viditeľné zhluky drobných vodných kvapôčiek alebo ľadových kryštálikov v ovzduší. 

Za oblak moţno povaţovať aj hmlu, ktorá je v podstate oblakom dotýkajúcim sa zemského 

povrchu  (Munzar, 1989). 

 

Oblačnosť sa na pozorovacích staniciach iba odhaduje. Pri odhadovaní oblačnosti 

pre klimatické účely sa neberie ohľad na druh oblakov, takţe údaje oblačnosti vyjadrujú 

pokrytie oblohy všetkými druhmi mrakov. Taktieţ sa neberie ohľad ani na výšku mrakov. 

Pozorovateľ sa môţe najčastejšie dopustiť chyby pri odhadovaní oblačnosti vtedy, ak sú 

oblaky blízko obzoru. V tomto prípade sa oblačnosť často preceňuje (Petrovič, 1960). 

 

Oblačnosť je klimatický prvok, ktorý je pomerne výrazne závislý od nadmorskej 

výšky pozorovacieho stanovišťa, od rozmanitosti reliéfu a tieţ od veterných pomerov  v 

hodnotenej oblasti. 

 

10.1. Dlhodobý chod oblačnosti 
 

Pri spracovaní oblačnosti som vychádzal z údajov z uţ predtým spomenutých 

dvoch meteorologických staníc na území Turčianskej kotliny. Merania na týchto staniciach 

boli prevádzané pomerne pravidelne, takţe sa vyhneme skresleniu vplyvom nehomogenity 

meraní.  

 

Údaje o mesačných priemeroch za sledované obdobie sa nachádzajú v tabuľke č. 

18. Hodnoty oblačnosti sa  vyjadrujú v percentách [%]. Ide teda o percentuálny stupeň 

pokrytia oblohy oblakmi. 

 

Tabuľka č. 18: Priemerné mesačné hodnoty oblačnosti v % za obdobie 1981 – 2005 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Martin 74 69 66 60 59 62 58 53 62 63 75 77 64 

Tur.Teplice 74 68 67 63 58 60 56 53 63 65 77 76 65 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 
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Obidve stanice zaznamenali takmer zhodné hodnoty oblačnosti. Za sledované 25 

ročné obdobie je táto hodnota na stanici Martin (N = 64 %) a na stanici Turčianske Teplice 

(N = 65 %). Tieto čísla nám poukazujú na fakt, ţe tu nie je aţ taká veľká oblačnosť.  
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Graf č. 7: Priemerné mesačné hodnoty oblačnosti za sledované obdobie 

 

Podľa (Munzar, 1989) oblasti, v ktorých sa stanice nachádzajú majú nadmorskú 

výšku do 700 m n.m sú oblasťami potenciálneho výskytu radiačných hmiel. Práve v týchto 

lokalitách však má rozhodujúci vplyv vietor, ktorý zabraňuje hromadeniu a dlhšiemu 

trvaniu oblačnosti a hmiel. Z tohto dôvodu sa radiačné hmly vytvárajú v priemere 40 aţ 50 

dní v roku a sú spravidla slabej vertikálnej hrúbky. 

 

So vzrastajúcou nadmorskou výškou pribúda podiel advekčných hmiel na úkor 

radiačných hmiel, ktoré podľa (Munzar, 1989) vznikajú prenosom teplého vzduchu nad 

chladnejší povrch pevniny. Najvyššie dlhodobé hodnoty oblačnosti dosahujú vysoko 

poloţené oblasti. Ţiaľ nebolo moţné získať údaje z vyššie poloţených častí kotliny pretoţe 

sa na ostatných miestach Turčianskej kotliny a jej priľahlého územia takéto merania 

nevykonávajú. 

 

10.2. Počet jasných dní 
 

Pomery oblačnosti sa tieţ dopĺňajú údajmi o počte jasných a zamračených dní. Za 

jasný deň sa povaţuje taký deň, v ktorom priemerná oblačnosť je menšia ako 20 %. Údaje 

o počte jasných dní sa nachádzajú v tabuľke č. 19 uvedenej niţšie. Pouţité údaje boli 
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vyhodnotené z rovnakých pozorovacích staníc ako pri vyhodnocovaní dĺţky slnečného 

svitu a oblačnosti. V tabuľke č. 19 uvádzam počty jasných dní pripadajúcich na jednotlivé 

mesiace za pozorované obdobie. Hodnoty počtu jasných dní sú vyjadrené počtom jasných 

dní, teda dní s oblačnosťou menšou ako 20%. 

