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Summary 
The paper presents the evaluation of the course of climate and hydrological 
parameters that showed local differences in hydrological response to extreme 
precipitation. These differences occurred as a consequence of spatial and 
temporal gaps in frequency, in intensity and in amount of extreme precipitation at 
the regional level. In the contribution we also pointed out causal factors influenced 
the occurrence of extreme precipitation and their impact on hydrological regime of 
streams. Reducing of vulnerability of the environment and economics activities to 
these natural elements could use these conclusions. 
 
Úvod 
 

V posledných rokoch sú zaznamenávané časté výkyvy klimatických prvkov 
od normálových hodnôt, ktoré ovplyvňujú priebeh krajinných procesov a majú dopad 
okrem iných hospodárskych odvetví aj na vodné hospodárstvo. Túto variabilitu klímy a ich 
odozvu na vodnosť tokov sme zisťovali v regióne Kysúc podľa dlhodobých pozorovaní 
meteorologických staníc Žilina a Čadca, zrážkomerných staníc Skalité, Makov, Turzovka, 
Oščadnica, Stará Bystrica, Krásno nad Kysucou, Nesluša, Kysucké Nové Mesto 
a hydrologických staníc Čadca, Zborov nad Bystricou a Kysucké Nové Mesto.  
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Tab. 1  Zoznam vodomerných staníc v povodí Kysuce: 

 
Indikatív Vodomerná stanica Tok A [km2] “0“ rkm 

6170 Turzovka Kysuca 194,40 463,59  
6179 Čadca Čierňanka 157,00 412,86  
6180 Čadca Kysuca 492,54 408,36 29,2 
6189 Nová Bystrica Bystrica  59,54 544,14  
6190 Zborov n. Bystricou Bystrica 218,07 427,08  6,6 
6200 Kysucké Nové Mesto Kysuca 955,09 346,09  8,0 

 
A  – Plocha povodia [km2] 
“0“ – Výška nuly vodočtu [m n. m.] 
rkm  – riečny kilometer 

 
Variabilita klimatických prvkov 
 

Mieru extrémnosti klimatických prvkov sme vyhodnotili podľa stanovených 
štatistických kritérií [3.]. V regióne Kysúc sa variabilita klímy z hľadiska teploty vzduchu 
prejavuje v trende rastu priemerných ročných teplôt vzduchu v posledných desaťročiach 
a najmä v posledných 10 rokoch. Najvýraznejší rast teploty vzduchu bol v januári až marci, 
v máji a v júni až auguste (obr. 1). 
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Obr. 1  Odchýlky priemerných mesa�ných teplôt vzduchu 
za obdobie 1991 - 2000 od normálu
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Letné extrémy teploty vzduchu boli najvýraznejšie začiatkom deväťdesiatych rokov 
20. storočia najmä v rokoch 1992 a 1994. V tomto období sa oproti normálovým 46 letným 
dňom vyskytlo v Žilinskej kotline až 71 – 74 letných dní a v oblasti Čadce oproti 
normálovým 40 letným dňom 52 –  58 takýchto dní (obr. 2, 3). 
 

Obr. 2  Priebeh teploty vzduchu a letných dní (IV-IX)
v �iline (1961-2001)
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Obr. 3  Priebeh teploty vzduchu a letných dní (IV-IX) 
v �adci (1961-2001)

10

30

50

70

90

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

[dni]

8

10

12

14

[°C]

Tmax>=25(IV-IX) Tpr(IV-IX)
 

