
 

Ing. Miroslava Jarabicová, Ing. Justína Vítková, PhD., Ing. Nina Klečková 

Katedra vodného hospodárstva krajiny, Stavebná Fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11,  

813 68 Bratislava 

miroslava.jarabicova@stuba.sk 

PROGNÓZA ZRÁŽOK A TEPLOTY PRE OBLASŤ MALACIEK 
 

PROGNOSIS OF PRECIPITATION AND TEMPERATURE FOR THE AREA OF 

MALACKY 

 

Miroslava Jarabicová, Justína Vítková, Nina Klečková 

 

Anotácia: Hlavným cieľom tohto príspevku je prognóza klimatických zmien prostredníctvom zrážok 

a teploty na Záhorskej nížine. Pri analýze zmeny klímy boli použité dva regionálne modely KNMI 

a MPI. Pracovali sme s tromi 20 - ročnými časovými horizontmi, ktoré sme porovnali s 20 - ročným 

(1964  – 1983) referenčným obdobím. Výsledkom porovnania je predpokladaný vývoj teplôt vzduchu 

a úhrnov zrážok pre tri časového horizonty (2020, 2050 a 2090) do roku 2100.  
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Annotation: The main aim of this paper is the prognosis of climate change through precipitation and 

temperature on the area of Záhorská nížina. In the analysis climate change were used two regional 

models KNMI and MPI. We worked with three 20-years horizon, which we compared with the 20-

year (1964 – 1983) reference period. The result is a comparison between the expected development of 

air temperatures and precipitation for the three time horizons (2020, 2050 a 2090) by 2100.   
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ÚVOD 

 

 Za posledné desaťročia je hrozba klimatických zmien a jej negatívnych dopadov veľmi riešenou 

problematikou nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Najzávažnejším prejavom globálneho 

otepľovania je zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, ku ktorému dochádza 

dôsledkom ľudskej činnosti a technologickými procesmi. Neustálym nárastom skleníkových plynov 

dochádza ku globálnemu otepľovaniu, zmenám zrážkového  režimu, nárastu hladín morí a pod. Medzi 

dôsledky, ktoré už boli zaznamenané, patria napríklad extrémne zmeny počasia, ktoré už sú badateľné 

aj na Slovensku (Nevřelová, 2007), vysoký úhrn zrážok, extrémne suchá a vlny tepla a rastúca 

intenzita tropických cyklónov a búrok (Polčák, Pecho, 2009). Vedci na celom svete neustále pátrajú po 

možnostiach ako hrozbu globálneho otepľovania spomaliť alebo znížiť, a tým eliminovať negatívne 

dôsledky klimatických zmien. Na to, aby boli adaptačné opatrenia účinné a klimatické zmeny 

nepresiahli únosnú hranicu, bol v roku 1992 na konferencii v OSN o životnom prostredí a rozvoji 

(v Rio de Janeiru) prijatý Rámcový dohovor o zmene klímy (Kolektív, 1992). Aby bolo možné 

pripraviť sa na možnú hrozbu čo možno najlepšie, je dôležité poznať jej možný budúci vývoj. 

 Preto sme sa v  rozhodli venovať vyhodnoteniu predpokladanej zmeny klímy na Záhorskej 

nížine. Pri  analýze zmeny klímy sme použili dva regionálne modely KNMI a MPI (Minďaš a kol., 

2011) v troch 20 - ročných časových horizontoch (2020, 2050 a 2090), ktoré sme porovnali s 20 -  

ročným referenčným obdobím (1964 – 1983). Výsledkom je predpokladaný vývoj teplôt vzduchu 

a úhrnov zrážok pre tri časové horizonty do roku 2100.  
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MATERIÁL A METÓDY 

 

 Vplyv klimatickej zmeny bol skúmaný na lokalite Malé Leváre, ktorá sa nachádza na 

Záhorskej nížine, rozprestierajúca sa na západe Slovenska, pri štátnej hranici s Rakúskom a Českou 

republikou. Záhorská nížina leží medzi pásmom Malých Karpát a riekou Moravou, na severe susedí 

s pohorím Biele Karpaty, na východe s pásmom Malých Karpát, na juhu a juhozápade tvorí hranicu 

s Rakúskom a na severozápade je ohraničená Dolnomoravským úvalom. Záhorská nížina (obr. 1) je 

tvorená okresmi Skalica, Senica, Malacky, čiastočne okresom Myjava a mestskými časťami Bratislavy 

4. Je súčasťou Viedenskej panvy a pochádza ešte z obdobia mladších treťohôr. Jej základ je tvorený 

z flyšového a bradlového pásma. Rozprestiera sa približne na dvetisícpäťsto kilometroch štvorcových, 

kde žije takmer tristotisíc obyvateľov (Aurex, 2010). 

