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Abstract 
 
Data on setting and proportion of windy periods were compared within span of 20 years 
(1976-2000) at the site Arboretum Mlyňany. Proportion of calm period lowered by 5,3 %,  to 
17,7 % and declination of the most frequent air circulation was 22,5º. The result points at 
dynamic changes in atmosphere evoked also by human activities. 
 
Úvod 
 
 Vietor, a počasie vôbec, vzbudzovalo záujem človeka už oddávna. V civilizovanejšom 
období ľudskej spoločnosti sa pravidelne vynakladali spoločenské prostriedky na záznam 
údajov a na predpovede počasia. Takto je to aj v súčasnosti, no podstatne na vyššej úrovni. 
 Taký kolos pohybov akými disponuje atmosféra Zemegule je pre jedného človeka 
nepostrehnuteľný. Pre jeho záznam je potrebný veľký počet prístrojov, počítačov a 
pracovných tímov. Aj to je však pri dynamickom vývoji cirkulácie atmosféry nepresné a 
vznikajú rôzne rozpätia, výpadky a podobne. Ak nastane nejaký skok, po ktorom sa situácia 
stabilizuje, respektíve sa zmena uberá jedným smerom je potrebné vyvinúť snahu na odhalenie 
príčiny zmeny. Ku prípadu konkrétneho porovnania veternosti v Arboréte Mlyňany v dvoch 
rozdielnych časových úsekoch nás viedla zvedavosť v zmysle vyššie uvedenej filozofickej 
úvahy. Podľa viacerých autorov (OTRUBA 1964; ALISOV, DROZDOV, RUBINŠTEJN 1952 a i.) na 
zistenie celkovej veternosti v priebehu roka stačia 7-10 ročné pozorovania. V našom 
porovnaní sme v jednom prípade nesplnili požadovaný počet rokov (5 rokov: 1952-1956), aj 
napriek tomu sme sa rozhodli o porovnanie oboch meraní. 
 Publicita z meteorologickej stanice Mlyňany o vetre bola veľmi skromná. V poslednej 
dobe vyšli práce POŽGAJ, LACOVÁ, POŽGAJ (2001), POŽGAJ, POŽGAJ (2001), POŽGAJ, POŽGAJ, 
HRUBÍK (v tlači), pozornosti objektu po veternej stránke venoval aj OTRUBA (1964), 
zhodnoteniu klimatických podmienok Arboréta Mlyňany vo vzťahu k introdukovaným 
drevinám sa venoval HRUBÍK (1992), v ďalších prácach sa objavovali iba kusé výňatky hlavne 
o teplotách a zrážkach (POŽGAJ, TOMAŠKO 1999, BENČAŤ, HRUBÍK, TÁBOR 1986, HRUBÍK, 
TÁBOR 1981 atď.).  
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Metodika 
 
 Podujali sme sa namerané údaje na meteorologickej stanici Mlyňany (v súčasnosti 
organizačne začleneného do Arboréta Mlyňany SAV) porovnať z dvoch od seba vzdialených 
období. Porovnávalo sa iba prúdenie vzduchu. Prvým obdobím boli roky 1952-1956, druhým 
roky 1976-2000. Prvé obdobie vyhodnotil OTRUBA vo svojej monografii z roku 1964 
(metodicky podobné ako Syrový 1958). Druhé bolo vyhodnotené v prácach POŽGAJ, LACOVÁ, 
POŽGAJ (2001), POŽGAJ, POŽGAJ (2001) a POŽGAJ, POŽGAJ, HRUBÍK (v tlači). Pre porovnanie 
sa nepoužila celá škála vyhodnotenia ale iba smer prúdenia vzduchu v skalárnych a 
vektorových veličinách za celé obdobie. Pri vektorových sa bralo do úvahy bezvetrie, vánok 
(10 B), potom skupina slabý vietor, mierny vietor a dosť čerstvý vietor ako suma (2-40  B) a 
čerstvý vietor a viac (50 B a viac). Týmto sme sa prispôsobili OTRUBOVI (1964), ktorý 
pomocou týchto 4 kategórií vyhodnotil prvé porovnávané obdobie. Bezvetrie bolo 
porovnávané pomocou ročných období (zima, jar, leto, jeseň) osobitne pri hodnotách 
nameraných ráno, naobed, večer a celkovou sumou vyjadrenou v percentách. Pri smeroch a 
sile vetra sa porovnávanie uskutočnilo iba na celkovom zastúpení vetrov vyjadrených v 
relatívnych hodnotách. Sily a smery vetra sú znázornené klasickými grafmi, a nie v tradičných 
meteorologických ružiciach. 
 Meteorologická stanica Mlyňany je umiestnená v objekte Arboréta Mlyňany, leží na 
48º 19´ severnej zemepisnej šírky a 18º 22´ východnej zemepisnej dĺžky, na juhozápadnej 
expozícii so sklonom 5-10º.   
 
