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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
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LAN                                      Local area network - lokálna sieť, spájajúca počítače a ďalšie 

          zariadenia, pokrývajúca menšiu geografickú oblasť (do cca 1000 m)

URL                                      Uniform Resource Locator

WAN                                     Wide Area Network – globálne počítačové siete



ÚVOD
 

Lavíny  predstavujú  jednu  z najvýznamnejších  hrozieb  vysokohorského  prostredia  nad  a  

v blízkosti hornej hranice lesa. (HREŠKO, 1998) 

Lavíny sú prírodným javom vyskytujúcim sa hlavne v horstvách v zimnom odbobí a ľudstvo 

sa stretáva s nimi odjakživa. Ročne spadne na Zemi viac než milión lavín a okrem veľkých škôd 

pripravia lavíny len v Alpách o život priemerne viac ako 100 ľudí ročne. Ľudia mali pred lavínami 

vždy veľký rešpekt a snažili sa na základe získaných skúseností minimalizovať ich účinok. Lavíny 

boli  dlho nevypočitatelné,  no pri  súčasnom vedeckom poznaní sa dajú lavíny relatívne dobre a 

presne predpovedať.  Lavínová situácia  je závislá  od viacerých faktorov.  Popri  podklade lavíny, 

sklone svahu, hrúbky snehovej pokrývky, má vplyv na lavíny aj množstvo nového snehu, rýchlosť a 

smer vetra, teplota a vlhkosť vzduchu a snehu, slnečné žiarenie a pod. Podmienky pre vznik lavín 

sú  tvorené  prvkami:  topografickými,  meteorologickými  a  vlastnosťami  snehu.  Všetky  činitele 

pôsobia na vznik lavín vo vzájomnej kombinácii. 

V predkladanej  práci sa zaoberáme vypracovaním digitálních mapových podkladov a ich 

využítím v programe ArcGIS 9.2 na stanovenie lavínového ohrozenia oblasti Vysoké Tatry. Oblasť 

bola  zvolená  na  základe  žiadosti  Horskej  záchrannej  služby  –  konkrétne  Strediska  lavínovej 

prevencie v Jasnej, s ktorým na práci spolupracujeme.

Práca  vychádza  z doterajších  poznatkov  autorov,  ktorí  sa  touto  problematikou zaoberali. 

Prezentuje  analýzu  lavínovej  hrozby  a prírodných  procesov  ovplyvňujúcich  vznik  lavín, 

predovšetkým  vzťah  morfometrických  parametrov  reliéfu  (sklony,  orientácie,  výškové  stupne 

a tvary reliéfu) a lavínovej hrozby. 

Postup vyhotovenia podkladov, spracovávania dát a stanovenie nebezpečenstva však môže 

byť aplikovaný v akejkoľvek inej lokalite.

 

 

 

 



1 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY

1.1 CHARAKTERISTIKA A VZNIK LAVÍN

 

Lavínou je označovaný náhly pohyb snehu z odtrhového, cez transportné až po akumulčné 

pásmo. Odtrhy snehu s menšou dráhou ako 50 m nazývame snehové zosuny alebo splazy.

Akýkoľvek zosuv snehu sa  nemôže  označiť  ako lavína,  pre  lepšie  pochopenie  pohybov 

snehovej pokrývky, slúžia nasledovné delenia (MILAN, 1988):

 zosadanie: je  znakom  pôsobenia  gravitačných  síl  v snehovej  pokrývke,  prejavuje  sa 

ubúdaním  výšky  snehovej  pokrývky.  Predstavuje  zmenšovanie  kryštálov  a pórovitosti 

a zväčšovanie hustoty. Čím je teplejšie, tým je zosadanie rýchlejšie. Pri zosadaní na rovine 

pôsobí len gravitačná sila, na svahu pôsobí okrem nej aj hmotnostná zložka, ktorá pôsobí 

smerom dolu a spôsobuje nepostrehnuteľné plazenie snehu. 

 plazenie: sa  vyskytuje  na  miernejších  svahoch,  znamená  sústavné  posúvanie  zdanlivo 

stabilnej  a nepohyblivej  snehovej  pokrývky  smerom  nadol.  Najviac  sa  prejavuje  na 

svahoch, kde či už pre menší sklon, členitosť alebo skupiny kosodreviny a lesa nedochádza 

k padaniu lavín. 

 nátrže (trhliny): vznikajú vyrovnávaním vnútorných napätí pri plazení snehovej pokrývky. 

Sú  to  plošné  trhliny,  ktoré  môžu  siahať  až  na  povrch  terénu.  Vyskytujú  sa  na  strmých 

hladkých svahoch. 

 zosypávanie: nastáva počas intenzívneho sneženia alebo krátko po ňom. Sneh sa zosypáva 

zo strmých stien, má podobu prachového oblaku – závoja, ktorý pozvoľna padá sype sa po 

povrchu steny na jej úpätie. 

 splazy: predstavujú zosunutie vrstvy snehovej pokrývky, ktorá prebehne malou rýchlosťou 

a bez  väčších  škodlivých  účinkov.  Skĺzavajúca  sa  vrstva  máva  malú  hrúbku  a rýchlosť. 