 

Tabuľka č. 19: Počet jasných dní za sledované obdobie 1981 – 2005 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Martin 2,2 3,1 3,7 4 4 2,4 3,6 4,6 3,4 3,8 2,3 2,9 3,3 

Tur.Teplice 2,3 3,2 2,7 3,1 4,2 2,9 3,9 4,9 2,7 3,2 1,1 2,6 3,1 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

Z tabuľky č. 19 vidieť, ţe počtom jasných dní sú obidve stanice dosť vyrovnané. Sú 

to len veľmi malé rozdiely. Lepší prehľad o nameraných hodnotách nám zobrazuje graf č. 

8. Tak napríklad v mesiaci marec stanica Martin zaznamenala stúpajúcu tendenciu počtu 

jasných dní, kým na stanici Turčianske Teplice tento počet klesal. V ďalšom období sa tieţ 

vyskytovali výkyvy, ktoré si môţeme všimnúť na nasledujúcom grafe č. 8. 
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Graf č. 8: Dlhodobý počet jasných dní za obdobie 1981 – 2005 
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10.3. Počet zamračených dní 
 

Za zamračený deň sa povaţuje deň, v ktorom priemerná oblačnosť je väčšia ako   

80 % pokrytia oblohy. Závislosť počtu zamračených dní od nadmorskej výšky je obdobný 

ako pri percentuálnom vyjadrení oblačnosti. Prejavuje sa teda pribúdaním zamračených dní 

do 700 m n.m., potom do 1000 m n.m. ubúdaním a nad touto výškou opätovným 

pribúdaním. Hodnoty počtu zamračených dní sú vyjadrené počtom zamračených dní, teda 

dní s oblačnosťou väčšou ako 80 %. 

 

Prehľad o priemerných mesačných údajoch o počte zamračených dní za sledované 

obdobie vyjadruje tabuľka č. 20. 

 

Tabuľka č. 20: Počet zamračených dní za sledované obdobie 1981 – 2005 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Martin 17,2 13,6 13,6 10 9,2 9,0 8,8 7,0 10,3 11,8 16,9 19,4 146,8 

Tur.Teplice 16,2 12,6 12,8 9,8 8,5 8,6 7,2 6,4 9,4 11,6 16,3 18,6 138 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

V tabuľke č. 20 je moţné vidieť, ţe mesiacom s najväčším počtom zamračených 

dní je mesiac december. Tieto pomerne vysoké hodnoty sú zapríčinené častým výskytom 

prízemných radiačných hmiel v najniţších polohách kotlín, predovšetkým v jarných a 

jesenných mesiacoch a zvýšenou oblačnosťou v zime. 

 

Počet zamračených dní závisí aj od nadmorskej výšky. Podobne ako pri oblačnosti 

aj počty zamračených dní klesajú pribliţne od nadmorskej výšky 800 m n.m. a potom opäť 

stúpajú nad touto výškovou hranicou.  

 

Z hodnotenia oboch veličín vidíme, ţe sú veľmi premenlivé a navzájom so sebou 

veľmi súvisia. Počty zamračených dní vţdy prevyšujú počty jasných dní. Vyššie hodnoty 

za celé sledované obdobie zaznamenala stanica Martin. Obidve stanice majú aţ na menšie 

výkyvy v niektorých mesiacoch veľmi podobný počet zamračených dní. 
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11. SLNEČNÉ ŢIARENIE 
 

Slnečné ţiarenie je najintenzívnejším zdrojom našej planéty, je tzv. hnacou silou 

všetkých dejov na zemskom povrchu. Vzhľadom k vysokej teplote Slnka spadá svojou 

vlnovou dĺţkou pribliţne 99 % jeho energie do pásma krátkovlnného ţiarenia. Z jeho 

svetelnej energie tvorí viditeľné ţiarenie asi 48 %, infračervené ţiarenie 45 % a 

ultrafialové ţiarenie 7 %  (Munzar, 1989). 

 

Slnečné ţiarenie môţeme rozdeliť na priame slnečné ţiarenie a rozptýlené, teda 

difúzne ţiarenie. Priame slnečné ţiarenie prichádza k povrchu Zeme priamo zo Slnka a 

dopadá vo forme zväzku rovnobeţných lúčov. Časť tohto ţiarenia sa v atmosfére 

rozptyľuje v molekulách vzduchu na vodných kvapôčkach, ľadových kryštálikoch, častiach 

prachu a podobne. Toto ţiarenie potom nazývame rozptýlené. Rozptýlené ţiarenie vysiela 

nielen bezoblačná obloha, ale predovšetkým oblaky. Počas zamračených dní je rozptýlené 

ţiarenie oblohy veľmi premenlivé a závisí od druhu, rozsahu a hustoty oblačnosti. Súčet 

priameho a rozptýleného ţiarenia sa nazýva globálne slnečné ţiarenie  (Munzar, 1989). 

