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Abstrakt 

 
Na Slovensku je priestorová distribúcia superciel silno nehomogénna s vyššou početnosťou výskytu na 

východe územia a na Gemeri. V práci sme na základe reálnych prípadov analyzovali príčiny častejšieho 

výskytu superciel v týchto oblastiach. Najdôležitejší vplyv predstavuje interakcia prúdenia s orografiou, 

ktorá má vplyv na celú škálu procesov v troposfére. V dôsledku rôznych orografických efektov, ako 

blokovanie, obtekanie, priesmykový vietor, záveterná cyklogenéza, anabatické prúdenie a pod., došlo 

k vzniku čiar konvergencií alebo podpore konvergencie na atmosférickom fronte a lokálnym 

priestorovým anomáliám parametrov dôležitých pri vývoji hlbokej konvekcie. Tie sme popísali, 

kategorizovali a štatisticky vyhodnotili prostredníctvom nehydrostatického numerického modelu 

s horizontálnym rozlíšením 1 km. Vo väčšine analyzovaných prípadov došlo k lokálnemu zvýšeniu 

vertikálneho strihu vetra, čo v kombinácii s ďalšími efektami viedlo k vyššej pravdepodobnosti tvorby 

organizovaných konvektívnych štruktúr, vrátane superciel. Pri prevažujúcom južnom prúdení 

dochádzalo najčastejšie k vzniku superciel v okolí Spišsko-šarišského medzihoria, Volovských vrchov 

a Revúckej vrchoviny. Pre iniciáciu konvekcie boli v týchto prípadoch dôležité čiary konvergencie, 

podpora anabatického prúdenia a pre intenzitu konvekcie zvýšenie vertikálneho strihu vetra. Pri 

prevažujúcom severnom prúdení bolo vplyvom blokovania toku Západnými Karpatami dôležité 

zachovanie teplej a vlhkej vzduchovej hmoty v ich závetrí, a teda aj nenulových hodnôt CAPE. 

Vplyvom zoslabnutia prúdenia v spodných hladinách dochádzalo aj k miernemu zvýšeniu vertikálneho 

strihu vetra, no jeho priestorová anomália bola nevýrazná. Vznikajúce čiary konvergencie boli 

výraznejšie ako tie pri južnom prúdení. 

 

Abstract 

 
Spatial distribution of supercells is strongly inhomogeneous across Slovakia with a higher frequency of 

occurrence in the east and in the Gemer region. Main aim of the thesis is to find reasons for this 

inhomogeneity by studying the real cases. The most important influence was found to be an interaction 

of large-scale flow with local orography, which affected a whole range of processes in the troposphere. 

As a result of the various orographic effects, such as blocking, wrapping, gap wind, lee cyclogenesis, 

upslope, etc., we have detected zones of enhanced convergence and spatial anomalies of ingredients 

important for the development of deep moist convection. We described, categorized and statistically 

evaluated these effects using a non-hydrostatic numerical model with a horizontal resolution of 1 km. 

In most of the analyzed cases we noted local increase in the vertical wind shear, which in combination 

with other effects led to a higher probability of the formation of organized convective storms, including 

supercells. In the cases with prevailing southerly flow cases, supercells typically formed in the vicinity 

of the Spišsko-šarišské medzihorie, Volovské vrchy mountains and Revúcka vrchovina mountains. 

Convergence lines and upslope flow initiated convection and local enhancement of vertical wind shear 

was essential for the genesis of supercells. In the cases with prevailing northerly flow, blocking allowed 

for maintenance of a warm and humid air mass (with non-zero CAPE values) into the south of Western 

Carpathians. Due to the weakening of the flow in the lower levels, there was also a slight increase in the 

vertical wind, but its spatial anomaly was insignificant. Convergence zones were more pronounced than 

those forming in prevailing the southerly flow. 
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Anotácia 

 
Priestorová distribúcia výskytu superciel na Slovensku silno závisí od interakcie prúdenia s miestnou 

orografiou, čo zásadne ovplyvňuje mezoškálové podmienky v jednotlivých regiónoch. V tomto 

príspevku na základe analýzy reálnych prípadov prostredníctvom priamych, dištantných meraní, 

reanalýz, záznamov o nebezpečných javoch a numerického modelu ALARO s vysokým horizontálnym 

stručne popíšeme a štatisticky vyhodnotíme vplyv orografie na vznik a vývoj superciel. 