 
Obr. 1 Polohové umiestnenie Záhoria v rámci Slovenska  

 

 

  Podnebie v Záhorskej nížine 

 

 Podnebie v Záhorskej nížine je do veľkej miery ovplyvňované nadmorskou výškou. Prevažná 

časť Záhorskej nížiny sa rozprestiera v nadmorskej výške od 175 do 210 m n. m. a spadá do teplej 

klimatickej oblasti, ktorá sa rozdeľuje na dve podoblasti. Do prvej spadá Bor s nivou a terasami 

Moravy a Myjavy, pre ktoré sú charakteristické severozápadné a západné vetry. Druhou klimatickou 

oblasťou je pás vo východnej časti Záhorskej nížiny, ktorý sa tiahne pozdĺž Malých Karpát, 

a v ktorom prevláda juhovýchodné prúdenie vzduchu. Západná časť Záhorskej nížiny spadá do teplej 

a mierne suchej oblasti s miernou zimou. Severná a východná časť smerom k pohoriam spadá do teplej 

a mierne vlhkej oblasti s miernou zimou (obr. 2). 

Podnebie v nížine je kontinentálne s menšími výkyvmi teplôt počas roka. Letné teploty sú 

v západnej časti vyššie ako vo východnej časti, pričom vo východnej časti územia je vyšší úhrn zrážok 

a tiež dní so snežením. Priemerné ročné teploty vzduchu sa pohybujú okolo 9,5  ̊C, priemerné júlové 

teploty v západnej oblasti až okolo 20  ̊C a vo východnej oblasti okolo 18  ̊C. Priemerné januárové 

teploty siahajú v západnej oblasti na hodnotu -0,5  ̊C a vo východnej oblasti až na -2  ̊C. Počet dní 

so snehovou pokrývkou sa na danom území pohybuje v rozmedzí 30 – 50. Podnebie Záhorskej nížiny 

spadá z hľadiska zrážok do mierne vlhkej až vlhkej oblasti s miernou zimou, pričom sa priemerný 

ročný úhrn zrážok pohybuje v rozmedzí 550 – 650 mm a so stúpajúcou nadmorskou výškou pribúda aj 

množstvo zrážok (Podnebie, 2010). 
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Obr. 2 Mapa klimatických oblastí Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) 

   

  

Vodstvo v Záhorskej nížine 

 

 Záhorská nížina, západné svahy Malých Karpát a časť Myjavskej pahorkatiny sú odvodňované 

riekou Morava, ktorá sa pri Devíne vlieva do rieky Dunaj. Hustota riečnej siete je na danom území 

malá a na terasách, viatych pieskoch a náplavových kužeľoch až nulová. Jej koncentrácia je prevažne 

v západnej časti na nive Moravy, v severnej časti na nive Myjavy a vo východnej časti pod Malými 

Karpatmi. Záhorská nížina je charakteristická malými sklonmi korýt, nakoľko nepatrí k výškovo 

členitým územiam. Územie v tejto oblasti je označované ako suché, pričom najvodnatejšie toky 

v danej oblasti sú toky Morava, Myjava a Rudava. Maximálne prietoky sú na tokoch zaznamenávané 

v zimných a jarných mesiacoch, keď dochádza k topeniu snehu, a v lete, keď výdatne prší. Minimálne 

prietoky sa vyskytujú obvykle až v mesiacoch júl, august a september, ojedinele október. Na Záhorí 

môžeme nájsť množstvo štrkovísk, napríklad v Plaveckom Štvrtku, Lábe, Malých Levároch, Sekuliach 

a v meste Šaštín-Stráže. Taktiež tam nájdeme rybníky, ako napríklad v okolí Malaciek, Jakubovský 

rybník, rybník pri Stupave a vodné nádrže Kunov pri Senici a Vývrať pri Kuchyni (Vodstvo, 2010). 