 

Dĺţka trvania slnečného svitu sa vyjadruje v hodinách a nezávisí len od mnoţstva 

oblačnosti, pretoţe niekedy stanica s menším priemerom oblačnosti má v priemere kratšie 

trvanie slnečného svitu ako stanica s väčším priemerom oblačnosti. Rôzne prekáţky ako 

budovy, stromy, kopce bránia slnečným lúčom dopadať na slnkomernú pásku 

slnkomerného prístroja. Preto treba vhodne umiestniť tento prístroj, čo nie je aţ také 

jednoduché. V členitom teréne preto ťaţko nájsť miesto s ideálnym horizontom pre 

meranie slnečného svitu. Trvanie slnečného svitu závisí od astronomickej dĺţky dňa 

(zemepisná šírka a dĺţka, ročné obdobie, výskyt oblačnosti a hmiel, prekáţky v mieste 

pozorovania). Dôleţitá je tieţ orientácia miesta pozorovania. Juţne a juhozápadne 

orientované svahy v tých istých nadmorských výškach majú v ročnom priemere o          

200 – 300 hodín slnečného svitu viac ako severne orientované svahy. 

 

Tabuľka č. 21: Dlhodobé mesačné sumy slnečného svitu v hodinách za obdobie 1981 – 2005 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Martin 63,2 91,8 126,4 199,4 229,2 219,6 205,6 217,0 181,1 99,0 55,4 28,9 1716,6 

Tur.Teplice 50,2 74,6 108,8 152,4 191,2 183,0 226,2 199,2 142,0 120,2 54,9 35,1 1537,7 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 
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Z údajov v tabuľke č. 21 je moţné zistiť, ţe menší dlhodobý priemer dĺţky trvania 

slnečného svitu je zaznamenaný na stanici Turčianske Teplice. Príčinou tohto javu môţe 

byť nadmorská výška pozorovacej stanice, kde je pomerne častý výskyt oblačnosti a 

inverzných hmiel, alebo to môţe byť nevhodným umiestnením stanice. Vyššie hodnoty 

slnečného svitu zaznamenala stanica Martin, v ktorej sa hmly v dôsledku dobrej 

vetrateľnosti kotliny často nevytvárajú a dlho nedrţia. V poslednom stĺpci vyššie uvedenej 

tabuľky (Rok – názov stĺpca tabuľky) vidieť dlhodobé sumy trvania slnečného svitu. Podľa 

tohto stĺpca zistíme počet hodín do roka koľko slnko svietilo v skúmanom území za 

sledované obdobie rokov 1981 – 2005. Na nasledujúcom grafe č. 10 je moţné vidieť, ţe 

stanica Martin namerala celkovo vyššie hodnoty. Avšak iba v mesiacoch júl, október a 

december boli vyššie zaznamenané hodnoty na stanici Turčianske Teplice. 

 

Graf č. 10: Dlhodobý ročný chod slnečného svitu za obdobie 1981 – 2005 

 

11.1. Priestorová distribúcia slnečného ţiarenia 
 

Globálne ţiarenie, t.j. ţiarenie Slnka dopadajúce na povrch Zeme, je 

najvýznamnejším zdrojom energie, na základe ktorého funguje väčšina procesov v krajine. 

Mapy a digitálne priestorové databázy, charakterizujúce časovú a priestorovú dynamiku 

ţiarenia, sú ţiadané v mnohých vedeckých a technických disciplínach (Šúri, 2002). 
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Slnečné ţiarenie, ktoré dopadá na georeliéf je výsledkom zloţitej interakcie medzi 

atmosférou a povrchom Zeme. Jeho mnoţstvo závisí od mnohých faktorov. Okrem 

geografickej šírky, deklinácie, oblačnosti a ďalších optických vlastností atmosféry je 

hlavným priestorovým distribučným faktorom georeliéf a to najmä prostredníctvom výšok, 

sklonu, orientácie voči svetovým stranám a jeho tvarov v okolí, ktoré môţu zatieniť resp. 

zamedziť dopad priamej zloţky ţiarenia ako aj ovplyvniť mnoţstvo odrazeného ţiarenia 

(Hofierka, Cebecauer, 2007). 