Spôsobuje iba bezvýznamné poškodenia na povrchu terénu aj na vegetácii. 

 lavína: predstavuje uvoľnenie vrstvy snehu alebo celej snehovej pokrývky, ktorá sa za malú 

chvíľu zosunie vo veľkom množstve  dolu  svahom. Zosuv snehovej  masy je  teda veľmi 

náhly a má veľké deštrukčné schopnosti. 

K odtrhu a pádu lavíny dôjde vtedy, ak je napätie na určitom mieste väčšie ako pevnosť 

snehovej pokrývky a keď sa prekoná odpor trenia snehovej vrstvy o jej podklad. K zlomu snehovej 

pokrývky dochádza vždy v najslabšom mieste, z tohto miesta sa zlom rýchlo šíri aj cez stabilnejšie 



časti snehovej pokrývky. 

Príčinou  uvoľnenia  lavíny  môže  byť  zvýšenie  napätia  spôsobené  prírastkom  snehovej 

pokrývky,  zaťažením človekom,  zverstvom,  výbuchom a pod.  alebo  zníženie  pevnosti  snehovej 

pokrývky spôsobené  premenou  snehových  zŕn,  zvlášť  tvorbou  pohyblivého  snehu  a  premenou 

topením pri silnom oteplení alebo daždi.

 

PRIEBEH LAVÍNY

 

Ako prvá sa vytvára primárna trhlina (je viac-menej paralelná s vrstevnicami svahu) a rýchlo 

sa  šíri  do  strán  v  ťahovej  zóne  napätia.  Potom  sa  na  bokoch  snehovej  dosky  vytvárajú  dve 

sekundárne trhliny (paralelné so spádnicou svahu) a ak je prekonaný odpor trenia snehovej dosky, 

dochádza k pádu lavíny.

Najviac lavínových nešťastí podľa štatistických údajov pripadá v SR na mesiac marec, ktorý 

je  z hľadiska  návštevnosti  hôr  v zime,  mesiacom s najväčšou  frekvenciou  lyžiarov,  horolezcov 

a najväčším  počtom  akcií.  V tomto  období  sa  navyše  začínajú  prejavovať  rozdielne  vlastnosti 

vrstiev snehovej  pokrývky -  nastáva premena snehovej pokrývky, vytvára sa izometrická vrstva 

a dochádza k pravidelnému výskytu základových lavín.  

(Zdroj: www.laviny.sk/index.php?menu=osnehu&page=12, SLP)



1.2  KLASIFIKÁCIA LAVÍN
 

Lavína sa podľa morfologickej charakteristiky delí na 3 pásma: pásmo odtrhu, transportné 

pásmo a pásmo nánosu.

Lavíny sa delia podľa rôznych vonkajších znakov:

 tvar odtrhu:    

 čiarový – ostrá hrana kolmo ku sklznej ploche         

 bodový – lavína vznikne v jednom bode 

 sklzná plocha:             

 povrchová lavína                   

 základová lavína 

 druh pohybu:              

 prachová (vírivá) lavína                     

 tečúca lavína 

 vlhkosť snehu:                       

 suchý                                     

 mokrý 

 tvar dráhy (profilu):   

 plošná lavína                          

 žľabová lavína 

 materiál:                     

 snehová lavína                                   

 ľadová lavína 

 dĺžka dráhy:               

 údolná lavína –  kopec - údolie         

 svahová lavína – koniec na úpätí svahu 

 rozsah škôd:   

Obrázok 1: Hlavné znaky morfologickej  
klasifikácie lavín

(Zdroj: www.laviny.sk)



 lavínová katastrofa – zasiahnuté budovy, les           

 lavínové nešťastie – zasiahnuté osoby (lyžiari, turisti) 

 podľa mechanizmu vzniku:   

 spontánne – bez vonkajšieho impulzu           

 umelé – vyvolané vonkajšou silou 

 

Tabuľka 1: Veľkosť lavíny podľa dosahu, škôd, dĺžky lavíny a objemu

        (Zdroj: www.kstst.sk/pages/vht/laviny1.htm)

 Lavína z prachového snehu 

Uvoľní sa najčastejšie ako dosková lavína. Po dosiahnutí rýchlosti okolo 40 km/h sa dvíha sneh nad 

povrch a postupne sa na svojej dráhe vyvinie k mohutnému oblaku s nesmiernou ničivou silou ako 

zmes jemného snehu a vzduchu. V jednom m3 lavíny je len málo snehu. Podľa sklonu a podkladu 

svahu môže dosiahnuť rýchlosť až 250 km/h. Nebezpečný je tlak vzduchu na čele lavíny a podtlak 

na jej konci, čo je nebezpečné aj pre ľudí, ktorých lavína priamo nezasiahne, ale sú v jej blízkosti. 

Šanca prežiť v takejto lavíne je minimálna. Vznik tejto lavíny je nevypočítateľný.