 

 

VÝSLEDKY  A  DISKUSIA 

 

 Pri hodnotení teploty vzduchu a úhrnu zrážok sme vychádzali z údajov SHMÚ, ktoré boli 

namerané na meteorologickej stanici v Malackách a doplnené z meteorologickej stanice Kuchyňa-

Nový Dvor. Získané podklady obsahovali namerané hodnoty teplôt vzduchu, úhrnov zrážok, tlaku 

vodných pár, slnečného svitu a rýchlosti vetra pre obdobie 1961 – 2010 (t. j. 50 rokov). Pri hodnotení 

úrovne hladiny podzemnej vody (HPV) sme použili údaje namerané priamo na skúmanej lokalite 

v Malých Levároch, kde sa meria od roku 1957. 

 Ako prvé sme sa zamerali na analýzu teplôt (obr. 3 a 4). Na obr. 3 sú znázornené priemerné 

mesačné teploty vzduchu za sledované obdobie 1961 – 2010. Z grafu vyplýva, že najchladnejším 

mesiacom je január s teplotou vzduchu -1,3 ̊C a najteplejším mesiacom je júl, kedy dosahuje 

priemerná teplota vzduchu 19,7  ̊C v 50-ročnom sledovanom období.  

Na grafe priemerných ročných teplôt vzduchu, vykreslených na obr. 4, dokumentuje vložená 

regresná čiara rastúci trend v sledovanom období a priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje 

okolo 9,6  ̊C. 
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Obr. 3 Priemerné mesačné teploty vzduchu za obdobie 1961 – 2010 zo staníc SHMÚ v Malackách  

 

  
Obr. 4 Priemerné ročné hodnoty teploty vzduchu za obdobie 1961 – 2010 zo staníc SHMÚ 

v Malackách   

 Z grafu priemerných mesačných úhrnov zrážok (obr. 5) v sledovanom období 1961 – 2010 

vyplýva, že najväčší úhrn zrážok pripadá na letné mesiace jún (81,6 mm) a júl (76,4 mm) a najmenší 

úhrn zrážok na zimné mesiace január (35,2 mm) a február (38,2 mm).  

 

 
Obr. 5 Priemerné mesačné úhrny zrážok za obdobie 1961 – 2010 zo staníc SHMÚ v Malackách  
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Trendová čiara, vložená do obr. 6, dokumentuje vyrovnaný trend ročných úhrnov zrážok. 

Zrážkovo výrazne nadpriemerné roky boli 1965, 1966, 2009 a 2010, kedy ročný úhrn zrážok 

predstavoval viac ako 800 mm. Extrémne suchý bol rok 2003, kedy spadlo 400 mm zrážok za rok. 

 
Obr. 6 Ročné úhrny zrážok za obdobie 1961 – 2010 zo staníc SHMÚ v Malackách  

 
 Na obr. 8 je vykreslený priebeh priemerných ročných hladín podzemnej vody (HPV) v rokoch 

1961 – 2010 v stanici Malé Leváre. Z grafu vidieť, že HPV sa na tomto území pohybuje v hĺbke okolo 

220 cm pod povrchom terénu. Lineárna trendová čiara však vykazuje mierne stúpajúci trend, čo značí 

zvyšovanie HPV smerom k povrchu terénu. 

 

 
Obr. 7  Priebeh HPV za obdobie 1961-2010 zo stanice SHMÚ v Malých Levároch 

Analýza predpokladanej zmeny klímy podľa modelov KNMI a MPI 

 Klimatické zmeny nevie bežný človek zaregistrovať, nakoľko prebiehajú rádovo niekoľko 

desiatok rokov. Pociťuje ich však predovšetkým vo forme extrémnych zmien teploty vzduchu 

a pri prívalových zrážkach, ktorým predchádzajú niekoľkodňové suchá, najmä v letnom období. Preto 

sme sa pri skúmaní a analýze vývoja klimatickej zmeny zamerali na tieto dva meteorologické 

parametre.  

 Klimatické charakteristiky boli modifikované regionálnymi klimatickými modelmi KNMI 

a MPI (Melo, 2003, Szolgay a kol., 2007). Tieto modely predstavujú detailnejšiu integráciu 

dynamických rovníc atmosférickej a oceánickej cirkulácie v sieti uzlových bodov vo vzdialenosti 
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25x25 km, na Slovensku  až 19x10 uzlových bodov a celkovo reálnu orografiu s dobrým vyjadrením 

všetkých pohorí s väčším horizontálnym rozmerom ako 25 km (Lapin a kol., 2004). Okrajové 

podmienky riešenia rovníc preberajú z výstupov globálnych modelov. Globálne modely pracujú 

s väčším počtom klimatických charakteristík a viaceré tieto charakteristiky prechádzajú na kratší 

časový krok. Popis modelov, spolu s ich detailnou charakteristikou, možno nájsť vo viacerých 

prácach, napríklad Van Meijgaard et. al., 2008, Lapin et al. 2001; 2005; 2006.  