Výsledky 
  
 Vo výsledkovej časti za obe sledované obdobia porovnávame samostatne bezvetrie, 
potom smerovanie vánku, sumy slabý vietor, mierny vietor, dosť čerstvý vietor a ako štvrtú 
kategóriu čerstvý vietor a viac. Ďalej porovnávame sumy najčastejších smerovaní vetrov, bez 
rozdielu intenzity. 
 V porovnaní uvádzaných časových úsekov bezvetria za roky 1952-1956 a 1976-2000 v 
prvom rade upozorňujeme na veľmi veľké rozdiely v početnostiach bezvetria naobed voči 
večeru a ránu. Najväčšia suma početností bezvetria bola zaznamenaná večer, potom ráno. 
Počas ročných období majú ráno a obed početnosti v celku podobný priebeh. Hodnoty 
namerané ráno sú v zime a na jeseň najvyššie, najnižšie sú na jar (obr. 1, 2). Hodnoty 
namerané naobed sú taktiež najvyššie v zime a na jeseň, ale v prvom prípade je najnižšia 
hodnota na jar, v druhom v lete. Vo večerných hodinách v priebehu početností počas roka 
došlo už k výraznejšej zmene, v prvom prípade početnosti od zimy po leto narastajú a k jeseni 
klesajú. V druhom prípade sa  javí dvojvrcholovosť s jedným vrcholom cez zimu s jarným 
poklesom  a s druhým v lete, ktorý je zároveň maximom a s miernym poklesom na jeseň. V 
lete a na jar v prvom prípade došlo k obrovskému rozdielu medzi zastúpením bezvetria ráno a 
večer (ráno 19 % - večer 59 %;  16 % - 38 %), v druhom prípade, t. j. v rokoch 1976-2000, sú 
rozdiely podstatne menšie v zime a na jar,  kedy sú hodnoty takmer vyrovnané, na jeseň je 
rozdiel znateľný a v lete výrazný.  

Relatívne celodenné početnosti bezvetria v každom ročnom období za roky 1952-1956 
dosahujú  vyššiu hodnotu ako je celková relatívna hodnota bezvetria za  roky 1976 - 2000. To 
znamená, že v porovnávaných obdobiach došlo ku zmene bezvetria jednak v priebehu počas 
ročných období a v celkovej hodnote úbytkom bezvetria v druhom sledovanom rade (roky 
1976-2000). 
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Obr. 1. Histogramy znázorňujúce početnosti bezvetria ráno, naobed a 
večer v ročných obdobiach za roky 1952-1956 v Arboréte Mlyňany
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Obr. 2. Histogramy znázorňujúce početnosti bezvetria  ráno, naobed a 
večer v ročných obdobiach za roky 1976-2000 v Arboréte Mlyňany
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 V obrázkoch 3, 4 je možné vidieť zaznamenané smery a intenzity vetra z päťdesiatych 
rokov a z obdobia na konci 20. storočia.  Je evidentné, že došlo ku zmenám jednak v makro-
rozdelení ale aj v pomernom zastúpení vetrov. V prvom prípade nadobudol na väčšom 
význame juhovýchodný (SE) vietor, výrazne poklesla dominantnosť východného (E) vetra. 
Ako však zo 16-člennej ružice vetrov vyplýva (obr. 5) dominantné postavenie vetrov sa 
presunulo z  východu (E) na východojuhovýchod (ESE). Teda najčastejšie prúdenie vzduchu 
sa od rokov 1952-1956 odklonilo o 22,5 ° južnejšie.   
  V druhom vrchole polygónu početností si zachovalo dominantné postavenie 
smerovania vetrov od severozápadu (NW), zmenilo sa však jeho postavenie voči 
dominantným smerom, podstatne sa ku nim priblížilo. Ak to vyjadríme relatívnymi hodnotami 
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tak v prvom prípade predstavoval severozápadný (NW) smer z dominantného smerovania 
vetrov východných (E) necelých 57 %, v druhom prípade t. j. v rokoch 1976-2000 to bolo 
takmer 87 %. Ak si však zase pomôžeme 16-člennou ružicou, severozápad (NW) v tejto časti 
polygónu početností nedominuje ale západoseverozápad (WNW),  voči celkove 
dominantnému východojuhovýchodu (ESE) predstavuje 58 %. Teda odstup medzi dvoma 
porovnávanými vrcholmi sektorov prakticky zostal na jednej úrovni.   
 
 

Obr. 3. Zaznamenané smery vetra (8 členná ružica) a ich intenzita (v 
Beaufortoch) za roky 1952-1956 v Arboréte Mlyňany
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Obr. 4. Zaznamenané smery vetra (8 členná ružica) a ich intenzita (v 
Beaufortoch) za roky 1976-2000 v Arboréte Mlyňany
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 Ďalším postrehom rozdielnosti je zmena zastúpenia čerstvého vetra a viac (5 °B a viac) 
vo východnom (E) sektore. Táto kategória prúdenia vzduchu vyjadrená v relatívnych 
hodnotách v uvedenom sektore klesla z 22,5 % zastúpenia v rokoch 1952-1956 na 1,7 % v 
rokoch 1976-2000 (resp. pri 16-člennej ružici na 3,2 %). V sektore severozápad (NW) nastala 
len menšia zmena zo 14,8 % na 10,8 %. Teda môžeme konštatovať, že čerstvý vietor a silnejší 
sa v päťdesiatych rokoch viac podieľal na prúdení vzduchu ako na konci storočia. 
 