 
Uvedené teplotné extrémy boli doprevádzané extrémnymi horúčavami o teplotách 

30 °C a viac počas 20 – 28 dní, pričom v priemere sa takýchto tropických dní vyskytuje 
na Kysuciach 4 – 7. V dôsledku toho niektoré mesiace boli extréme teplé, napr. v auguste 
1992 priemerná mesačná teplota vzduchu na Kysuciach bola oproti normálu väčšia o 5 až 
6 °C a v mimoriadne teplých rokoch 1994 a 2000 boli v tomto území v 4 až 5 mesiacoch 
zaznamenané najvyššie absolútne maximá teploty vzduchu dosahujúce v letných 
mesiacoch až 36 °C. Výrazné výkyvy teploty vzduchu sa vyskytli aj v zimnom období. 
V januári priemerná mesačná teplota vzduchu sa v predmetnom území pohybuje v rozsahu 
–3,5 až –4,0 °C. Za posledné desaťročie boli tieto hodnoty o 1,3 až 1,6 °C väčšie. 
Extrémne teplo bolo v januári 1994, kedy priemerné mesačné teploty vzduchu boli až 
o 5 °C väčšie ako normál. Obdobné extrémne teplé  zimné mesiace sa často vyskytovali 
od konca 80 rokov 20. storočia a v priebehu posledného desaťročia, čo sa prejavilo 
výraznejším poklesom výšok snehovej pokrývky. Nielen výšky snehovej pokrývky boli 
nižšie, ale aj jej trvanie bolo v posledných rokoch kratšie. Priemerné výšky snehovej 
pokrývky pri februárovom vrcholení zimy dosahujú od južných k severným oblastiam 
Kysúc 15-30 cm a maximálne výšky snehovej pokrývky od 65 do 90 cm. V januári 1988, 
1989, 1990, 1991, 1998, 1999 a vo februári 1989, 1990, 1994, 1995 i 1998 snehová 
pokrývka o podnormálnych 2 – 8 cm priemerných výškach v Žilinskej kotline  a do 15 cm 
v severných oblastiach, trvala veľmi krátko, v Žiline len 2 – 9 dní. Častejší výskyt 
obdobných extrémov sa prejavil v poklesovom trende trvania snehovej pokrývky o výške 
1cm aj 10 cm, pričom pokles dní s väčšou snehovou pokrývkou bol výraznejší (obr.4). 
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Obr. 4  Po�ty dní so snehovou pokrývkou nad 1 a 10 cm v �iline
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Mieru extrémnosti zrážok sme určili podľa percentuálnej zabezpečenosti výskytu 

nadnormálnych zrážok. Silne nadnormálne mesiace sú stanovené v rozsahu ich 2 – 10 % 
zabezpečenosti výskytu. Zrážky tohto charakteru sú zväčša mimoriadne výdatné a často 
prekračujú 200 % hodnotu mesačných normálových úhrnov. Z hľadiska zrážok patrí 
Žilinská kotlina do mierne vlhkej, severné oblasti údolia Kysuce patria do vlhkej 
klimatickej oblasti. Priemerné ročné úhrny zrážok dosahujú v Žilinskej kotline  
750 – 800 mm, v severných oblastiach údolia Kysuce 950 – 1050 mm. Najvyššie 
priemerné mesačné úhrny zrážok sa vyskytujú v júni a v júli. V Žilinskej a Kysuckej 
kotline tieto priemerné mesačné úhrny dosahujú 95 – 105 mm, v Hornokysuckom podolí 
až 120 mm. Ročné úhrny zrážok i úhrny zrážok najmä za letné mesiace majú v posledných 
dvoch desaťročiach klesajúci trend, s miernym nárastom koncom storočia (obr. 5). 
 

Obr. 5  Júlové úhrny zrá�ok v �adci
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V posledných dvoch desaťročiach sa klesajúci trend zrážok výraznejšie prejavil 
v letných mesiacoch (obr. 6). 
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Obr. 6  Odchýlky priemerných mesa�ných úhrnov zrá�ok 
za obdobie 1981 - 2000 od normálu 
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V marci, v máji a v septembri boli v posledných dvoch desaťročiach väčšie 

priemerné úhrny zrážok oproti normálu a to predovšetkým v stredných častiach povodia 
Kysuce, kde dochádzalo aj k nárastu priemerných ročných úhrnov zrážok. Tieto diferencie 
boli spôsobené orografickým zosilnením zrážok v náveterných stredných polohách Kysúc, 
exponovaným k prevládajúcemu teplému vlhkému vzduchu od juhu až juhozápadu. 
Záveterné údolné oblasti dolného a horného toku Kysuce boli zväčša voči tejto advekcii 
v zrážkovom tieni a tým sa tu častejšie vyskytovali nižšie úhrny zrážok. Vplyvom 
orografického zosilnenia zrážok v exponovanej polohe Krásno nad Kysucou náveternej 
k stále častejšiemu prevládajúcemu teplému a vlhkému vzduchu od juhozápadu, bola 
absolútna početnosť extrémne nadnormálnych zrážok za posledných 50 rokov dvojnásobne 
väčšia ako v oblasti Čadce, ktorá bola v zrážkovom tieni voči tomuto vlhkému prúdeniu 
vzduchu (tab. 2) 
 

Tab. 2  Absolútna početnosť vysoko nadnormálnych mesačných úhrnov zrážok 
 

Obdobie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma 

1951-1960   1 1  1 1      1 1   1 1  1   1 1 5 6 
1961-1970         1 1               1 1 
1971-1980 1 3  2               1 2 1 1  1 3 9 
1981-1990  2    1         1 1 1 2   1  2 3 5 9 
1990-2000    1 1 4 1 1     1 1   1 2  1  1   4 11 

Suma 1 5 1 4 1 6 2 1 1 1 0 0 2 2 1 1 3 5 1 4 2 2 3 5 18 36 

 
�adca Krásno n/K 

 
 