 

Klúčové slová: supercela, orografia, vertikálny strih vetra, konvergencia, CAPE. 

 

 

Annotation 
 

Spatial distribution of supercells in Slovakia strongly depends on the interaction of the flow with the 

local orography, which significantly affects the mesoscale conditions in various regions. In this paper, 

we will shortly describe and statistically evaluate the influence of orography on the development of 

supercells based on analyses of real cases. We will use observations, radar and satellite data, reanalyses, 

severe weather reports and high-resolution model ALARO. 
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1 Úvod 

 

Supercela je definovaná ako konvektívna bunka tvorená rotujúcim výstupným prúdom (Doswell 

a Burgess, 1993). Oblasť rotácie nazývame mezocyklóna. Vďaka špecifickej dynamike má supercela 

intenzívnejší a mohutnejší výstupný prúd ako nesupercelárne bunky, čo zvyšuje pravdepodobnosť 

intenzívnych sprievodných javov. Supercela je typicky sprevádzaná prívalovým dažďom, silným 

nárazovým vetrom, veľkými krúpami, a za určitých meteorologických podmienok v dolnej troposfére 

môže dôjsť aj k vzniku tornáda. Práve najsilnejšie tornáda sú spojené s mezocyklónou supercely. 

Vzhľadom na vysoký potenciál nebezpečných sprievodných javov je supercelám venovaný rozsiahly 

výskum. 

Výskum superciel má korene v 60-tych rokoch 20. storočia, kedy boli publikované prvé práce 

o nezvyčajnom vývoji intenzívnych búrok v prostredí so silným vertikálnym strihom vetra. Tieto búrky 

vykazovali odklon od priemerného prúdenia a štiepenie. Ako možnú príčinu rotácie výstupného prúdu 

práce uvádzali transformáciu z horizontálnej vorticity. S rozvojom numerických simulácií bol v 70-tych 

a 80-tych rokoch podrobnejšie vysvetlený proces tvorby rotujúceho výstupného prúdu cez nakláňanie 

horizontálnej vorticity na vertikálnu, vrátane vzniku tlakových perturbácií ako príspevku k intenzite 

výstupného prúdu. Zároveň sa zaužíval výraz mezocyklóna pre rotačnú črtu výstupného prúdu 

detegovanú v poli dopplerovskej rýchlosti a boli identifikované ďalšie typické supercelárne črty na poli 

rádiolokačnej odrazivosti (V-tvar, hákovité echo, Weak Echo Region, Bounded Weak Echo Region). 

Zaužívané definícia supercely ako konvektívnej bunky s vertikálne mohutnou perzistentnou 

mezocyklónou pochádza z 90-tych rokov minulého storočia (Dahl, 2006). 

Výskum superciel na Slovensku v rokoch 2006 až 2012 (Šinger, 2013) ukázal, že supercely sa aj na 

Slovensku vyskytujú v prostredí so silným vertikálnym strihom vetra (Obr. 1). Priestorová distribúcia 

superciel na Slovensku je silno nehomogénna s najčastejším výskytom na východe územia, pričom 

vývoj superciel najčastejšie začína v regiónoch Spiš, Šariš a Gemer. Na zvýšenú početnosť výskytu 

superciel v týchto regiónoch nepriamo poukazuje aj výskum veľkých krúp z rokov 2007 až 2019 (Šinger 

a Dlhoš, 2019), z ktorého vyplýva podobná priestorová distribúcia (Obr. 2) ako v prípade superciel. 

 

 

Obr. 1 - (a) Vertikálny strih vetra (DLS) medzi povrchom a hladinou 500 hPa, 80 superciel; (b) 

trajektórie a (c) vznik superciel v rokoch 2006 – 2012, 68 superciel (Šinger, 2013). 

Vzhľadom na dynamiku superciel sú najdôležitejšie práve oblasti ich vzniku, pretože v ďalšom 

vývoji supercely už môže dochádzať k zosilneniu a presunu už existujúce relatívnej vertikálnej vorticity 

𝜁 aj jej advekciou a naťahovaním:  

 𝜕𝜁

𝜕𝑡
= [ −�⃗� ∙ 𝛻𝜁 ] + [ 𝜁

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 ] + [(�⃗⃗�  ×

𝜕𝑣ℎ⃗⃗⃗⃗⃗

𝜕𝑧
) ∙ 𝛻ℎ𝑤], 

 

(1) 

 

kde �⃗� je rýchlosť vetra, w je rýchlosť vo vertikálnom smere, z je vertikálna súradnica, index h 

predstavuje veličiny a operátory v horizontálnom smere (Bluestein, 1993). 