 Lavína z mokrého snehu 

Býva obyčajne základová. Pri jarných odmäkoch, keď kašovitý a mäkký sneh stratí priľnavosť s 

podkladom,  vznikajú  predovšetkým  firnové  lavíny.  Voda  z  topiaceho  snehu  steká  dole  na 

nepriepustnú vrstvu (ľadová vrstva, podklad) tu tečie dole svahom a vytvára sklznú vrstvu. Takéto 

lavíny  majú  často  veľké  rozmery.  Rýchlosť  je  podstatne  menšia  ako  u  prachovej  lavíny,  ale 

dosahuje veľkú silu. Tlak 30 až 40 ton, extrémne aj nad 100 ton na m² ničí všetko, čo jej stojí v 



ceste. Po zastavení môže mať čelo lavíny výšku aj cez 30 m.

 Dosková lavína 

Vzniká z naviateho ubitého snehu, ktorý umožní veľkoplošný prenos napätia. Kĺže po spodnom 

mäkkom snehu alebo dutinovej  inovati,  zriedkavejšie vzniká základová lavína.  Lavína dosahuje 

priemerne  rýchlosť  od  80  km/h  a  váhu  niekoľko  tisíc  ton.  Dosková  lavína  má  široký,  ostro 

ohraničený odtrh a láme sa ako ostrá hrana, najskôr vznikajú trhliny, potom štrbiny a neskoršie sa 

láme lavína na bloky. Keď je sneh premrznutý a suchý za pár sekúnd dosiahne rýchlosť od 60 km/h. 

Len  čo  sa  lavína  zastaví,  zhustne  a stvrdne.  Tieto  lavíny  sú  najnebezpečnejšie,  nedajú  sa 

predpovedať.  Doskové  lavíny  nemusia  vzniknúť  len  z  tvrdého  snehu,  ale  vznikajú  aj  mäkké 

doskové lavíny z nového, alebo previateho snehu, hlavne na záveternej strane. Na vznik doskových 

lavín má najväčší vplyv vietor.

 Bodová lavína zo suchého snehu 

Vzniká, keď napadne veľa sypkého snehu pri nízkych teplotách. Nový sneh sa nezviaže a so starým 

má malú súdržnosť -  zosunie sa vlastnou váhou. Snehové kryštály premenou strácajú priaznivé 

ozubenie a  znižuje  sa  súdržnosť.  V prípade,  že  sa  na povrchu doslova pohne vločka,  postupne 

strhne svoju susednú vločku a tento proces reťazovou reakciou postupne vytvorí lavínu v plošnej 

alebo hruškovitej forme. Bodové lavíny môžeme pozorovať pri novom snehu aj keď nie je vietor. 

 Bodová lavína z mokrého snehu 

Je oveľa nebezpečnejšia ako bodová lavína zo suchého snehu. Vzniká vždy ako následok silného 

povrchového oteplenia pri intenzívnom slnečnom žiarení alebo daždi. Sneh sa od vody z topiaceho 

snehu premočí a naruší sa súdržnosť medzi kryštálmi. Pohyb starých snehových zŕn môže spustiť 

lavínu.  Lavína  je  pomalá,  preto  máme možnosť  z  nej  uniknúť,  keď sa  nám to  nepodarí  je  to 

nebezpečné lebo po zastavení je lavína veľmi tvrdá.

 Ľadová lavína 

Vzniká odpadnutím masy ľadu od skaly vplyvom tepla  alebo z pomaly tečúceho ľadu. Ľad sa 

pohybuje na  okraj  zlomu a potom sa prudko zrúti.  Zo začiatku sa  podobá na kamennú lavínu 

neskoršie, keď sa ľad roztriešti na drobné častice, tak na tečúcu lavínu.

 Lavíny v zmiešanej forme 

Najčastejšie sa vyskytujúce lavíny. Lavína začne ako dosková alebo bodová a neskôr z nej vplyvom 

rýchlosti vznikne prachová lavína, cestou môže dať do pohybu ďalšie vrstvy a v údolí môže skončiť 

ako základová lavína.

 



Na Slovensku padajú väčšinou lavíny: doskové, z mokrého snehu a bodové zo suchého snehu.

(Zdroj: www.kstst.sk/pages/vht/laviny1.htm)

 

1.3 PODMIENKY VZNIKU LAVÍN

Podľa (VOJTEK,  2002)  sa za faktory vplývajúce na odtrh lavín považujú:  meteorologické 

prvky, topografické prvky a vlastnosti snehu.

 

 Meteorologické  prvky,  tj.  prvky  získané  z  pozorovaní  a  meraní  na  meteorologických 

staniciach: atmosférické zrážky, teplota vzduchu, veterné pomery, slnečný svit, oblačnosť, 

vlhkosť vzduchu apod 

 Topografické prvky, ktoré sa v čase nemenia, prípadne sa menia len pomaly. Považujú sa pre 

danú oblasť za nemenné parametre: nadmorská výška, sklon svahu, expozícia, vegetačný 

kryt a pod. 

 Vlastnosti snehu, ktoré sú ovplyvnené vývojom počasia: (teplotný profil snehu, štruktúra 

jednotlivých vrstiev,  zloženie snehu, a pod.).  Môže sa na ne pozerať ako na sekundárne 

meteorologické  prvky  odrážajúce  spolupôsobenie  meteorologických  a  topografických 

prvkov, avšak kvôli zložitým vzťahom sú uvažované zvlášť. (Ten istý typ snehu sa môže 

vytvoriť pri rôznych meteorologických podmienkach na rôznych svahoch.) 