Za referenčné obdobie (RO) bolo zvolené 20-ročie 1964 – 1983, ktoré bolo porovnávané 

s tromi časovými horizontmi v budúcnosti. Prvý časový horizont 2020 bol tvorený rokmi 2011 až 

2030, druhý časový horizont 2050 trval od roku 2041 do roku 2060 a tretí časový horizont 2090 

predstavovali roky 2081 až 2100. Pre lepšiu interpretáciu a prehľadnosť výsledkov boli denné hodnoty 

prepočítané na priemerné mesačné a ročné hodnoty a tie sa následne porovnávali. Výsledné hodnoty 

sú uvedené v grafickej a tabuľkovej forme.  

Porovnanie výsledkov teplôt vzduchu referenčného obdobia s časovými horizontmi modelov KNMI a 

MPI 

 Graf priebehu priemerných mesačných teplôt vzduchu modifikovaných scenárom KNMI a 

porovnaný s RO je vynesený na obr. 8. Na obrázku vidno logický priebeh nárastu teplôt vzduchu 

v jednotlivých časových horizontoch, s výnimkou mesiaca december v časovom horizonte 2020, kde 

je očakávaný mierny pokles teploty vzduchu v porovnaní s RO v danom mesiaci. 

 

 
Obr. 8 Porovnanie priebehu priemerných mesačných teplôt vzduchu modifikovaných modelom KNMI 

s referenčným obdobím 

 

 Porovnanie priemerných ročných teplôt vzduchu modifikovaných modelom KNMI s RO sa 

nachádza na obr. 9. Graf znázorňuje celkovú rozkolísanosť počas jednotlivých rokov. Lineárne 

trendové čiary dokumentujú vyrovnanosť teploty vzduchu v RO, avšak  postupný mierny nárast 

v nasledujúcich časových horizontoch. Teplota vzduchu počas RO sa pohybuje v priemere okolo 9,2 

 ̊C. V časových horizontoch 2020, 2050 a 2090 už graf vykazuje nárast teploty vzduchu až o 3  ̊C 

v porovnaní s RO. 

 



 

Ing. Miroslava Jarabicová, Ing. Justína Vítková, PhD., Ing. Nina Klečková 

Katedra vodného hospodárstva krajiny, Stavebná Fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11,  

813 68 Bratislava 

miroslava.jarabicova@stuba.sk 

 
Obr. 9  Porovnanie priebehu priemerných ročných teplôt vzduchu modifikovaných modelom KNMI 

s referenčným obdobím 

  

 Priebeh priemerných mesačných teplôt vzduchu modifikovaných modelom MPI porovnaný 

s RO je zobrazený na obr. 10. Opäť možno vidieť postupný nárast teplôt vzduchu, s výnimkou 

mesiaca február a december v časovom horizonte 2020, kde je očakávaný mierny pokles v porovnaní 

s RO v daných mesiacoch. 

 

 
Obr. 10 Porovnanie priebehu priemerných mesačných teplôt vzduchu modifikovaných modelom MPI 

s referenčným obdobím 

 

 Graf priemerných ročných teplôt vzduchu modifikovaných scenárom MPI s RO (obr. 11) 

znázorňuje, podobne ako pri modeli KNMI, nárast teploty vzduchu, predovšetkým v poslednom 

časovom horizonte 2090. Lineárna trendová čiara naznačuje v RO rovnomerný trend a priemernú 

teplotu vzduchu 9,2  ̊C, rovnako ako v modeli KNMI. Avšak oproti modelu KNMI sú trendy 

v horizontoch 2020 a 2050 viac vyrovnané. V poslednom časovom horizonte 2090 graf naznačuje, 

podobne ako pri modeli KNMI, nárast teploty vzduchu o necelý 1  ̊C za sledované obdobie 20 rokov.  
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Obr. 11 Porovnanie priebehu priemerných ročných teplôt vzduchu modifikovaných modelom MPI 

s referenčným obdobím 

 