Primárnym cieľom práce je na základe analýzy reálnych situácií identifikovať príčiny, ktoré na 

východnom Slovensku a Gemeri vedú k vhodným podmienkam pre vývoj supercelárnej konvekcie. Na 

základe doposiaľ zdokumentovaných prípadov superciel na Slovensku, ako aj idealizovaných 

numerických simulácií orografických efektov (Mulholland a kol., 2020), vychádzame z predpokladu, že 

orografia môže meteorologické podmienky pozmeniť natoľko, že aj v prostredí, ktoré sa z pohľadu 
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veľkopriestorovej cirkulácie zdá nevhodné pre vznik superciel, môže dôjsť k ich vzniku. Aj výsledky 

z klimatologických prác zameraných na hlbokú konvekciu v Európe prezentujú častejší výskyt 

podmienok podporujúcich výskyt superciel a veľkých krúp v podhorských oblastiach (Púčik a kol., 

2019; Taszarek a kol., 2020). 

 

 

Obr. 2 - Početnosť výskytu krúp v gridovej sieti 20 x 20 km za rok v období 1.1.2007 – 30.9.2019, najviac 

jeden report z jeden bunky vo štvorci, (a) krúpy s priemerom 2 cm a viac, (b) krúpy s priemerom 5 cm a 

viac. (c) Početnosť výskytu veľkých krúp na štvorec 20x20 km v období 1.1.2007 – 30.9.2019 normované 

na počet štvorcov v jednotlivých regiónoch, vpravo hore je rozdelenie územia do regiónov s uvedením 

počtu štvorcov (Šinger a Dlhoš, 2019). 

 

2 Metodika 

 

Slovensko sa nachádza v geomorfologicky veľmi členitej oblasti, čoho následkom dochádza 

k významnému vplyvu orografie na meteorologické procesy na celej škále procesov, od synoptických 

až po mikroškálu. Vplyvom interakcie prúdenia s orografiou dochádza k modifikácii prúdenia v celej 

hrúbke troposféry, najvýraznejšie v spodných hladinách. To má vplyv aj na vývoj hlbokej konvekcie, 

pretože vietor v spodných hladinách troposféry vstupuje do výpočtu vertikálneho strihu vetra, helicity, 

advekcie veličín a pod. Vplyv orografie možno identifikovať aj na dlhodobom priemere veterných 

podmienok na Slovensku, ktoré sa medzi jednotlivými regiónmi výrazne odlišujú (Obr. 3). 

 

Obr. 3 - 16-dielne ružice vetra vypočítané pre teplý polrok (apríl-september) rokov 1995 - 2020, 10:00 

– 18:00 UTC, čierne kruhy predstavujú skutočnú polohu stanice, stupnica je v m.s-1(Šinger, 2021).  
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Poznatky z doterajšieho výskumu orografických efektov, klimatológiu vetra a orografiu Slovenska,  

sme prepojili s reálnymi supercelárnymi situáciami identifikovanými na Slovensku. Základom pre výber 

prípadov boli rádiolokačné dáta SHMÚ v rokoch 2017 - 2020. Ďalší postup pri identifikácii vplyvov 

orografie na supercely pozostával zo synoptickej a mezoškálovej analýzy podmienok 0-3 hodiny pred 

vznikom superciel s využitím priamych a dištančných meraní, reanalýz, záznamov o nebezpečných 

sprievodných javoch a prostredníctvom numerického modelu ALARO. Výsledky sme potom štatisticky 

spracovali a prezentovali aj vybrané prípadové štúdie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výskumu 

problematiky. Práca má veľké množstvo výsledkov, ktoré možno nájsť v Šinger (2021), v tomto 

príspevku sa budeme venovať len základnému štatistickému zhodnoteniu. 