 

Pozemné meranie globálneho slnečného ţiarenia podáva len veľmi pribliţný obraz 

o priestorovom rozloţení mnoţstva dostupného ţiarenia na skúmanom území. Vzhľadom 

na malý počet staníc s priamym meraním slnečného ţiarenia na Slovensku a taktieţ 

vzhľadom na značnú členitosť skúmaného územia a jeho blízkeho okolia sú tieto priame 

merania nedostatočné na vyjadrenie priestorovej a časovej variability slnečného ţiarenia 

dopadajúceho na povrch georeliéfu. Preto je potrebné okrem dostupných meraní pouţiť aj 

iné spôsoby na prezentáciu slnečného ţiarenia. Napríklad pre iné meteorologické stanice 

nepriamymi metódami, najčastejšie však zo slnečného svitu a oblačnosti. 

 

Pri modelovaní priestorového rozloţenia slnečného ţiarenia musia byť aj vstupné 

parametre priestorovo distribuované, a preto pre správu a predspracovanie sa javí byť 

výhodné pouţitie geografických informačných systémov (GIS). Samotný model slnečného 

ţiarenia môţe mať s GIS-om rôznu tesnosť prepojenia od samostatných nezávislých 

systémov s jednoduchou výmenou dát aţ po ich úplnú integráciu do jeho prostredia 

(Hofierka, Cebecauer, 2007). 

 

Hofierka (1997) vytvoril model priameho slnečného ţiarenia pre bezoblačnú 

oblohu r.sun v prostredí GRASS GIS-u. Tento model bol neskôr zdokonalený Šúrim a 

Hofierkom (2004) tak, aby umoţňoval modelovať difúzne a odrazené ţiarenie pre 

ľubovoľne orientované plochy a tieţ ţiarenie modifikované oblačnosťou. Tento model je 

dostatočne robustný a flexibilný pri pouţití v rôznych mierkach. (Šúri, 2002; Hofierka a 

Cebecauer 2007; Hofierka et al., 2007) 

 

Pouţitím modelu r.sun a jednotlivých vstupných údajov je moţné modelovať 

priestorovú a časovú variabilitu slnečného ţiarenia dopadajúceho na skúmané územie 

Turčianskej kotliny a jej blízkeho okolia, a to vo všetkých jeho troch zloţkách: priame 
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(časť ţiarenia prichádzajúca zo Slnka bez zmeny smeru), difúzne (ţiarenie rozptýlené 

časticami atmosféry) a odrazené ţiarenie (priame a difúzne ţiarenie odrazené od okolitého 

terénu na naklonenú rovinu) – spoločne označovaných ako globálne ţiarenie. 

 

Model r.sun je implementovaný v GRASS GIS-e ako jeho interný príkaz, resp. 

modul. Pouţitá metodika je podrobne opísaná v práci (Šúri a Hofierka, 2004), aplikácia 

tohto modelu pre výpočet potenciálu vyuţitia slnečnej energie na Slovensku je uvedená v 

práci (Hofierka a Cebecauer, 2007), vyuţitie pre fotovoltické aplikácie v Európe uvádzajú 

Šúri et al. (2005) a Šúri et al. (2007). Syntax, popis parametrov a pouţívateľské poznámky 

k príkazu je moţné tieţ nájsť v prácach (Hofierka, 2004), (Neteler a Mitasova, 2004) a v 

manuálových stránkach modulu r.sun (GRASS 2007). GIS GRASS funguje na väčšine 

súčasných hardvérových architektúr a softvérových platforiem vrátane operačných 

systémov Linux a Microsoft Windows (GRASS 2007) (Hofierka, Cebecauer, 2007). 

 

Dôleţité vlastnosti modelu r.sun môţeme zhrnúť do týchto bodov (Šúri, 2002): 

- umoţňuje výpočet okamţikovej oţiarenosti [W.m-2], ako aj denného úhrnu 

ţiarenia [Wh.m-2], 

- počíta všetky tri zloţky globálneho ţiarenia, 

- modeluje ţiarenie pre podmienky jasnej oblohy (clear sky), 

- implementácia parametrov oblačnosti umoţňuje modelovať aj podmienky 

oblačnej oblohy (overcast sky), 

- efektívny algoritmus umoţňuje zohľadniť zatienenie okolitým reliéfom, 

- všetky relevantné vstupné a výstupné parametre je moţné zadať vo forme 

rastrových vrstiev, 

- výpočet nie je obmedzený ţiadny rozsahom územia, ani detailnosťou GIS 

databázy (limitom je iba pouţitý hardvér) 

  

Napokon som podľa vyššie popísaného modelu vytvoril obrazový materiál 

reprezentujúci jednotlivé typy slnečného ţiarenia dopadajúceho na georeliéf Turčianskej 

kotliny a jej blízkeho okolia. Základnými vstupnými parametrami pre výpočet 

okamţikového úhrnu slnečného ţiarenia boli digitálny model reliéfu (kapitola 5.1.), ktorý 

sa stal taktieţ základom pre výpočet sklonu a orientácie svahov. Tieto mapové výstupy sú 

taktieţ základnými vstupnými parametrami pre výpočet okamţikového úhrnu slnečného 

ţiarenia. Ďalším potrebným parametrom bol deň, za ktorý sa mal výpočet realizovať. Pre 
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určenie priebehu okamţikového slnečného ţiarenia počas roka bolo vhodné zvoliť niektoré 

typické dni roka. Takýmito dňami sa mi javili práve dni rovnodennosti, a teda: jarná, letná 

jesenná a zimná rovnodennosť. 