 

Z predchádzajúcich  uvedených faktorov  sa  táto  práca  bude  zaoberať  len  topografickými 

prvkami. Zjednodušene sa môže povedať, že z celého radu faktorov ovplyvňujúcich vznik lavín sú 

najzávažnejšie tieto tri: terén, počasie, štruktúra a uloženie snehu.

1.3.1 TERÉNNE PRVKY
 

Terénne  prvky –  sklonitosť,  expozícia,  nadmorská  výška,  členitosť,  rozľahlosť  lokalít  a 

napokon vegetácia, podmieňujú veľkosť, početnosť, tvar, dynamiku a účinky lavín. Lavínovitosť 

svahu  je  určená  jeho  tvarom  –  konfiguráciou.  Tvar  svahu  určuje  predovšetkým  jeho  sklon, 

expozícia, stupeň členitosti a vegetácia. 

Lavíny  väčšinou  nevznikajú  na  miernych  sklonoch  (15°  -  20°),  ale  ani  na  svahoch  so 



strmým sklonom (nad  50°),  lebo  čerstvý  sneh  hneď po nasnežení  odtiaľto  odpadáva,  alebo  sa 

zosúva v tenkých vrstvách. Sklonitosť terénu má z hľadiska lavinóznych procesov najväčší význam. 

Vplýva na procesy sadania snehovej pokrývky, metamorfózne procesy,  vývoj vnútorného trenia, 

trenia medzi snehovou pokrývkou a podkladom, prípadne medzi jednotlivými vrstvami snehovej 

pokrývky (KŇAZOVICKÝ, 1984). 

Pod  stupňom  členitosti svahu  sa  rozumie  jeho  striedanie  stupňov  sklonu,  teda  jeho 

terasovitosť  a výskyt  rôznych  terénnych   prírodných  prekážok.  Tie  umožňujú  dobré  ukotvenie 

základnej vrstvy postupne pribúdajúceho snehu. 

Drsnosť povrchu terénu má velký vplyv na na formovanie lavinóznych procesov. Plochami, 

ktoré dynamickým pohybom snehovej pokrývky na svahoch kladú pomerne malý odpor, sú nízke 

trávne hôľne porasty. Terénne útvary a predmety zabraňujú vzniku zlomu a pohybu snehu, podobne 

sú bezpečné aj svahy dostatočne husto a súvislo porastené stromami a kosodrevinou. Naopak veľmi 

nebezpečné sú svahy husto zarastené trávami. 

Vertikálna  a horizontálna  vypuklosť  alebo  vydutosť.  Na  vydutom  svahu  dochádza 

k skladaniu gravitačných síl,  a tým aj k zväčšovaniu napätia. Preto oblé svahy hoci aj  strmé, sú 

menej nebezpečné  ako preliačeniny a muldy. Nebezpečné sú žľaby, kotly, muldy, lieviky, pretože je 

tam viac expozícií a sklon stien je väčší ako sklon svahu a zároveň sa tu ukladá naviaty sneh. V 

skalných žľaboch sa vplyvom teplejšej skaly sneh v spodných častých topí a sublimuje. 

Expozícia svahu sa jednoznačne uplatňuje v lavinóznych procesoch nerovnakým účinkom 

slnečného  žiarenia  .  Rozdielny  príjem  slnečného  žiarenia  ovplyvňuje  teplotný  režim 

a metamorfózne  procesy  v snehovej  pokrývke.  Na  južných  svahoch  sa  v  zime  vplyvom  tepla 

rýchlejšie  stabilizuje  snehová  pokrývka.  Južné  svahy  sú  nebezpečné  predovšetkým  na  jar.  Pri 

oteplení dochádza k oslabeniu väzieb medzi kryštálikmi a následnému pádu lavíny. Na Slovensku 

padá väčšina lavín na južných a juhovýchodných svahoch. Je to dané topografickými podmienkami 

lavinóznych  terénov  a  prevládajúcimi  severozápadnými  vetrami.  Na  severných  svahoch 

spevňovanie snehovej pokrývky prebieha pomalšie. Dôležitá je aj orientácia svahu k smeru vetra z 

hľadiska tvorenia závejov, prevejov, klinov a vankúšov.

1.3.2 POČASIE
 

Pojem počasie  znamená priebeh poveternostných javov a dejov v danom momente alebo 

krátkom časovom úseku. Meteorologické činitele pôsobia na vznik lavín vo vzájomnej kombinácii 

spolu s ďalšími okolnosťami.  Spolu s terénom majú najväčší  význam pri  formovaní  podmienok 

vzniku lavín (KŇAZOVICKÝ, 1984).



Lavína sa spustí,  keď je snehová vrstva nestabilná a zaťaženie je väčšie ako odpor proti 

pohybu. Pri vzniku lavín majú z meteorologického hľadiska najväčší význam snehové podmienky, 

smer a sila  vetra  spoločne s  priebehom teploty vzduchu.  Zmena počasia  môže pomerne rýchlo 

zmeniť lavínovú situáciu.