Pre podrobnejšiu analýzu orografických efektov sme využívali systém numerických modelov 

ALADIN (Termonia a kol., 2018). Na popis procesov synoptickej škály sme využívali operatívny 

hydrostatický model ALADIN SHMÚ (Derková a kol., 2017), kde sme vyhodnocovali vývoj tlakových 

útvarov a atmosférických frontov (ozn. ALA4). Pre presnejšie popísanie procesov na menšej škále sme 

využívali nehydrostatický model nastavený podľa Brožková a kol. (2019). Zvolili sme horizontálne 

rozlíšenie 1 km (ozn. ALA1), ktoré vykazuje dobré výsledky aj pri modelovaní prúdenia v hlbokých 

dolinách (Wagner a kol., 2014). Popis modelov uvádzame v Tabuľka 1. Pri výbere posudzovaných 

veličín sme vychádzali z tzv. metódy prísad (Doswell a kol., 1996) v kombinácii s vertikálnym strihom 

vetra a súvisiacimi indexami.  

Popis Operatívny model (ALA4) Experimentálny model (ALA1) 

Horizontálne rozlíšenie 4.5 km 1 km 

Počet gridových bodov 625 x 576 1000 x 720 

Spektrálne rozlíšenie 312 x 278 (linear truncation) 499 x 359 (linear truncation) 

Počet vertikálnych hladín 63 73 

Dynamika Hydrostatická Nehydrostatická 

Fyzika ALARO-1vB ALARO-1vB 

Hlboká konvekcia 3MT 3MT 

Časový krok 180 s 50 s 

Coupling model ARPEGE ALA4 

Coupling frequency 3 h 1 h 

Asimilácia 
Upper-air spectral blending s CANARI 

a asimilácia povrchu  
- 

Run 00/06/12/18:00 UTC 00/06/12/18:00 UTC 

Dĺžka predpovede 78/72/72/60 h 4-24 h 

Časový krok výstupných 

súborov 1 h 1 h 

Tabuľka 1 - Popis numerických predpovedných modelov systému ALADIN využitých na analýzu 

orografických efektov (Šinger, 2021). 

Za orografické efekty ovplyvňujúce vývoj superciel sme považovali:  

• lokálne zvýšenie vertikálneho strihu vetra vo vrstve 0-6 km (DLS), aj vo vrstve 0-1 km (LLS), 

• čiary konvergencie, 

• cyklogenézu v závetrí a anticyklogenézu na návetrí hôr, 

• anabatické, katabatické a priesmykové prúdenie (Reed, 1931). 
 

3 Výsledky 

 

Pre analýzu orografických efektov sme vybrali 41 situácií (dní), v ktorých sme identifikovali 98 

superciel. Analyzovali sme konštruktívny (farebné čiary na Obr. 4) aj deštruktívny vplyv (čierne čiary 

Obr. 4) orografie na vývoj superciel. Konštruktívny vplyv sme identifikovali v 38 situáciách, všetky v 

regióne východ, Gemer a blízke okolie (ďalej ozn. R0). Na základe analýzy situácií sme ich rozdelili na 
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dva klastre v závislosti od prúdenia, distribúcie veličín a výskytu superciel. Zistili sme, že rozdelenie 

týchto klastrov je najreprezentatívnejšie a najjednoduchšie definované prúdením v Toryskej 

pahorkatine. To je vyvolané tlakovým gradientom a deformované interakciou s miestnou orografiou. 

Typy situácií: 

• SA (modré trajektórie na Obr. 4) - v spodných hladinách severné prúdenie spojené s 

prevažujúcou studenou advekciou (Obr. 5) vyvolané vyšším tlakom vzduchu severne 

až západne od územia Slovenska a nižším v Panónskej panve (Obr. 6), väčšina po prechode 

studeného atmosférického frontu (Obr. 7), spolu 12 situácií. 

• TA (žlté a červené trajektórie na Obr. 4) - v spodných hladinách južné prúdenie spojené s 

prevažujúcou teplou advekciou (Obr. 5) vyvolané nižším tlakom vzduchu severne až západne 

od územia Slovenska (Obr. 6), spolu 26 situácií, tie mali v závislosti od synoptickej situácie dva 

módy: 

o TA1  (žlté trajektórie na Obr. 4) - západné prúdenie na západnom Slovensku, väčšinou 

pred alebo na studenom fronte (Obr. 7) postupujúcom cez Slovensko od západu až 

severozápadu v súvislosti s tlakovou nížou v širšej oblasti Pobaltia, 21 situácií. 

o TA2 (červené trajektórie na Obr. 4) - južné prúdenie na západnom Slovensku na prednej 

strane tlakovej níže severne od Álp, kde sa typicky nachádzal aj studený front, 5 situácií. 