Vplyv variability klímy na vodnosť tokov 
 

Zhodnotená variabilita klimatických prvkov významnou mierou ovplyvňuje priebeh 
krajinných procesov a socio-ekonomických aktivít. Z výsledkov prác [1., 4.] vyplýva, 
že pri otepľovaní atmosféry v dôsledku väčšej kinetickej energie variabilita klimatických 
prvkov narastá, a tým narastá aj extrémnosť zrážok a ostatných klimatických javov. Táto 
tendencia sa prejavila tiež v poslednom desaťročí 20. storočia, kedy pri nadnormálnom 
výskyte mimoriadne teplých období dochádzalo aj v oblasti Kysúc k nárastu ostatných 
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klimatických extrémov. Tento nárast v závislosti od geografickej polohy, miestnych 
vplyvov, najmä orografie, náveterných efektov, termickej a dynamickej konvekcie 
sa prejavil aj v plošne malom regióne Kysúc rozdielne z hľadiska častosti výskytu, 
intenzity, veľkosti úhrnov i časového a priestorového rozloženia extrémnych zrážok. 
Extrémne zrážky sú iniciálnym faktorom pre výskyt zvýšenej vodnosti tokov a povodní. 
V posledných desaťročiach sa častejšie vyskytovali extrémne zrážky v stredných častiach 
povodia Kysuce a tým v týchto oblastiach dochádzalo občas k zvýšenej vodnosti tokov, 
ktorá sa  prejavovala aj v súčasnej, alebo skoršej kulminácii prietokov v dolných častiach 
tohto povodia ako v horných (Doteraz uvažovaná postupová doba medzi vodomernými 
stanicami Čadca a Kysucké Nové Mesto je 2 – 3 hodiny). Tento predstih kulminácie 
prietokových vĺn bol spôsobený miestnymi extrémnymi zrážkami v stredných oblastiach 
Kysúc. Humidita klímy v oblasti Kysúc narastá spravidla postupne od južným k severným 
oblastiam, ale pri prúdení teplého, vlhkého vzduchu od juhu až juhozápadu je často najviac 
zrážok zaznamenávaných v stredných náveterných oblastiach (tab. 3). 
 

Tab. 3  Úhrny zrážok v mm 
 

obdobie stanice od juhu k 
severu 12. – 13.3. 

1992 
26.5. 
1996 

5. – 7.9. 
1996 

4. – 5.7. 
1997 

júl  
1997 

7. – 8.7. 
1999 

Žilina 18 24 59 15 237 53 
Kysucké Nové Mesto 52 37 72 52 277 74 
Nesluša 53 34 70 42 290 60 
Krásno nad Kysucou 33 48 103 46 347 72 
Stará Bystrica 44 32 123 37 317 80 
Oščadnica 26 38 103 45 355 82 
Čadca 24 30 78 38 288 58 
Turzovka 25 25 73 17 222 42 
Makov 35 28 96 24 298 55 
Skalité 21 42 106 30 357 74 

 
V stredných oblastiach Kysúc najviac zrážok napadlo najmä za poveternostných 

situácií: brázda nad strednou Európou, brázda postupujúca cez strednú Európu, cyklóna 
nad strednou Európou, výšková cyklóna a juhozápadná cyklonálna situácia. Za týchto 
poveternostných situácií  dochádzalo aj v dôsledku modifikačného vplyvu reliéfu zväčša 
k prúdeniu vlhkého vzduchu od juhu až juhozápadu a k orografickému zosilneniu zrážok 
v centrálnych náveterných polohách povodia Kysuce. Pri výskyte vyšších úhrnov zrážok 
v stredných oblastiach povodia Kysuce dochádzalo k  vzostupu hladín vodných tokov, 
pričom kulminácia prietokov vo vodomernej stanici Kysucké Nové Mesto bola skôr alebo 
súčasne ako kulminácia prietokov vo vodomernej stanici Čadca – Kysuca (obr. 7 – 10). 
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Obr. 7  Prietoková vlna v marci 1992
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Obr. 8  Prietoková vlna v máji 1996
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Obr. 9  Prietoková vlna v júli 1997
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Obr. 10  Prietoková vlna v júli 1999
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Zrážková činnosť pri spomínaných meteorologických situáciách sa prejavila vyšším 

odtokom z medzipovodia (Čadca – KNM, príp. Krásno – KNM) a väčším špecifickým 
odtokov z povodí s nižšou nadmorskou výškou, čím vzniká odtoková anomália. Tu treba 
podotknúť, že prietokové vlny so zápornou alebo súčasnou postupovou dobou medzi 
vodomernými stanicami Čadca – Kysuca a KNM – Kysuca, nie sú spravidla maximálne 
v roku a pri výskyte týchto vĺn je vyhlasovaný väčšinou I. stupeň povodňovej aktivity 
(bdelosť). Výnimkou je povodňová vlna z marca 1992 kedy bol prekročený II. stupeň 
povodňovej aktivity. Táto skutočnosť je logická, nakoľko odtok vzniká z menšieho 
povodia. 