 Celkové porovnanie priemerných teplôt vzduchu v RO a v troch časových horizontoch je 

vyjadrené v tab. 1. V referenčnom období dosahuje priemerná teplota vzduchu za sledované obdobie 

hodnotu 9,2  ̊C. V časovom horizonte 2020 dosahuje pre model KNMI hodnotu 10,1  ̊C, čo je o 0,9  ̊C 

viac ako v RO a pre model MPI bola celková teplota vzduchu vyčíslená na 10  ̊C, čo je o 0,8  ̊C viac 

v porovnaní s RO. V časovom horizonte 2050 je pre model KNMI vyčíslená priemerná teplota 

vzduchu na 11,0  ̊C, čo je o 1,8  ̊C viac ako v RO a pre model MPI bola vyčíslená na 11,1  ̊C teda o 1,9 

̊C viac ako v RO. V poslednom časovom horizonte 2090 je predpokladaná priemerná teplota vzduchu 

pre model KNMI 12,7  ̊C, čo je o 3,5  ̊C viac ako v RO a pre model MPI 12,6  ̊C, o 3,4  ̊C viac ako 

v RO.  

Z tabuľky 1 tiež vyplýva, že v budúcnosti predpokladajú oba modely postupný nárast teploty 

vzduchu v jednotlivých horizontoch, pričom v poslednom horizonte 2090 je to o viac ako 3 °C. Mierne 

priaznivejší sa javí model MPI, nakoľko okrem horizontu 2050 predpokladá nižšie nárasty teploty 

vzduchu ako model KNMI, aj keď sa rádovo jedná len o desatiny °C. 

 

Tab. 1 Porovnanie teplôt vzduchu modifikovaných scenármi KNMI a MPI s RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnanie úhrnov zrážok referenčného obdobia s časovými horizontmi modelov KNMI a MPI 

 

 Priemerné mesačné úhrny zrážok referenčného obdobia a jednotlivých časových horizontov 

modifikovaných modelom KNMI sú znázornené na obr. 12. Obrázok dokumentuje, že zrážkovo 

najvýdatnejšie mesiace sú jún a júl, tento trend sa má ale v budúcnosti zmeniť. Model KNMI 

predpokladá oproti RO nárast priemerného mesačného úhrnu zrážok iba v mesiaci august, vo väčšine 

ostatných mesiacov počíta s poklesom úhrnu zrážok. 

 

RO  

1964 – 1983 
Časové horizonty KNMI MPI 

9,2 

2011 – 2030 
T [ ̊ C] 10,1 10,0 

∆ 0,9 0,8 

2041 – 2060 
T [ ̊ C] 11,0 11,1 

∆ 1,8 1,9 

2081 – 2100 
T [ ̊ C] 12,7 12,6 

∆ 3,5 3,4 
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Obr. 12 Porovnanie priebehu priemerných mesačných úhrnov zrážok modifikovaných modelom 

KNMI s referenčným obdobím 

 

Graf porovnávajúci priebeh ročných úhrnov zrážok modifikovaných modelom KNMI 

s referenčným obdobím (obr. 13) vykazuje značnú rozkolísanosť počas celého obdobia. Lineárna 

trendová čiara naznačuje v RO výrazne klesajúci trend, čo je dôsledok vysokých úhrnov zrážok počas 

prvých troch rokov 1964, 1965 a 1966. V časovom horizonte 2020 a 2050 má lineárna trendová čiara 

mierne rastúci charakter a v časovom horizonte 2090 je trend vyrovnaný až mierne klesajúci.  

 

 
Obr. 13 Porovnanie priebehu ročných úhrnov zrážok modifikovaných modelom KNMI s referenčným 

obdobím 

 

 Porovnanie priebehu priemerných mesačných úhrnov zrážok modifikovaných modelom MPI 

s RO je na obr. 14. Graf vykazuje rozkolísanosť počas celého sledovaného obdobia, podobne ako pri 

modeli KNMI. Predovšetkým počas vegetačného obdobia (apríl - september) sa predpokladá pokles 

priemerných úhrnov zrážok oproti RO, čo môže mať negatívny dopad na produkciu v budúcnosti.  

Čo sa týka priebehu ročných úhrnov zrážok modifikovaných scenárom MPI a porovnaným 

s RO je vykreslený na obr. 15. Ako už bolo skôr spomínané, počas RO je klesajúci trend úhrnu zrážok. 