 

Na nasledujúcom obrázku č. 14 je znázornený okamţitý úhrn priameho slnečného 

ţiarenia dopadajúceho na georeliéf skúmaného územia pre všetky typické dni jarnej, letnej 

jesennej a zimnej rovnodenosti. Georeliéf má na toto ţiarenie najväčší dopad, najmä z 

hľadiska orientácie povrchu k uhlu dopadu slnečného ţiarenia a výške slnka nad obzorom. 

Ako je moţné z nasledujúceho obrázku vidieť, tak rozdiel dopadu priameho slnečného 

ţiarenia je počas roka veľmi premenlivý. Tak napríklad najvyšší okamţitý úhrn priameho 

slnečného ţiarenia sa vyskytuje v deň letnej rovnodennosti, kde na niektorých miestach 

skúmaného územia dosahuje hodnotu aţ 8043 W/m
2
. Naopak najniţší dosahuje hodnotu    

0 W/m
2
 v deň zimnej rovnodennosti. Dni jarnej a jesennej rovnodennosti sú si svojimi 

hodnotami priameho slnečného ţiarenia veľmi vyrovnané. 

 

Obrázok č. 14: Okamžitý úhrn priameho slnečného žiarenia [W/m
2
] pre 

 

 

a)   deň jarnej rovnodennosti            b)   deň letnej rovnodennosti 
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c)   deň jesennej rovnodennosti           d)   deň zimnej rovnodennosti 

 

Druhou najvýznamnejšou zloţkou globálneho ţiarenia je práve difúzne ţiarenie. 

Toto dopadnuté ţiarenie nie je aţ tak ovplyvnené georeliéfom ako priame ţiarenie. Podľa 

(Hofierka, Cebecauer, 2007) v pouţitom modeli r.sun je vplyv georeliéfu zúţený len na 

sklon konkrétnej plochy, vplyv okolitého georeliéfu nie je uvaţovaný. 
 
 

Obrázok č. 15: Okamžitý úhrn difúzneho slnečného žiarenia [W/m
2
] pre 

 

a)   deň jarnej rovnodennosti            b)   deň letnej rovnodennosti 
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c)   deň jesennej rovnodennosti           d)   deň zimnej rovnodennosti 

 

Ako podľa vyššie prezentovaného obrázku č. 15 vidieť, tak beţný okamţitý úhrn 

difúzneho slnečného ţiarenia sa v skúmanej oblasti pohybuje zasa v rozdielnych hodnotách 

pre jednotlivé typické dni rovnodennosti. Najvyššie dosahované hodnoty difúzneho 

slnečného ţiarenia sú pre jarný deň 1220 W/m
2
, pre letný deň 1367 W/m

2
, pre jesenný deň 

1203 W/m
2
 a napokon pre zimný deň 855 W/m

2
. Podľa týchto hodnôt je moţné vidieť, ţe 

takmer počas celého roka, okrem dňa zimnej rovnodenosti je dosť veľký okamţitý úhrn 

difúzneho slnečného ţiarenia. 

 

 V poradí tretím a zároveň aj posledným druhom okamţikového slnečného ţiarenia, 

ktoré má však najniţší podiel na celkovom globálnom ţiarení je odrazené ţiarenie. Toto 

slnečné ţiarenie sa najviac prejavuje v členitom georeliéfe. Najniţší podiel z globálne 

ţiarenia sa potvrdil a je moţné ho vidieť na nasledujúcom obrázku č. 16. Hodnoty 

okamţikového odrazeného slnečného ţiarenia dosahujú maximálne hodnoty iba v deň 

letnej rovnodennosti a to taktieţ len 591 W/m
2
. Najniţšie dosahované hodnoty 

spomínaného ţiarenia sú pri všetkých typických dňoch nulové. Taktieţ stojí za 

povšimnutie fakt, ţe najniţšie hodnoty odrazeného slnečného ţiarenia majú rovinné oblasti 

a naopak najvyššie hodnoty odrazeného ţiarenia majú oblasti strmých svahov s rozdielnou 

orientáciou voči svetovým stranám. Podľa (Hofierka, Cebecauer, 2007) podobne ako v 

prípade difúzneho ţiarenia aj pri odrazenom ţiarení je model r.sun vzhľadom na 

komplexné vzťahy s okolitým georeliéfom zjednodušený. 
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Obrázok č. 16: Okamžitý úhrn odrazeného slnečného žiarenia [W/m
2
] pre 