Vplyvom hydrologickej odozvy na prívalové zrážky v stredných oblastiach povodia 
Kysuce za spolupôsobenia konfigurácie reliéfu, charakteru pôd a geologického podložia 
(flyšové pásmo Karpát) sa zvyšuje na tomto území riziko výskytu povodní [2., 5.]. Uvedené 
riziko sa prejavilo v rozsiahlej regionálnej povodni v júli 1997. Najextrémnejšie zrážky 
sa na Kysuciach vyskytli v stredných a v okrajových severných oblastiach, kde mesačné 
úhrny zrážok dosahovali 340 – 360 mm. Boli to pre túto oblasť najvýdatnejšie zrážky 
v 20. storočí a povodňová vlna najmä v stredných častiach povodia Kysuce bola 
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mimoriadne vysoká. Začala sa 5.7.1997 vo večerných hodinách s kulmináciou 129 m3.s-1, 
zrážky zasiahli hlavne dolné časti povodia (záporná postupová doba Čadca – Kysucké 
Nové Mesto), po obnovení zrážkovej činnosti na celom povodí Kysuce do nasýteného 
povodia začali hladiny opäť stúpať a spôsobili rozsiahle záplavy (obr. 11). 

Za obdobie pozorovania vo vodomernej stanici Kysucké Nové Mesto – Kysuca 
(od roku 1931) je táto prietoková vlna treťou najväčšou, maximálny prietok 638 m3.s-1 bol 
dosiahnutý 9.7.1997 o 3:00 hod., čo je prietok dosiahnutý priemerne raz za 20 rokov. 
Vplyvom rozsiahlych zrážok bola táto prietoková vlna netypická pre povodie Kysuce, 
nakoľko trvala 6 dní (typická je štíhla krátkotrvajúca vlna), pričom III. stupeň povodňovej 
aktivity trval 4 dni. (Maximálne povodňové vlny sa vyskytli 29.6.1958 Qmax = 850 m3.s-1, 
trvanie 3 dni a 1.7.1959 Qmax = 665 m3.s-1, trvanie 3 dni). 
 

Obr. 11  Prietoková vlna v júli 1997
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Na zraniteľnosť medzipovodia Kysuce medzi vodomernými stanicami Čadca 

a Kysucké Nové Mesto poukazujú aj počty stupňov povodňovej aktivity vyhlásených 
od roku 1989: 
 

Tab. 4  Početnosť prípadov povodňovej aktivity 
 
Vodomerná stanica Bdelosť(I) Pohotovosť(II) Ohrozenie(III) 
Čadca – Kysuca 25 3 3 
KNM - Kysuca 30 11 6 

 
K vzostupu hladín toku Kysuca dochádza aj v jarnom období, v dôsledku nielen 

výdatnejších zrážok, ale aj topenia snehovej pokrývky. Tieto typicky jarné hrebeňové 
prietokové vlny sú v posledných rokoch menej časté v dôsledku teplejších zím s menšími 
zásobami vody v snehovej pokrývke. Prietokové vlny vznikajúce pri jarnom topení sa 
snehu sú typické nízkym kulminačným prietokom, dlhou dobou trvania a pomerne veľkým 
objemom. Pri topení sa snehu, pri maximálnej teplote vzduchu okolo 14. hodine 
a pri určitej dotokovej dobe každý deň dosahuje vlna dielčiu kulmináciu, pri nočnom 
ochladzovaní prietoky klesajú, pričom minimum dosahujú cca o 6. hodine (obr. 12).  
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Tab. 12  Typický jarný odtok
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Záver 
 

Najväčšie zrážkové extrémy v povodí rieky Kysuca sa v poslednom období často 
vyskytovali v jej  stredných oblastiach náveterných k advekcii teplého vlhkého vzduchu 
od juhu až juhozápadu. Táto citlivosť sa prejavila aj v hydrologickej odozve a tým 
pre účely zmiernenia nepriaznivých následkov povodní z miestnych prívalových zrážok je 
potrebné najmä v tejto strednej časti povodia skvalitniť modelovanie a monitorovanie 
zrážok, snehovej pokrývky a vodnosti tokov a zrealizovať technickú a inú potrebnú 
ochranu pred povodňami. Je nutné vytvoriť predpovedný model na modelovanie prietokov, 
v ktorom sa v závislosti od výskytu zrážok na povodí zohľadní aj možnosť zápornej 
postupovej doby v toku, t.j. prietoky v tokoch dolných povodí kulminujú skôr ako 
v horných častiach povodia.  
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