 

Obr. 5. Zaznamenané sily a smery vetra za roky 1976 - 2000 v Arboréte 
Mlyňany
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 Vánok (1 ºB) bol v dominantnom východnom (E) smerovaní vetrov v päťdesiatych 
rokov zastúpený necelými 37 % a na konci 20. storočia 41 %. V severozápadnom (NW) 
sektore bol zaznamenaný pokles zo 40 % na 29%. Teda nastalo preskupenie vánku zo sektoru 
severozápad (NW) v päťdesiatych rokoch do sektoru  východ (E) na konci storočia. 
 Kategória vetra slabý vietor, mierny vietor a dosť čerstvý vietor (2-4 ºB) ako suma mal 
v päťdesiatych rokoch vo východnom (E) sektore zastúpenie 42 %, na konci storočia 53 %, v 
sektore severozápad (NW)  52 % a na konci storočia 61 %. Na konci storočia mali oba 
dominantné sektory t. j. východ (E) a severozápad  (NW) v absolútnych hodnotách kategóriu 
2-4 ºB približne rovnako zastúpenú. Teda táto kategória v oboch sektoroch na konci storočia 
svoje zastúpenie zvýšila. 
 
Diskusia 
 
 V diskusii je namieste otázka „Čo tie zmeny zapríčinilo?“. Pri hľadaní odpovede 
nesmieme zabudnúť na fakt, či OTRUBOM (1964) vyhodnocovaných 5 rokov je postačujúcich? 
Nebolo nesprávne porovnávať tak krátke obdobie, alebo ináč, bol sledovaný rad dostačujúci? 
Ale nám v podstate ani tak nejde o to, či bol dostatočný alebo nedostatočný počet rokov pre 
zabezpečenie presnosti merania, nám ide o porovnanie dvoch období. Ak si pri tejto úvahe 
vypomôžeme z pripravovanej práce POŽGAJ A KOL. (v príprave) tak v nami sledovanom 25-
ročnom rade boli tri úseky, ktoré sa vzájomne líšili (štatisticky preukazné - Fourierova 
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analýza) prvý 1976-1988 (pre niektoré prvky 1976-1991), druhý 1989-1993 (rôzne rozpätie 
ako v prvom prípade), tretí bol pre všetky prvky jednotný 1994-2000. Uvádzame to preto aby 
sme poukázali na to, že môže stačiť aj 5-ročný rad a nemusí stačiť ani 10-ročný rad. Obe 
merania boli uskutočnené rovnakou metodikou a nepredpokladáme, že by napríklad pri 
smerovaní vetra rozdiely  mohlo spôsobiť zavedenie nového prístroja  alebo subjektívny 
pohľad ako udáva OTRUBA (1964). Zmenu homogenity skalárnych a vektorových údajov 
prúdenia vzduchu na stanici Mlyňany, resp. Arborétum Mlyňany nepredpokladáme ani zo 
zmien lokálno-klimatických podmienok v okolí stanice, nakoľko v oboch obdobiach bol v 
okolí stanice riedky sad s jabloňami maximálne 5 m vysokými a vietor sa meral v 10 m. Náš 
predpoklad je, že zmeny v smerovaní vetrov boli spôsobené posunutím dráh barických útvarov 
nad strednou Európou.                                                
 
Záver 
 
 Pri porovnávaní dvoch období, ak neberieme do úvahy diskutované problémy, 
vychádza, že sledované obdobia  sa od seba v skalárnych a vektorových hodnotách  odlišujú. 
V prvom rade je to zníženie dominantného ročného prúdenia vzduchu z východného (E) 
smeru (1952-1956) pri 8-člennej ružici vetrov voči juhovýchodnému (SE) smeru za roky 
1976-2000 a severozápadnému (NW) sektoru. Ak pre  koniec 20. storočia použijeme 16-
člennú ružicu vychádza posun dominantného prúdenia vzduchu  o 22,5º južne, teda na 
východojuhovýchod (ESE). 
 Pri vektorových hodnotách bol zaznamenaný rozdiel v zastúpení vetrov kategórie 
čerstvý vietor a silnejší v neprospech rokov 1976-2000. Kategória 2-4 ºB svoje zastúpenie na 
konci storočia zvýšila. Pri vánku nastalo preskupenie zo sektoru severozápad (NW) do sektoru 
východojuhovýchod (ESE) na konci storočia. Zastúpenie vánku sa znížilo. 
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