 

Obr. 4 - Trajektórie 98 superciel s označeným miestom vzniku (kosoštvorce), TA1 (žlté trajektórie), TA2 

(červené trajektórie), SA (modré čiary; 13.8.2019 - špeciálny prípad znázornený bodkovanými čiarami), 

deštruktívny efekt (čierne trajektórie); orografia ALA1, polygónmi vyznačené väčšie mestá (Šinger, 

2021). 

  

Obr. 5 - Priemerné pole vetra v 10 m, prúdnice a farebne vyznačený smer [°] podľa ALA1 pri situáciách 

SA (vľavo) a TA (vpravo), orografia ALA1 vyznačená čiernymi čiarami (400 m n. m. tenká plná čiara, 

800 m hrubá plná čiara, 1200 m hrubá prerušovaná čiara) (Šinger, 2021). 



 Miroslav Šinger 
 

 

 

  

  

Obr. 6 - Priemerné pole tlaku vzduchu v prepočte na hladinu mora (čierne čiary, krok 1 hPa) a AT 500 

hPa podľa ALA1 (modré čiary, krok 10 gpm) pri situáciách SA (vľavo) a TA (vpravo), orografia ALA1. 

     

Obr. 7 – Vľavo - počet situácií (dní) a superciel v jednotlivých kategóriách. Vpravo - súvis situácií 

s atmosférickými frontami v jednotlivých kategóriách (F = front). 

Pri všetkých typoch situácii prevládalo západné výškové prúdenie, v priemere výraznejšie pri TA 

situáciách (Obr. 6). Vplyvom horských prekážok – prevažne Západných Karpát - dochádzalo v R0 

k modifikácii meteorologických vlastností prostredia. Lokálne boli zvýraznené alebo zachované 

podmienky instability, vlhkosti a vertikálneho strihu vetra, čoho anomáliu vhodne demonštruje index 

WMAXSHEAR [m2s-2] (Obr. 8) (Taszarek a kol., 2020) počítaný vzťahom 

 

𝑊𝑀𝐴𝑋𝑆𝐻𝐸𝐴𝑅 =  
1

𝑛
∑ 𝐷𝐿𝑆𝑖 ∙ (2 ∙ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑖)

1
2

𝑛

𝑖=1

. 
 

(2) 

  

Obr. 8 - Priemer WMAXSHEAR [m2s-2] (WMS) podľa ALA1 pri situáciách SA a TA; orografia ako na 

Obr. 5 (Šinger, 2021). 
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Vplyvom nerovnomernej advekcie vyplývajúcej z tlakového gradientu a stability teplotného 

zvrstvenia (tj. subkritický alebo superkritický tok, Durran, 1986) dochádzalo k vzniku početných čiar 

konvergencie, ktorých prítomnosť v priestorovej zhode s vhodnými podmienkami vlhkosti a instability 

predstavujú splnenú tretiu podmienku vývoja hlbokej konvekcie – iniciáciu. Pri SA situáciách sme čiary 

konvergencie identifikovali v 11/12 situácií, pri TA 17/26 situácií (Obr. 9). Približne v štvrtine prípadov 

dochádzalo aj k vzniku plytkých záveterných níží v oblasti pohraničia na juhu stredného a východného 

Slovenska, ktoré anomáliu meteorologických podmienok v R0 ešte zvýraznili. 

 

 

Obr. 9 - Čiary konvergencie identifikované pri situáciách TA (žlté čiary) a SA (modré čiary) (Šinger, 

2021). 

 

3.1  SA situácie 
 

Analýzou priemerných polí a regionálnych anomálií pri SA situáciách sme zistili, že najvhodnejšie 

podmienky na vývoj hlbokej konvekcie sú predovšetkým v regióne Gemer a okolí (ozn ako RG), čo je 

v súlade s očakávaním vyplývajúcim z regionálnej distribúcie superciel (Obr. 4). 

V RG sme identifikovali najvyššie hodnoty indexu WMS (Obr. 10), ktoré boli dvoj- až trojnásobne 

vyššie v porovnaní s ostatným územím Slovenska. Tento rozdiel bol vyvolaný predovšetkým vyššou 

priemernou CAPE v prostredí, pretože priemerné hodnoty DLS (Obr. 11) boli nižšie, ako je typické 

pre supercelárne prostredia (Thompson a kol., 2003).  