             Súvislé nepretržité sneženie výrazne zvyšuje stupeň lavínového nebezpečenstva. Zrážky vo 

forme dažďa sa v zimnom období vyskytujú ku koncu zimného obdobia. Voda zmenšuje pevnosť 

a súdržnosť snehovej pokrývky. Terén zastavuje  presakujúcu vodu, ktorá nasycuje najspodnejšiu 

vrstvu a steká zo svahu, pričom podmýva snehovú pokrývku. Až 80% všetkých lavín a uvolní počas 

sneženia alebo tesne po ňom.

            Vietor počas sneženia, ale aj po ňom premiestňuje snehové masy z náveterných strán na 

záveterné  strany.  Vytvára  tým  podmienky  pre  vznik  nerovnomernej  snehovej  pokrývky,  kde 

rozhodujúcu  úlohu  má  tvar  terénu.  Na  záveterných  stranách  svahov  dochádza  vplyvom  vetra 

k značnému ubitiu snehovej pokrývky, k vytvoreniu krehkých snehových dosiek, ktoré sú častým 

lavínovým útvarom.  Aj  malé  množstvo  snehu  (10  -  15  cm)  v spojení  s výskytom vetra  môže 

podmieniť  výrazné  miestne  lavínové  nebezpečenstvo.  Výskyt  40  cm  nového  snehu  v spojení  

s rýchlosťou vetra 50 km/h zodpovedá prírastku 60 cm nového snehu za bezvetria (MILAN, 1988). 

Význam vetra pri formovaní podmienku vzniku lavín veľmi záleží na konfigurácii terénu. Členitosť 

terénu, systém hrebeňov a dolín značne ovplyvňujú režim vetra a zosilňujú alebo tlmia jeho účinky. 

Hranica lesa lebo menšie prekážky zoslabujú jeho účinok. 

            K základným prvkom počasia, ktoré sa zúčastňujú na vytváraní podmienok vzniku lavín, 

patrí  aj  teplota.  Je rozhodujúca pri  vzniku snehového kryštálu v atmosfére a podieľa sa na jeho 

celkovej premene v snehovej pokrývke (MILAN, 1988). Dlhšie pôsobiaca teplota v rozmedzí -5° až 

-10°C  priaznivo  pôsobí  na  spevňovanie  snehovej  pokrývky.  Sneh  sa  pravidelne  usadzuje 

a jednotlivé vrstvy sa vzájomne zväzujú. Silné mrazy zasa usadzovanie a spevňovanie spomaľujú. 

Pri  náhlych  teplotných  zmenách  nastávajú  väčšie  teplotné  rozdiely  v snehovej  pokrývke  a na 

rozhraniach snehových vrstiev môže dôjsť k sublimácii  a tvorbe dutinovej  inoväte.  Je to labilná 

vrstva  v profile  snehovej  pokrývky,  pri  ktorej  vzniká  akútne  nebezpečenstvo  vytvorenia  lavín. 

Dlhotrvajúci  mráz  zachováva  stupeň  lavínového  nebezpečenstva.  Mierne  a pomalé  otepľovanie 

pôsobí  priaznivo  na  spevňovanie  a stabilizovanie  snehovej  situácie.  Silné  nárazové  oteplenie 

podmieňuje  zvrat  a stratu  priaznivých  mechanických  a fyzikálnych  vlastností  snehu.  Dlhodobé 

oteplenie a premoknutie snehovej pokrývky (dážď, fáza topenia) v celom jej profile znamená úplnú 

celkovú stratu jej pevnosti a stability, zvyšuje sa pravdepodobnosť zosunutia celej snehovej vrstvy 

na svahu,  tzv. základovej lavíny.

 



1.3.3 ŠTRUKTÚRA SNEHU A JEHO ULOŽENIE

 
Sneh  je  pevné  skupenstvo  vody.  Snehové  kryštály  vznikajú  z  podchladených  vodných 

kvapôčiek obsiahnutých vo vlhkom vzduchu pri nízkej teplote a menia sa na ľad. Dej, pri ktorom 

vzniká z vodnej pary ľad sa nazýva depozícia. Snehové kryštály rastú ako prizmy, hviezdy, paličky, 

platničky alebo stĺpy vždy zo šesťuholníkovej základnej formy smerom von. 

Pri  snežení  sa  každá  nová  snehová pokrývka pokúsi  spojiť  so  starou.  Biela  snehová pokrývka 

vyzerá len zdanlivo pokojná. V jej vnútri sa vplyvom gravitácie a počasia dejú permanentné zmeny. 

Opakovaným snežením sa vytvárajú nové vrstvy s rôznou hrúbkou, s rozdielnymi vlastnosťami a 

rozdielnou súdržnosťou. Rozdielne tepelné podmienky vo vrstvách menia kryštály snehu. Vločky sa 

lámu, topia, sublimujú, navzájom sa spájajú. Tieto zmeny sa nazývajú  metamorfóza snehu a buď 

vytvárajú  stabilnú  snehovú  pokrývku  alebo  naopak  vedú  k  jej  nestabilite.  Čím  sú  vlastnosti 

jednotlivých vrstiev (tvrdosť, vlhkosť, druhy kryštálov) podobnejšie tým je medzi nimi pevnejšia 

väzba.  Pri  rôznych  vlastnostiach  vrstiev  vznikajú  v  snehovej  pokrývke  rôzne  druhy  napätia. 