Vo všetkých časových horizontoch vykazujú lineárne trendové čiary mierne stúpajúci trend ročných 

úhrnov zrážok, aj keď podľa modelu MPI sa v horizonte 2050 predpokladá celkovo menší úhrn zrážok 

ako v horizontoch 2020 a 2090. 
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Obr. 14 Porovnanie priebehu priemerných mesačných úhrnov zrážok modifikovaných modelom MPI 

s referenčným obdobím 

 

   

 
Obr. 15 Porovnanie priebehu ročných úhrnov zrážok modifikovaných modelom MPI s referenčným 

obdobím 

 

 Porovnanie priemerných ročných úhrnov zrážok v RO a v troch časových horizontoch je 

vyjadrené v tab. 2, kde vidieť, že priemerný úhrn zrážok v RO je 657,9 mm za 20 rokov. Počas 

časového horizontu 2020 je predpokladaný priemerný ročný úhrn zrážok v modeli KNMI 586,8 mm, 

čo je o 10,8 % menej ako v RO a podľa modelu MPI je to 607,7 mm, čo je o 7,6 % menej ako v RO. 

V časovom horizonte 2050 je predpokladaný priemerný ročný úhrn zrážok pre model KNMI 598,8 

mm, čo je o 9,1 % menej ako v RO a model MPI predpokladá 551,2 mm  čo je o 16,2 % menej ako 

v RO. Počas časového horizontu 2090 je predpokladaný priemerný ročný úhrn zrážok 625,1 mm, čo 

je o 5 % menej ako úhrn zrážok v RO a model MPI  nasimuloval 618,3 mm zrážok, čo je o 6,0 % 

menej ako v RO. Z tabuľky 2 ďalej vyplýva, že v budúcnosti predpokladajú oba modely nižší 

priemerný ročný úhrn zrážok v jednotlivých horizontoch, pričom v  časovom horizonte 2050 v modeli 

MPI je predpokladaný najvyšší úbytok zrážok. Mierne priaznivejší sa javí model KNMI, nakoľko 

predpokladá celkovo nižšie poklesy úhrnov zrážok ako model MPI. 

 

 

 



 

Ing. Miroslava Jarabicová, Ing. Justína Vítková, PhD., Ing. Nina Klečková 

Katedra vodného hospodárstva krajiny, Stavebná Fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11,  

813 68 Bratislava 

miroslava.jarabicova@stuba.sk 

Tab. 2 Porovnanie priemerného ročného úhrnu zrážok modelmi KNMI a MPI s RO 

RO  

1964 – 1983 
Časové horizonty KNMI [%] MPI [%] 

657,9 

2011 – 2030 
Z [mm] 586,8 

-10,8 
607,7 

-7,6 
∆ -71,1 -50,2 

2041 – 2060 
Z [mm] 598,8 

-9,1 
551,2 

-16,2 
∆ -59,1 -106,7 

2081 – 2100 
Z [mm] 625,1 

-5,0 
618,3 

-6,0 
∆ -32,8 -39,6 

   

ZÁVER 

 

Existuje niekoľko predpovedí budúceho vývoja a dôsledkov klimatických zmien na prírodu a 

človeka. Hromadia sa fakty, že predpovede mnohých odborníkov signalizujú, že zmeny sa už začali. 

Väčšina odborníkov sa sústreďuje na predpovedanie nárastu celosvetovej teploty v budúcnosti, ale 

pri zrážkach sa už názory odborníkov odlišujú. Z výsledkov počítačových modelov vyplýva, že odhad 

budúceho nárastu teploty Zeme je 1 - 3,5  ̊C do roku 2100. Hoci teplejšia klíma zvýši celkové 

vyparovanie a zrážky, z atmosférických modelov vyplýva, že dopady zrážok budú na jednotlivé 

regióny nerovnaké, ale výrazne by sa meniť nemali.          