Vyššia CAPE v RG bola dôsledkom prevládajúceho severného prúdenia chladnejšieho suchšieho 

a stabilnejšie zvrstveného vzduchu na území Slovenska (Obr. 12, Obr. 13). Vo väčšine situácií sme 

identifikovali subkritický tok, pri ktorom prúdenie musí obtekať Karpaty, prípadne preniká ďalej na juh 

cez zníženiny na východnom Slovensku, kde je vplyvom priesmykového vetra (Obr. 13) advekcia 

lokálne zosilnená. Do oblasti RG sa tak tento vzduch buď vôbec nedostáva, alebo do oblasti zatečie 

neskôr, prípadne je čiastočne transformovaný. Vlhkosť a stabilita vzduchovej hmoty teda nie sú natoľko 

ovplyvnené, ako v ostatnej časti územia Slovenska (Obr. 12). Vo väčšine situácií sme identifikovali aj 

slabý reverzný tok v centrálnej časti RG (Obr. 13).  

Nižšie výsledné priemerné hodnoty DLS boli ovplyvnené vyššou priestorovou variabilitou v rámci 

jednotlivých situácií (dokazujú čiary konvergencie na Obr. 9). Faktorom suplujúcim DLS pri genéze 

vertikálnej vorticity v niektorých situáciách mohli byť aj vznikajúce čiary konvergencie, ktoré sme 

identifikovali takmer pri každej SA situácii. Čiary konvergencie vznikali ako dôsledok kombinácie 

obtekania pohorí a priesmykového vetra a ich lokalizácia závisela od typu prúdenia. O niečo vyššie 

hodnoty DLS (Obr. 11) sme v RG identifikovali v oblasti Revúckej vrchoviny, Slovenského krasu, 

Rožňavskej kotliny, Volovských vrchov, Košickej kotliny, no aj Bodvianskej pahorkatiny a vo 

východnej polovici Severomaďarského stredohoria, čo sa približne zhoduje s najčastejším vznikom 

superciel v regióne (Obr. 4). 
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Obr. 10 - Priemer WMS pri SA situáciách [m2s-2], orografia ako na Obr. 5 (Šinger, 2021). 

  

Obr. 11 - Priemer CAPE [J·kg-1] (vľavo) a DLS [m·s-1] (vpravo) pri SA situáciách, orografia ako na 

Obr. 5 (Šinger, 2021). 

  

Obr. 12 - Priemer vertikálneho teplotného gradientu v hladine 850-500 hPa [°C·km-1] a teploty rosného 

bodu v 2 m [°C] pri SA situáciách, orografia ako na Obr. 5 (Šinger, 2021). 

  

Obr. 13 - Priemerný smer [°] (vľavo) a rýchlosť vetra v 10 m [m·s-1] (vpravo) pri SA situáciách, 

orografia ako na Obr. 5 (Šinger, 2021). 
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3.2  TA situácie 
 

Pri TA situáciách vzniklo najviac superciel v oblasti Šariša a okolia (ozn. ako RŠ) a v severnej 

hornatejšej časti Gemera s postupom na juhovýchod (Obr. 4) pri prevažujúcom západnom až 

severozápadnom výškovom prúdení (Obr. 6). Vo väčšine situácii sa supercely vyskytli na 

atmosférickom fronte postupujúcom od severozápadu, prípadne pred ním (14 z 26 situácií), alebo 

s frontom vôbec nesúviseli (9 z 26 situácií). Len v jednom prípade boli spojené s teplým frontom. 

Analýzou podmienok pri TA situáciách sme zistili, že index WMS (Obr. 14) nevykazoval tak 

výrazné rozdiely v rámci územia Slovenska ako v prípade SA situácií (Obr. 10). Zvýšený výskyt 

superciel sa zhodoval s oblasťami, v ktorých boli lokálne navýšené hodnoty DLS (Obr. 15), prípadne  

sa vyskytovali kvázistacionárne čiary konvergencie (Obr. 9). Toto zvýšenie bolo spôsobené 

orografickými efektami podporujúcimi backing prúdenia a jeho zosilnenie. Výrazné priesmykové 

prúdenie sme identifikovali najmä v južnej a centrálnej časti Košickej kotliny (Obr. 17). Zosilnenie 

prúdenia v 10 m sme identifikovali aj v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, ktorého 

príčinou je konfluencia prúdenia vyvolaná kombináciou obtekania Vihorlatu a priesmykového prúdenia 

v priestore medzi Vihorlatom a Slanskými vrchmi. Priesmykové prúdenie sme zaznamenali aj 

v Popradskej kotline, kde vzhľadom na vysokú variabilitu prúdenia (Obr. 3) dochádzalo k formovaniu 

