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Konvektívne búrky 
a ich sprievodné javy
Búrky patria medzi pôsobivé atmo-
sférické javy, ktorých intenzita a 
častosť výskytu by mohla byť do 
značnej miery ovplyvnená aj me- 
niacimi sa klimatickými podmien-
kami v súvislosti s prejavmi prebie-
hajúcej klimatickej zmeny. Možnosti 
predikcie dlhodobejších zmien 
priestorového výskytu a intenzity 
tohto mimoriadne zložitého prírod-
ného javu sú v súčasnosti zatiaľ ešte 
obmedzené. Búrky patria k letu, aj keď v našich zemepisných šírkach ich 
môžeme registrovať už od začiatku apríla až do konca septembra. Letné 
obdobie (jún-august) je však pre búrky najviac priaznivé.
Približne v posledných dvoch desaťročiach sú búrky u nás často spájané 
s výskytom nebezpečných poveternostných javov (silný nárazový vietor, 
intenzívny dážď, krupobitie, veľké množstvo elektrických výbojov). Leto 
sa stalo ročným obdobím, kedy určitý počet búrok má potenciál „prírodnej 
katastrofy“.
Prudké lejaky (prívalové zrážky) bývajú  zaznamenávané pri výskyte 
vertikálne mohutnej búrkovej oblačnosti, ktorá sa môže vytvárať najmä                 
v pod mienkach labilného teplotného zvrstvenia v atmosfére.

Prívalové zrážky 15. augusta 2010
Počas situácie v nedeľu, 15. augusta 2010, bola Handlová zasiahnutá 
najviac aj preto, lebo pri opakovaných búrkových lejakoch, ktoré prichád-
zali v postupných vlnách od juhu, napršalo najviac atmosférických zrážok 
práve v tomto priestore (pohorie Vtáčnik, Žiar a Kremnické vrchy; Obr. 2). 
Napríklad v Turčianskych Tepliciach napršalo 66 mm zrážok. Rozhodujúce 
však bolo, že tieto zrážky spadli v krátkom čase, a preto spôsobili rýchlo 
postupujúcu povodňovú vlnu. Z hľadiska denného úhrnu nemožno tieto 
zrážky považovať za výnimočné (denné úhrny zrážok okolo 50 až 60 mm 
sa v tejto oblasti v lete vyskytujú bežne). Je však rozdiel, ak toto množstvo 
spadne za 24 hodín, alebo za hodinu.
Podľa odhadov SHMÚ, sa mesto Handlová môže porovnávať s údajmi 
z Ráztočna, avšak  zrážky mohli byť v oblasti Handlovej v období prívalovej 
vlny aj viac ako 80 mm.
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Sme pripravení, keď sa búrky vrátia?
Aj na základe predchádzajúceho článku (Konvektívne búrky a ich 
sprievodné javy) musíme predpokladať, že podobná povodeň nás 
môže v blízkej dobe znovu postihnúť. V súčasnosti, aj po vyčistení 
korýt našich potokov, vyčistení upchanej kanalizácie a ďalších 
opatrení, nedokážeme zvládnuť toľké množstvo vody, ktoré spadlo 
na našom území 15. augusta 2010. Okrem povodní však klima-
tické zmeny počasia do nášho, doteraz „kľudného“ pásma, môžu 
priniesť aj veterné smršte či tornáda. Jedno z nich sa prehnalo 
počas búrky lesmi v okolí Handlovej.  Povodeň, ani víchrica si 
nevyberajú hodinu svojho príchodu. Od 15. augusta musíme byť 
pripravení na to, že môžu prísť cez deň ale aj v noci. Na koho sa 
potom spoľahnúť? Kto nás upozorní? Keď nejdú telefóny, vypadne 
elektrina, nejde internet, nefunguje rozhlas a cesty sú nezjazdné? 
Poviete si, že katastrofický scenár?! 
Po augustovej povodni už nie je nič katastrofické. Aj preto je treba 
na tieto a podobné otázky hľadať odpoveď čo najrýchlejšie. 
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