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Od stredy do piatku (14. až 16.5.2014) bude počasie na Slovensku ovplyvňovať hlboká tlaková níž, ktorá prinesie intenzívne 

zrážky a silný vietor. 

Nad Stredomorím a Balkánom sa pod silným výškovým prúdením začne už večer v utorok 13.5.2014 prehlbovať tlaková níž. 

V stredu sa ešte viac prehĺbi a do štvrtka sa jej stred postupne presunie z Bulharska nad juhovýchodné Maďarsko (obr. 1). 

Súčasne, severozápadne od nášho územia zmohutnie tlaková výš. Kombinácia týchto faktorov spôsobí výrazný tlakový 

gradient práve nad Slovenskom a v blízkom okolí. Vývoj situácie je zobrazený na animácii predpovedaného prízemného 

tlakového poľa a geopotenicálu hladiny 500 hPa. 

  

 

Obr. 1 - Predpoveď modelu ECMWF prízemného tlakového poľa (biele izočiary) a geopotenciálu hladiny 500 

hPa (farebná škála) 15.5.2014 12:00 UTC. 

  

Výrazný tlakový gradient na Slovensku sa prejaví veľmi silným vetrom na väčšine územia Slovenska. Nárazy vetra budú od 

stredy popoludnia až do piatkového rána dosahovať 60 až 100 km/h, ojedinele aj viac, pričom najsilnejší vietor očakávame 

vo štvrtok. Na horách očakávame víchricu. V piatok sa tlaková níž bude vypĺňať, oblasť výrazného tlakového gradientu však 
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ešte pretrvá, no presunie sa nad Česko. U nás tak vietor od východu postupne zoslabne. Vo štvrtok bude aj veľmi chladno. 

Maximálna denná teplota vystúpi väčšinou na 8 až 15 °C, pričom pocit chladu bude ešte znásobovať aj spomínaný silný 

vietor. 

Táto situácia typicky prináša do našej oblasti výdatné zrážky. Okolo tlakovej níže nad Balkánom je totiž obtáčaný vlhký 

vzduch z oblasti Stredomoria a Čierneho mora cez Rumunsko, Ukrajinu a Poľsko až nad naše územie. Najmä na severe nášho 

územia tak často spadne veľké množstvo zrážok. Aj v tomto prípade očakávame mimoriadne úhrny zrážok (obr. 2). 

Predovšetkým lokálne modely ALADIN SHMÚ a DWD predpokladajú vo štvrtok večer výrazný náveterný efekt na 

severných návetriach hôr na severe Slovenska (viď. prúdenie v hladine 925 hPa), kde môže počas štvrtka ojedinele spadnúť 

aj viac ako 100 mm. 

  

 

Obr. 2 - Predpoveď 24-hodinových úhrnov zrážok od 15.5. 00:00 UTC do 16.5. 00:00 UTC, vľavo lokálne 

modely ALADIN SHMÚ a DWD, vpravo globálne modely ECMWF a ARPEGE. Behy modelov sú z 13.3.2014 

00:00 UTC. 

  

Dnes 13.5.2014 sme vydali výstrahy prvého a druhého stupňa na vietor a intenzívne zrážky na stredu a štvrtok. Je však 

možnosť, že pre niektoré regióny budeme stupeň výstrahy v najbližších hodinách či dňoch ešte zvyšovať. 
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