 

a)   deň jarnej rovnodennosti            b)   deň letnej rovnodennosti 

 

 

c)   deň jesennej rovnodennosti           d)   deň zimnej rovnodennosti 

 

Pouţitím modelu r.sun je taktieţ moţné vypočítať čas oslnenia georeliéfu. Tento 

čas však závisí od mnohých faktorov akými sú napríklad poloha slnka na oblohe počas 

dňa, sklon a orientácia georeliéfu. Tie sú samozrejme rozdielne v jednotlivých dňoch počas 

roka a tak výsledné hodnoty oslnenia skúmaného územia sa nachádzajú na nasledujúcom 

obrázku č. 17. Najväčší počet hodín oslnenia počas dňa dosahuje jednoznačne deň letnej 

rovnodennosti a to 16 hod. Naopak najniţší čas oslnenia sa vyskytuje počas dňa zimnej 
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rovnodennosti, kedy vidíme na nasledujúcom obrázku, ţe sa tu nachádzajú aj miesta, ktoré 

dosahujú čas oslnenia blíţiaci sa k 0 hodín 

 

Obrázok č. 17: Čas oslnenia georeliéfu [hod] pre 

 

a)   deň jarnej rovnodennosti            b)   deň letnej rovnodennosti 

 

 

c)   deň jesennej rovnodennosti           d)   deň zimnej rovnodennosti 

 

Podobne ako model r.sun je v prostredí GRASS GIS-u implementovaný ďalší 

model r.sunmask, ktorý vypočítava plochy vrhnutých tieňov, teda zatienené oblasti z 

pozície slnka. Buď je pozícia slnka presne špecifikovaná alebo model podľa dátumu a času 

vypočíta pozíciu slnka sám. 
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Dynamika tieňov spolu s orientáciou georeliéfu vzhľadom k polohe slnka 

spôsobujú veľkú dennú dynamiku ako aj výsledné úhrny ţiarenia dopadajúceho na 

georeliéf. Táto dynamika je jedným zo základných faktorov formujúcich celkové 

geoekologické podmienky územia, ich priestorovú variabilitu a tým aj fungovanie celého 

geosystému (Hofierka, Cebecauer, 2007). 

 

Na nasledujúcich obrázkoch prezentujem vyuţitím tohto modelu vplyv zatienenia 

okolitým georeliéfom na dostupnosť priameho slnečného ţiarenia počas obehu slnka okolo 

zeme, počas presne špecifikovanej polohy slnka a teda 15°, 30° a 40° nad obzorom. Vplyv 

zatienenia je najväčší v čase s nízkou výškou slnka nad obzorom a teda v skorých ranných 

hodinách a tesne pred západom slnka. Naopak počas dňa, s vysokou výškou slnka nad 

obzorom má zatienenie okolitým georeliéfom len veľmi mierny vplyv, čo je vidieť aj na 

nasledujúcich obrázkoch. Zatienené plochy sú na obrázkoch farebne zvýraznené. 

 

 

Obrázok č. 18: Dynamika tieňov s pozíciou Slnka 15° nad obzorom 
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Obrázok č. 19: Dynamika tieňov s pozíciou Slnka 30° nad obzorom 

 

 

Obrázok č. 20: Dynamika tieňov s pozíciou Slnka 40° nad obzorom 

 

Kvalita modelovania je výsledkom pouţitého modelu, metodiky a zdrojových 

údajov. Pri modelovaní mnoţstva slnečného ţiarenia dopadajúceho na georeliéf je 

priestorové rozlíšenie a kvalita DMR jedným z kľúčových faktorov (Hofierka, Cebecauer, 

2007). 



Bc. Róbert Zboja:                                                    Klimatické pomery Turčianskej kotliny 

2 0 1 1   8 0  

 

12. VETERNÉ POMERY 
 

Veterné pomery sú jednou zo základných klimatických charakteristík. Podľa 

ŠOLTÝSA (1972) je vietor nositeľom rázu počasia pretoţe často predstavuje prílev novej 

vzduchovej hmoty z odlišnými meteorologickými prvkami. 