Z výsledkov prognózy klimatických zmien na riešenom území Záhorská nížina vyplýva, že 

teplota vzduchu sa bude postupne zvyšovať a v poslednom časovom horizonte dosiahne nárast až o 3,5 

̊C v porovnaní s RO. Takmer zhodné výsledky boli zistené pri oboch modeloch s rozdielom iba jednu 

desatinu stupňa Celzia (KNMI 3,5 °C a MPI 3,4 °C oproti RO). Z porovnávania úhrnu zrážok už 

modely vypovedajú väčšiu vzájomnú odchýlku a taktiež odchýlku v jednotlivých horizontoch, avšak 

oba vykazujú zníženie zrážok počas celého skúmaného obdobia v porovnaní s RO. Jednotlivé 

horizonty nevykazujú pravidelný nárast alebo pokles zrážok do budúcna, no na konci 21. storočia 

predpokladajú nižší úhrn zrážok približne o 5 - 6 % v porovnaní s RO (KNMI o -5 % a MPI o -6 % 

oproti RO), čo je približne 33 - 40 mm. Dosiahnuté výsledky na území Záhorskej nížiny pomocou 

regionálnych modelov KNMI a MPI vykazujú zhodu s predpoveďami odborníkov o budúcom vývoji 

do roku 2100.        

 Oba modely KNMI aj MPI sa medzi sebou výrazne nelíšia, ale pri zohľadnení analýz zmeny 

teploty vzduchu a úhrnov zrážok sa javí ako priaznivejší model MPI, pretože predpokladá priaznivejší 

budúci vývoj nárastu teploty na konci 21. storočia. Používanie regionálnych modelov klimatických 

prvkov viac spresňuje výsledky možného vývoja klímy v budúcnosti, nakoľko sú tieto modely viac 

prispôsobené regionálnym orografickým podmienkam územia. 

 Klimatické zmeny budú pokračovať aj v 21. storočí, pretože minulé a súčasné emisie budú 

ešte naďalej pretrvávať. Z toho dôvodu je potrebné, aby boli vyvíjané opatrenia na elimináciu 

negatívnych dôsledkov. Existuje niekoľko spôsobov ako sa klimatickým zmenám prispôsobiť, 

napríklad stavaním bariér proti nárastu hladiny morí, zníženie škôd na únosnú úroveň, napríklad 

výberom vhodných poľnohospodárskych plodín, čím sa zabezpečí úroda v horších podmienkach, 

akumulácia vody počas období zrážok, využiteľná počas období sucha a pod. 
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PROGNÓZA ZRÁŽOK A TEPLOTY PRE OBLASŤ MALACIEK 

Miroslava Jarabicová, Justína Vítková, Nina Klečková 

 

Abstrakt 

 

V súčasnosti je veľmi aktuálnou témou hrozba klimatických zmien a jej negatívnych dopadov. 

Táto hrozba sa týka nielen Slovenska, ale je to celosvetovo riešený problém. Jedným z najviac 

riešených problémov je globálne otepľovanie, ktoré súvisí so zvyšovaní koncentrácie skleníkových 

plynov v atmosfére. Neustálym nárastom týchto plynov dochádza nielen ku globálnemu otepľovaniu, 

ale aj k zmenám zrážkového  režimu, nárastu hladín morí a pod. Medzi dôsledky, ktoré už boli 

zaznamenané, patria napríklad extrémne zmeny počasia, vysoký úhrn zrážok, extrémne suchá a vlny 

tepla a rastúca intenzita tropických cyklónov a búrok. Vedci na celom svete neustále pátrajú 

po možnostiach ako hrozbu globálneho otepľovania spomaliť alebo znížiť, a tým eliminovať negatívne 

dôsledky klimatických zmien. Aby bolo možné pripraviť sa na možnú hrozbu čo najlepšie, je dôležité 

poznať jej možný budúci vývoj. Klimatické zmeny nevie bežný človek zaregistrovať, nakoľko 

prebiehajú rádovo niekoľko desiatok rokov. Pociťuje ich  predovšetkým vo forme extrémnych zmien 

teploty vzduchu a pri prívalových zrážkach, ktorým predchádzajú niekoľkodňové suchá, najmä 

v letnom období. Preto sme sa rozhodli venovať vyhodnoteniu predpokladanej zmeny klímy 

na Záhorskej nížine a pri skúmaní a analýze vývoja klimatickej zmeny sme sa zamerali na tieto dva 

meteorologické parametre.  

Na analýzu sme použili dva regionálne modely KNMI a MPI v troch 20 - ročných časových 

horizontoch (2020, 2050 a 2090), ktoré sme porovnali s 20 - ročným (1964 – 1983) referenčným 

obdobím (RO). Prvý časový horizont 2020 bol tvorený rokmi 2011 až 2030, druhý časový horizont 

2050 trval od roku 2041 do roku 2060 a tretí časový horizont 2090 predstavovali roky 2081 až 2100.  