čiar konvergencie. Backing prúdenia sme identifikovali okrem blízkosti Vihorlatu, aj na východnej 

strane pohorí v RŠ. V RŠ sa vyskytovali aj čiary konvergencie (Obr. 9), jedna z nich sa tiahla od 

Levočských vrchov po Čiernu horu, druhá od Čergova nad Slanské vrchy (podporená aj mimo pohorí 

na severnom okraji Slanských vrchov difluenciou prúdenia z Košickej kotliny aj Beskydského 

predhoria). Vzhľadom na ich priestorovú orientáciu zhodujúcu sa s prevažujúcimi trajektóriami 

superciel ovplyvňovali nielen ich vznik, ale zrejme aj propagáciu superciel. Supercely sa pri postupe na 

juhovýchod čiastočne odkláňali v smere týchto čiar konvergencie. Pri nižších hodnotách DLS (Obr. 15) 

mala čiara konvergencie v Popradskej kotline významný vplyv na propagáciu supercely. 

V rámci celej oblasti R0 sme nezaznamenali veľké rozdiely v priestorovom rozložení CAPE (Obr. 

15). Identifikovali sme lokálne maximá, napr. na juhu Gemera a vo východných častiach pohorí v RŠ. 

V rámci týchto maxím sme nezaznamenali presnú zhodu s priemerným poľom vertikálneho teplotného 

gradientu medzi 500 až 850 hPa, len čiastočne s poľom teploty rosného bodu v 2 m (Obr. 16), čo však 

je možné vysvetliť anabatickým prúdením. Vzhľadom na významnejšiu priestorovú zhodu DLS (Obr. 

15) a distribúcie vzniku superciel (Obr. 4) však považujeme práve vplyv DLS za príčinu početnejšieho 

výskytu superciel v oblasti. Tento výsledok je v súlade s výsledkami predošlého výskumu, ktorý CAPE 

hodnotí ako parameter nedostatočne rozlišujúci prostredia vhodných pre vývoj superciel a ako kľúčový 

faktor popisuje dynamické perturbácie tlaku vzduchu v prostredí so silnejším DLS (Markowski a 

Richardson, 2010). 

Pri prechode atmosférických frontov alebo iných rozhraní v prúdení od severozápadu sme pri 

niekoľkých TA situáciách identifikovali v závetrí Západných Karpát záveternú cyklogenézu. Hoci 

vzniknuté níže boli plytké a často s existenciou len niekoľko hodín, prechodne zvýraznili južné prúdenie 

pred frontom na východnom Slovensku, čo viedlo k pred-frontálnemu zosilneniu anabatického prúdenia, 

zvýšeniu vertikálneho strihu vetra a k zosilneniu konvergencie na fronte. Naopak na západnom 

Slovensku došlo aj vplyvom týchto níží k zosilneniu severozápadného prúdenia, ktoré zoslabilo 

vertikálny strih vetra a CAPE. Situácia tak čiastočne odôvodňuje všeobecne nižšiu početnosť superciel 

na západnom Slovensku. 
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Obr. 14 - Priemer WMS pri TA situáciách [m2s-2], orografia ako na Obr. 5 (Šinger, 2021). 

  

Obr. 15 - Priemer CAPE [J·kg-1] (vľavo) a DLS [m·s-1] (vpravo) pri TA situáciách, orografia ako na 

Obr. 5 (Šinger, 2021). 

  

Obr. 16 - Priemer vertikálneho teplotného gradientu v hladine 850-500 hPa [°C·km-1] a teploty rosného 

bodu v 2 m [°C] pri TA situáciách, orografia ako na Obr. 5 (Šinger, 2021). 

  

Obr. 17 - Priemerný smer [°] (vľavo) a rýchlosť vetra v 10 m [m·s-1] (vpravo) pri TA situáciách, 

orografia ako na Obr. 5 (Šinger, 2021). 
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4 Záver 

 

Z doterajšieho výskumu superciel na Slovensku vyplýva, že ich priestorová distribúcia je silno 

nehomogénna. V práci sme preto hodnotili vplyvy orografie na meteorologické podmienky 

v supercelárnych prostrediach. Vzhľadom na to, že Slovensko sa nachádza v geomorfologicky členitom 

regióne podsústav Karpát a Panónskej panvy,  je vhodným „laboratóriom“ na výskum orografických 

efektov. 