 

Cirkulačné pomery atmosféry v strednej Európe sú značne podmienené pribliţne 

stacionárnymi tlakovými centrami, ktoré určujú prúdenie v miernych šírkach. Sú to 

Azorská tlaková výš v lete posunutá k severu a Islandská tlaková níţ. Toto rozdelenie tlaku  

vzduchu vyvoláva nad strednou Európou prevaţne západné prúdenie pozdĺţ rovnobeţiek 

tzv. zonálne prúdenie. Pri postupujúcich tlakových útvaroch zväčša od západu na východ 

dochádza v strednej Európe k premenlivému prúdeniu, takţe vo všeobecnosti prevládajúce 

západné prúdenie prejde na istý čas v meridionálne (v smere poludníkov). 

 

V regionálnom meradle treba pri charakteristike veterných pomerov brať do úvahy 

predovšetkým orografické pomery hodnotenej oblasti. Celkové prúdenie vzduchu sa 

vplyvom reliéfu dosť deformuje. Hrebene hôr, ale aj doliny majú rozličnú orientáciu, svahy 

majú rozličnú expozíciu a tým aj rozdielne ohrievanie slnečnými lúčmi, ktoré značne 

vplývajú na smery a rýchlosti vetra. Prúdenie vzduchu v prízemnej vrstve nadobúda smer 

doliny, rýchlosť prúdenia sa na zúţených miestach vystupňuje dýzovým efektom. 

V kotlinách sa naproti tomu prúdenie zoslabí a podstatne pribudne prípadov bezvetria 

(Šoltýs, 1972). 

 

12.1. Smery prúdenia vzduchu a ich početnosť 
 

Prúdenie vzduchu patrí k najpremenlivejším meteorologickým prvkom, preto 

prevládajúci najčastejší smer vetra naznačuje len prevládajúcu tendenciu, avšak okrem 

neho sa prirodzene vyskytujú aj ostatné smery vetra z rozličným relatívnym zastúpením 

(Šoltýs, 1991). 

 

Často sú to smery vetra z opačných svetových strán. Takéto smery vetra sú 

charakteristické najmä v dolinách, kde sa prejavuje orografický vplyv a na svahoch, kde sa 

zasa prejavuje termický vplyv prúdenia vetra. Pestrosť smerov vetra na jednotlivých 
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lokalitách je spojená s dynamickými procesmi, prechodmi cyklonálnych útvarov touto 

oblasťou. 

 

Prehľad o počte smerov vetra dokumentuje tabuľka č. 22. Údaje sú vyhodnotené 

v promile [‰] všetkých pozorovaní za sledované obdobie 1981 – 2005. 

 

Tabuľka č. 22: Početnosť smerov vetra a bezvetria za sledované obdobie 1981 – 2005 

Stanica N NE E SE S SW W NW CALM 

Martin 160 120 45 38 129 119 75 46 310 

Turčianske Teplice 165 70 20 56 219 120 60 64 289 

Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

 

Keď si porovnáme namerané početnosti smerov vetra vidíme, ţe obidve oblasti 

majú odlišné prevládajúce smery prúdenia vetra. Je to spôsobené uţ spomínanou 

rozmanitosťou reliéfu. V Turčianskej kotline orientovanej v smeroch sever severovýchod 

aţ juh juhozápad prevládajú juţné, juhozápadné a severné smery vetra. Na stanici 

Turčianske Teplice jednoznačne prevládal juţný vietor. Naopak na stanici Martin prevládal 

severný vietor. Smery vetra kopírujú priebeh kotliny, takţe z toho vyplýva, ţe celkovo 

prevládajú juţné, juhozápadné, severné a severovýchodné smery vetra.  

 

Stanica MARTIN        Stanica TURČIANSKE TEPLICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11: Početnosť smerov vetra za sledované obdobie 1981 – 2005 

 

V poslednom stĺpci tabuľky č. 22 (CALM – názov stĺpca tabuľky) je relatívny údaj 

o výskyte bezvetria. V tabuľke je moţné vidieť, ţe častejšie sa bezvetrie vyskytovalo na 
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stanici Martin (310 ‰), ktorá nie je v takom blízkom kontakte s okolitými pohoriami, kde 

studený vietor steká z pohorí do doliny aj keď stanica Turčianske Teplice veľmi svojimi 

hodnotami nezaostáva. 

 

Programový prostriedok SAGA GIS umoţňuje modelovanie tzv. efektu vetra. 