Rozdielna priľnavosť snehových vrstiev má hlavný vplyv na vznik lavín.

Zvlášť nebezpečné sú tri vrstvy s malou priľnavosťou, ktoré môžu byť hrubé len niekoľko 

milimetrov. Vytvárajú sklzný horizont pre lavíny, ale nemôžno ich vidieť:

•         Ľadová kôra – pôsobením slnka, vyššej teploty alebo dažďa sa roztopí vrchná vrstva a 

neskôr vplyvom ochladenia zamrzne.

•         Povrchová inovať –  za chladných, jasných nocí vodné pary obsiahnuté vo vzduchu pri 

styku zo studeným snehom kryštalizujú formou povrchovej  inovate.  Pri  ďalšom snežení 

nový sneh zakryje tieto vrstvy, ale nespojí sa s nimi.

•         Dutinová inovať –  teplota snehu pri zemi je okolo 0 °C. V prípade dlhodobo nízkych 

teplôt (pod −10 °C) a hrúbke snehovej pokrývky nad pol metra nastáva veľký rozdiel teplôt 

na povrchu a v dolnej časti snehovej pokrývky. Rozdiel týchto teplôt spôsobuje sublimáciu 

(premenu skupenstva z pevného na plynné) snehu tesne nad zemou. Vzniká tak postupne 

dutina, môže byť vysoká aj pol metra. Vodná para uniká k povrchu ale rýchlym ochladením 

začína  znovu  kondenzovať  a  kryštalizovať  (konštruktívna  metamorfóza)  formou  zŕn 

hranatého tvaru – pohyblivý sneh. Konečným štádiom tejto kryštalizácie je dutinová inovať 

v tvare dutých šesťbokých zrezaných ihlanov veľkosti  5 mm až 4 cm. Tieto kryštály sa 

zoskupia do novej, veľmi nestabilnej vrstvy, ktorá je podobná piesku alebo kryštálovému 

cukru (sype sa pomedzi prsty) a nemá žiadnu súdržnosť. Táto vrstva nemusí byť len nad 

zemou ale môže byť aj bližšie k povrchu. Čím väčší je teplotný spád na povrchu a na spodu 



snehovej pokrývky, tým intenzívnejšie prebieha konštruktívna metamorfóza.

Pri klasifikovaní snehu z hľadiska jeho dispozícií na vznik lavín sú preto z jeho vlastností podstatné 

predovšetkým druh, tvrdosť, vlhkosť a veľkosť jednotlivých častíc. Popri uvedených fyzikálnych 

vlastnostiach sú dôležité aj mechanické vlastnosti snehu a to súdržnosť a priľnavosť, od ktorých 

závisí stabilita a pevnosť snehovej pokrývky. 

•         Fyzikálne vlastnosti snehu:

o   druh – nový, zlomkový prachový (plstnatý),  okrúhlozrnitý,  hranatozrnitý,  dutinová 

inovať, firn, povrchová inovať, krúpy, ľadová vrstva

o   tvrdosť – veľmi mäkký, mäkký, stredne tvrdý, tvrdý, veľmi tvrdý, ľad

o   vlhkosť – suchý, mierne vlhký, vlhký, mokrý, veľmi mokrý

o   veľkosť zrna – veľmi jemné, jemné, stredné, hrubé, veľmi hrubé, extrémne

•         Mechanické vlastnosti snehu:

o   súdržnosť (kohézia) - vzájomná väzba snehových častíc vo vnútri vrstvy

o   priľnavosť (adhézia) - vzájomná väzba dvoch susedných vrstiev snehu

 



1.4 LAVÍNOVÉ NEBEZPEČENSTVO
 

MEDZINÁRODNÁ STUPNICA LAVÍNOVÉHO NEBEZPEČENSTVA

 

Do  roku  1993  existovali  v  Európe  rôzne  stupnice  lavínového  nebezpečenstva.  Vo 

Francúzsku a Taliansku 8 stupňová, vo Švajčiarsku 7, v Rakúsku a Nemecku 6, na Slovensku a v 

Poľsku 4-dielne stupnice lavínového nebezpečenstva. Na  zasadaní európskych lavínových služieb 

v Nemecku v Baden-Badene v roku 1992 bola schválená nová jednotná 5 dielna stupnica pre celú 

Európu, ktorá je uvedená s prispôsobením na naše pomery v ďalšom texte. V poslednej dobe túto 

stupnicu prevzali aj ostatné štáty (USA, Kanada, Japonsko).

•         1. stupeň – malé lavínové nebezpečenstvo (označenie: zelená farba)

Výskyt počas cca 1/3 zimného obdobia. 

•         2. stupeň – mierne lavínové nebezpečenstvo (označenie: žltá farba)

V  podstate  je  to  normálny,  priemerný  stav  snehovej  pokrývky,  ktorý  trvá  tiež  1/3  zimy. 