Podmienky môžu byť natoľko ovplyvnené orografiou, že môže dôjsť aj k zmene módu tvorby 

konvektívnej štruktúry. V prostredí, v ktorom je podľa veľkopriestorovej cirkulácie vznik superciel 

nepravdepodobný, môže dôjsť k ich vzniku kvôli lokálnym efektom vyvolaným interakciou prúdenia 

a orografie, najmä vplyvom zvýšenia vertikálneho strihu vetra. Tieto podmienky sú viazané na dané 

pohorie, a preto v takomto prostredí dochádza pri postupe supercely ďalej od oblasti vzniku k jej 

zoslabnutiu,  k zániku, alebo k opätovnej zmene konvektívneho módu. Keďže interakcia orografie 

s prúdením je neoddeliteľnou súčasťou cirkulácie v troposfére, je čiastočne sme ju identifikovali aj 

v dlhodobom režime vetra na Slovensku. 

Na základe analýzy reálnych supercelárnych situácií sme identifikovali príčiny vedúce k zvýšenej 

početnosti superciel na východnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji. V blízkosti orografie sme 

väčšinou zaznamenali lokálne zvýšenie vertikálneho strihu vetra ako dôsledok zmeny prúdenia 

v spodných vrstvách troposféry, čo je v očakávaní s podmienkami charakteristickými pre supercelárne 

prostredia. Ďalej sme identifikovali vznik čiar konvergencie, ktoré pomáhajú iniciácii, a tiež predstavujú 

možný zdroj vertikálnej vorticity. V niekoľkých prípadoch sme identifikovali vývoj superciel pri slabom 

vertikálnom strihu vetra, no s prepojením na čiaru konvergencie počas takmer celej životnosti danej 

supercely. Ďalšími podpornými efektami bolo aj anabatické prúdenie. Modifikácia vlastností prostredia 

vyplynula z orografických efektov ako záveterná cyklogenéza, priesmykový vietor, blokovanie 

a obtekanie prúdenia, backing prúdenia, difluencia a následná konvergencia. To malo okrem 

vertikálneho strihu vetra vplyv aj na advekciu a ďalšie veličiny, napr. helicita, CAPE, a pod. 

Zistili sme, že analyzované supercelárne situácie je možné rozdeliť podľa prevládajúceho severného 

alebo južného prúdenia na východe Slovenska, pričom pre toto rozdelenie je reprezentatívne prúdenie 

v centrálnej časti Toryskej pahorkatiny. Severné prúdenie je typicky spojené so studenou advekciou, 

južné s teplou. Z porovnania priestorovej distribúcie vzniku analyzovaných superciel možno usúdiť, že 

oba typy situácií sa najviac prekrývajú v Rožňavskej kotline a okolitých pohoriach. V oboch kategóriách 

sme v oblasti prostredníctvom ALA1 identifikovali vplyvy orografie, ktoré pôsobili konštruktívne na 

podmienky vhodné pre vývoj superciel. Aj doterajší výskumu superciel poukazuje na ich najčastejší 

vznik práve v tejto oblasti (Šinger, 2013). Početnosť výskytu veľkých krúp je od tohto regiónu 

dislokovaná smerom na juh až východ (Šinger a Dlhoš, 2019), čo je v súlade s prevažujúcim postupom 

superciel pri západnom až severozápadnom výškovom prúdení. Výsledky práce tak je možné 

zovšeobecniť a popísané podmienky poukazujú na oblasť najpravdepodobnejšieho vývoja superciel na 

Slovensku a cez orografické efekty objasňujú nehomogénnu priestorovú distribúciu superciel na 

Slovensku, čo bolo hlavným cieľom práce. 

Výsledky práce bude možné uplatniť v operatívnej meteorologickej prevádzke pri predpovedi 

možných nebezpečných javov spojených s hlbokou konvekciou. Vzhľadom na to, že nehydrostatický 

numerický model ALARO s rozlíšením 1 km sa ukázal ako vhodný nástroj na analýzu vývoja hlbokej 

konvekcie v členitej orografii, nadobudnuté poznatky a postupy plánujeme využiť aj pri uvádzaní 

takýchto modelov do operatívnej prevádzky, prípadne ich využiť pri ďalšom vývoji. Niektoré výsledky 

bude možné využiť aj všeobecne pri výskume orografických efektov na meteorologické podmienky. 
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