Vstupnými parametrami pre tento výpočet sú digitálny model reliéfu (kapitola 5.1.), smery 

prúdenia vetra a rýchlosť vetra. Tým, ţe v Turčianskej kotline a jej blízkom okolí 

prevládajú juţné, juhozápadné, severné a severovýchodné smery vetra som zvolil ako 

vstupný parameter hodnotu 275˚. Táto hodnota sa javila pre lepšie zobrazenie rázu 

skúmaného územia vhodnejšia ako hodnota 45˚, keďţe oblasť je na juhu, juhozápade 

uzatvorená geomorfologickými celkami Kremnické vrchy a Ţiar. Rýchlosť vetra som 

zvolil štandardnú rýchlosť ponúkanú daným programom a to 300 km/h. 

 

 

Obrázok č. 21: Efekt vetra vypočítaný v prostredí SAGA GIS 

 

12.2. Rýchlosť prúdenia vzduchu 
 

Prúdenie vzduchu je určené smerom vetra, silou a rýchlosťou vetra v príslušnom 

smere. Rýchlosť prúdenia vzduchu je podmienená rozloţením tlakových útvarov a vo 

voľnej atmosfére je nad našim územím v celku rovná. V prízemnej vrstve však pôsobia 
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orografické vplyvy a trenie v úzkych dolinách sa vplyvom tzv. dýzového efektu rýchlosť 

podstatne zvýši, kým v dolinách je zasa rýchlosť vetra podstatne menšia. Z tohto nám 

vyplýva, ţe pri pestrosti reliéfu bude rýchlosť vetra v jednotlivých lokalitách skúmaného 

územia odlišná. 

 

Údaje o mesačných priemeroch za sledované obdobie sa nachádzajú v tabuľke       

č. 23. Hodnoty rýchlosti prúdenia vetra sú vyjadrené v [m.s
-1

]. V poslednom stĺpci (Rok – 

názov stĺpca tabuľky) je priemerná hodnota rýchlosti vetra za sledované obdobie. 

 

Tabuľka č. 23: Priemerná mesačná rýchlosť vetra za sledované obdobie 1981 – 2005 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Martin 1,7 1,9 2,0 2,1 2,0 1,7 1,5 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 

Tur.Teplice 1,4 1,7 1,9 1,97 1,9 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 

           Zdroj: Interné materiály SHMÚ, RS Banská Bystrica 

  

Z tabuľky č. 23 vidieť, ţe najväčšiu rýchlosť vetra zaznamenala stanica Martin v = 

2,1 m.s
-1 

v mesiaci apríl počas sledovaného obdobia. Najmenšia bola zaznamenaná na tej 

istej stanici a to v = 1,3 m.s
-1 

v mesiaci august za sledované obdobie. Avšak najmenšiu 

priemernú rýchlosť vetra za celé sledované obdobie rokov 1981 – 2005 dosiahla stanica 

Turčianske Teplice v = 1,6 m.s
-1

. 

 

Ak by sme však porovnali priemerné rýchlosti vetrov vo viacerých lokalitách 

Slovenska, vo všeobecnosti môţeme tvrdiť, ţe priemerné rýchlosti vetrov prevládajúcich v 

Turčianskej kotline nie sú veľké, čo je pravdepodobne spôsobené orografickou pestrosťou 

okolitých pohorí ako Malej a Veľkej Fatry, Ţiaru a Kremnických vrchov. 
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Graf č. 12: Priemerná mesačná rýchlosť vetra za sledované obdobie 1981 – 2005 
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ZÁVER 
 

 V tejto práci som sa snaţil priblíţiť a zhodnotiť klimatické pomery Turčianskej 

kotliny. Cieľom bola snaha o klimatickú charakteristiku vybraných klimatických prvkov 

skúmaného územia za obdobie rokov 1981 – 2005 aj s vyuţitím GIS systémov. Podľa 

môjho názoru je táto práca určená pre všetkých pretoţe závery plynúce z tejto práce môţu 

byť pouţité pre spracovanie fyzickogeografických pomerov Turčianskej kotliny, ale taktieţ 

menších územnosprávnych jednotiek v rámci tejto oblasti a jej blízkeho okolia. Klimatické 

pomery sú často určujúcim faktorom pri vyuţití krajiny z hľadiska rôznych aktivít človeka. 

Vyuţitím GIS systémov som sa snaţil priblíţiť toto prostredie a poukázať na fakt, ţe 

existuje aj „geoinformatický spôsob“ akým sa dajú jednotlivé klimatické prvky 

spracovávať pretoţe do GIS taktieţ vstupujú aj charakteristiky zistené pomocou DPZ a 

v neposlednej rade aj charakteristiky z iných zdrojov, ktoré napomáhajú k presnejšiemu 

určeniu klimatických prvkov. Preto verím, ţe táto práca prinesie ţelaný efekt aj pri 

hodnotení socio - ekonomického a rekreačného potenciálu tohto územia. 
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