
 

Vplyv orografie na priestorové rozloženie konvektívnych zrážok v 

Banskobystrickom kraji 

Abstrakt 

Predložená diplomová práca rieši problematiku priestorovej distribúcie konvektívnych 

zrážok nad členitým terénom Banskobystrického kraja v strednej časti Slovenskej 

republiky. Prioritným cieľom práce je verifikácia vzťahu medzi plošným charakterom 

zrážok spôsobených hlbokou konvekciou a morfometrickými parametrami terénu v 

študovanej oblasti. Ďalším zámerom je identifikácia hlavných mechanizmov, ktorými 

orografia ovplyvňuje výskyt zrážkovej oblačnosti. Sledovaných je osem zrážkových 

udalostí s maximálnymi plošnými dennými úhrnmi zrážok v teplej časti roka medzi 

rokmi 2005 až 2015. Zrážkové situácie sú rozdelené do štyroch tried (J, Z, V, S) podľa 

smeru pohybu konvektívnej búrkovej oblačnosti v danom termíne. Zrážky sú 

analyzované na základe meraní z pozemných zrážkomerov a adjustovaného 

radarového odhadu modelom INCA. Priestorový vzťah medzi konvektívnymi zrážkami 

a topografiou je kvantifikovaný v radarových pixloch v sieti 1 x 1 km a v okolí staníc 

s vymedzenou oblasťou 20 x 20 km. Využité boli DMR s rozlíšením 50 m, 1 km a 2 km. 

Najsilnejšie korelácie sú preukázané v prípade nadmorskej výšky. So stúpajúcou 

nadmorskou výškou sa vo väčšine prípadov pozoruje kontinuálny nárast prahovej 

hodnoty, ktorú úhrny zrážok presahujú, zatiaľ čo najviac zrážok sa spravidla vyskytuje 

v podhorských oblastiach Karpát. Vysoké hodnoty relatívnej výškovej členitosti 

a sklonitosti svahov sú zvyčajne situované vo vysokých pohoriach a vzhľadom k malej 

rozlohe týchto oblastí sa spojitosť s vysokými úhrnmi prikladá skôr geografickej polohe 

ako priamemu vplyvu na zrážkovú oblačnosť. Orientácia terénu zohráva významnú 

úlohu pri tvorbe konvektívnej zrážkovej oblačnosti, ale efekt náveternosti a záveternosti 

sa v prípade jednodenných úhrnov signifikantne neprejavuje. Preukázané bolo, že 

konvektívne zrážkové udalosti majú veľmi dynamický priebeh na to, aby sa lokálne 

orografické efekty na zrážkovú oblačnosť prejavili priamo nad miestom ich vzniku. 

Potvrdila sa dôležitosť synoptických podmienok pri schopnosti orografických efektov 

presadiť sa v menšom priestorovom merítku. Najvýznamnejším mechanizmom 

formovania konvektívnych búrok počas zrážkových udalostí je lokálne zosilnenie 

konvekcie na návetrí, v závetrí a po okraji pohorí.  

Kľúčové slová: konvektívne zrážky, komplexný terén, orografické efekty, 

Banskobystrický kraj 