Ojedinele sa môžu uvoľniť samovoľné lavíny, ktoré však zriedkavo dosahujú väčšie rozmery, s 

výnimkou jarných, základových lavín z mokrého snehu. 

•         3. stupeň – zvýšené lavínové nebezpečenstvo (oranžová farba)

Kritická situácia, ktorá sa vyskytuje asi 1/4 zimy. 

•         4. stupeň – veľké lavínové nebezpečenstvo (červená farba)

Akútne nebezpečenstvo, spravidla trvá len niekoľko dní v zime. 

•         5. stupeň - veľmi veľké nebezpečenstvo (červeno - čierna šachovnica)

Katastrofálna situácia, našťastie sa vyskytuje veľmi zriedka. 

 



Obrázok 2: Stupnica lavínového nebezpečenstva – legenda

      (Zdroj: www.laviny.sk; SLP, Jasná)



1.5  VYUŽITIE  GIS  V PROBLEMATIKE  SKÚMANIA 

VZNIKU A NEBEZPEČENSTVA LAVÍN

 

V tejto časti sa uvádzajú niektorí autori a ich prínos v oblasti GIS a lavínovej problematiky. 

Ide hlavne o autorov predovšetkým z Kanady, Švajčiarska, USA a Slovenskej republiky.

1.5.1 VYUŽÍVANIE GIS V LAVÍNOVEJ PROBLEMATIKE VO SVETE
 

Vo Švajčiarsku sa zaoberajú využitím GIS autori  MAGGIONI, GRUBER (2002) – ich práca sa 

zaoberá vplyvom topografických parametrov na uvoľňovanie lavín využívaním prostredia ArcGIS. 

BARTELT (2002)  stanovuje  nestabilitu  snehu  v profile  pomocou  fyzického  numerickéhomodelu 

snehovej pokrývky.

V USA sa lavínovou problematikou zaoberá národné lavínové centrum. Autor DEEMS (2002) 

vo svojej  práci uvádza vzťah medzi statickými topografickými premennými a rozdielmi teploty 

snehovej pokrývky na horách. 

HANSEN,  BROWN (1995) skúmajú sklony v pohoriach a skúmajú ich vplyv na možný vznik lavín. 

CAMPBELL a  JAMIESON (2004)  sa  zaoberajú  vo  svojich  prácach  analýzou  narušenia  stability 

odťahových zón lavín. 

V Kanade  sa  lavínovej  problematike  venuje  MCCLUGH (2000),  ktorý  vytvoril  model 

extrémnych dosahov lavín s použitím zmeny uhlov svahov lavínových dráh v bodoch spomalenia 

rýchlosti lavín. Na kanadského autora nadviazal, resp. aplikoval jeho model extrémneho dosahu do 

GIS slovenský autor BARKA (2003), pričom prepočítavací koeficient upravil na podmienky v Malej 

Fatre.

Všeobecný  prehľad  o  riešení  lavínovej  problematiky  v zahraničí  i  na  Slovensku  so 

zameraním na príčiny ich vzniku je podrobne spracovaný v práci HOLÉHO (1980).

 



1.5.2 VYUŽÍVANIE GIS V LAVÍNOVEJ PROBLEMATIKE NA SLOVENSKU

 

Na Slovensku sa môžu prvotné úspechy vo využívaní GIS lavínovej problematike pripísať 

autorovi J. Hreškovi, ktorý sa vo svojich prácach zaoberá hlavne vysokohorskou krajinou.

Podľa Hreška (HREŠKO,  1998) územie Tatier nad ich hornou hranicou lesa približne nad 1 

550  –  1  650  m  n.  m.  považujeme  za  lavinózne.  Je  to  oblasť  zdrojových  areálov  lavín,  ich 

transportných  a čiastočne  aj  akumulačných  zón.  Pod  pojmom  lavínová  ohrozenosť  sa  rozumie  

potenciálny  prejav  pohybujúcej  sa  snehovej  masy  v smere  gravitačného  gradientu  v priestore. 

Výskyt, vznik a účinky lavín determinuje zoskupenie faktorov, ktorých hodnoty sa môžu stanoviť 

meraním alebo nepriamo,  teda odvodením zo známych veličín.  Princípom stanovenia  lavínovej 

ohrozenosti  je  vytvorenie  modelu  –  rovnice,  ktorá  vyjadruje  matematické  operácie  číselne 

stanovených  relevantných  faktorov.  Hodnoty  faktorov  sa  získavajú  z exaktných  matematicko-

štatistických postupov alebo sú odvodené, prípadne aproximované. 

Relevantné faktory, ktoré vstupujú do modelu pre stanovenie lavínovej ohrozenosti sú sklon 

svahu, nadmorská výška, resp. výškový stupeň, základné sektory orientácie svahu voči svetovým 

stranám, tvar svahu a drsnosť povrchu.

1)      Faktor sklonitosti: 

S = 0 ak je sklon svahu menší ako 20°

S = 1 ak je sklon svahu 20°- 34°

S = 2 ak je sklon 34° a viac

2)      Faktor nadmorskej výšky: 

Al = 0 pri výške do 1 500 m n. m.