Z analýzy priemerných teplôt vzduchu vyplynulo, že v referenčnom období dosahuje 

priemerná teplota vzduchu hodnotu 9,2  ̊C. V časovom horizonte 2020 dosahuje pre model KNMI 

hodnotu 10,1  ̊C, čo je o 0,9  ̊C viac ako v RO a pre model MPI bola celková teplota vzduchu 

vyčíslená na 10  ̊C, čo je o 0,8  ̊C viac v porovnaní s RO. V časovom horizonte 2050 je pre model 

KNMI vyčíslená priemerná teplota vzduchu na 11 °C, čo je o 1,8  ̊C viac ako v RO a pre model MPI 

bola vyčíslená na 11,1  ̊C, teda o 1,9  ̊C viac ako v RO. V poslednom časovom horizonte 2090 je 

predpokladaná priemerná teplota vzduchu pre model KNMI 12,7  ̊C, čo je o 3,5  ̊C viac ako v RO 

a pre model MPI 12,6  ̊C, o 3,4  ̊C viac ako v RO.  

Z porovnania vyplýva, že v budúcnosti predpokladajú oba modely postupný nárast teploty 

vzduchu v jednotlivých horizontoch, pričom v poslednom horizonte 2090 je to o viac ako 3 °C. Mierne 

priaznivejší sa javí model MPI, nakoľko okrem horizontu 2050 predpokladá nižšie nárasty teploty 

vzduchu ako model KNMI, aj keď sa rádovo jedná len o desatinu °C. 

Z analýzy úhrnov zrážok v RO vyplýva, že priemerný úhrn zrážok v RO je 657,9 mm. Počas 

časového horizontu 2020 je predpokladaný priemerný ročný úhrn zrážok v modeli KNMI 586,8 mm, 

čo je o 10,8 % menej ako v RO a podľa modelu MPI je to 607,7 mm, čo je o 7,6 % menej ako v RO. 

V časovom horizonte 2050 je predpokladaný priemerný ročný úhrn zrážok pre model KNMI 598,8 

mm, čo je o 9,1 % menej ako v RO a model MPI predpokladá 551,2 mm  čo je o 16,2 % menej ako 

v RO. Počas časového horizontu 2090 je predpokladaný priemerný ročný úhrn zrážok 625,1 mm, čo 

je o 5 % menej ako úhrn zrážok v RO a podľa modelu MPI to je 618,3 mm zrážok, čo je o 6 % menej 

ako v RO. Z analýzy vyplýva, že v budúcnosti predpokladajú oba modely nižší priemerný ročný úhrn 

zrážok v jednotlivých horizontoch, pričom v časovom horizonte 2050 v modeli MPI sa predpokladá 

najvyšší pokles zrážok. Mierne priaznivejší sa javí model KNMI, nakoľko predpokladá celkovo nižšie 

poklesy úhrnov zrážok ako model MPI. 

Dosiahnuté výsledky na území Záhorskej nížiny pomocou regionálnych modelov KNMI a 

MPI vykazujú zhodu s predpoveďami odborníkov o budúcom vývoji do roku 2100.  

 Oba modely KNMI aj MPI sa medzi sebou výrazne nelíšia, ale pri zohľadnení analýz zmeny 

teploty vzduchu a úhrnov zrážok sa javí ako priaznivejší model MPI, pretože predpokladá menší 

nárast teploty na konci 21. storočia. Používanie regionálnych modelov klimatických prvkov viac 
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spresňuje výsledky možného vývoja klímy v budúcnosti, nakoľko sú tieto modely viac prispôsobené 

regionálnym orografickým podmienkam územia. 

 Klimatické zmeny budú pokračovať aj v 21. storočí, pretože minulé a súčasné emisie budú 

ešte naďalej pretrvávať. Z toho dôvodu je potrebné, aby boli vyvíjané opatrenia na elimináciu 

negatívnych dôsledkov. Existujú spôsoby ako sa klimatickým zmenám prispôsobiť, napríklad 

stavaním bariér proti nárastu hladiny morí, zníženie škôd na únosnú úroveň, napríklad výberom 

vhodných poľnohospodárskych plodín, čím sa zabezpečí úroda v horších podmienkach, akumulácia 

vody počas období zrážok, využiteľná počas období sucha a pod. 

 