Al = 1 pri výške 1 500 – 1 700 m n. m

Al = 2 pri výške nad 1 700 m n. m.

3)      Faktor expozície: 

Ex = 1 pri expozícii svahu v severnom sektore (S, SV, SZ)

Ex = 2 pri expozícii svahu v južnom sektore (J, JV, JZ)

4)      Faktor tvaru svahov:

Fx = 0 – konvexný tvar



Fx = 1 – priamy tvar

Fx = 2 – konkávny tvar

5)      Faktor drsnosti povrchu: 

Rg = 1. 2 – hrubá balvanitá suť a svahy pokryté menšími blokmi

Rg = 1. 6 – kosodrevina a svahy s výčnelkami skalného podložia do 50 cm

Rg = 2. 0 – riedke kosodrevinové porasty s trávnatými plochami a drobno úlomkovité sutinové 

svahy

Rg = 3. 0 – kompaktné trávnaté povrchy a skalné platne

 

Konečná rovnica pre stanovenie lavínovej ohrozenosti (Av), do ktorej vstupujú relevantné 

faktory má tvar  Av = (S + Al + Ex + Fx) * Rg.

Výsledok: ak je lavínová ohrozenosť Av <= 10, tak ide o malú lavínovú ohrozenosť, ak 10 < Av <= 

15,  ide o strednú lavínovú ohrozenosť, ak 15 < Av <= 20, ide o veľkú lavínovú ohrozenosť a ak 20 

< Av, môže sa lavínová ohrozenosť považovať za katastrofickú. (Spracované podľa: HREŠKO, 1998).

Aplikovaním a upravením Hreškovho modelu (HREŠKO, 1998) v podmienkach Malej Fatry sa 

zaoberajú BARKA a RYBÁR (2003). Títo autori uskutočnili prvý pokus o úpravu modelu detailnejšou 

reklasifikáciou sklonov. Použili klasifikáciu Kanadskej lavínovej asociácie, doplnenú o minimálny 

kritický sklon 10°. Hodnoty faktora sklonitosti boli stanovené podľa nasledovnej Tabuľky 3:

Tabuľka 3:  Hodnoty faktora sklonitosti

(Zdroj: Barka a Rybár, 2003)

Výpočet lavínovej ohrozenosti stanovili podľa rovnice:  Av = (Al + Ex + Fx) * S * Rg.

V tomto prípade bol faktor sklonitosti násobiteľom, teda jeho postavenie v modeli bolo rovnaké ako 

postavenie  faktora  drsnosti  povrchu.  Sklony  boli  v  tomto  prípade  ponechané  v  pôvodných 

hodnotách. Výsledná mapa obsahuje hodnoty 0 až 36. Reklasifikované boli opäť na 4 kategórie , 

ktoré sú uvedené v Tabuľke 4: 



Tabuľka 4: Tabuľka reklasifikácie výsledkov Av rovnice

V ďalšej práci sa BARKA (2003) zaoberá modelovaním nielen lavínovej ohrozenosti v zónach 

odtrhu, ale aj lavínových dráh a dosahov. Predpokladá, že hraničný sklon pre pohyb snehu na svahu 

je 10º. Počíta dosah lavín na základe bodov B v teréne, kde dochádza k zníženiu sklonu svahov pod 

10º.  V týchto bodoch je uhol,  ktorý zviera horizontálna rovina a vrchol štartovacej  zóny odtrhu 

lavíny ß < 10º. Uhol, ktorý zviera horizontálna rovina v bode konečného dosahu lavín A s vrcholom 

odtrhovej zóny označil α. Určil prepočítavací koeficient pre Malú Fatru na základe ktorého  α = 

0,93 * ß. Na základe vlastností trojuholníka potom  vypočíta vzdialenosť dosahu pohybu lavín.

Lavínovú ohrozenosť Jaloveckej doliny mapuje s využižím GIS a Hreškovho modelu KOHÚT 

(2005),  záver  Demänovskej  Doliny v Nízkych Tatrách  využitím toho istého  modelu  STRNISKOVÁ 

(2004).



2 CIEĽ PRÁCE
 

•         Analýza potrebných dátových zdrojov a ich príprava.

•         Zostavenie postupov analýzy lavínového ohrozenia a jej aplikácia na oblasť Vysokých Tatier.

•         Vygenerovanie  (modelovanie)  katastra  lavín  a  porovnanie  výsledkov  modelovania 

s aktuálnym katastrom lavín.

•         Príprava automatizovaného nástroja pre vygenerovanie katastra lavín.

 

Cieľom práce je vypracovanie digitálnych mapových podkladov  a ich využitie v programe 

ArcGIS 9.2   na  stanovenie  lavínového  ohrozenia  oblasti  Vysoké  Tatry (ďalej  VT).  Analyzovať 

nebezpečenstvo vzniku lavín v skúmanej oblasti v súvislosti s vplyvom topografických vlastností 

reliéfu  (sklon,  expozícia,  nadmorská  výška,  horizontálna  krivosť  atď.)  Problematika  sa  rieši  

analýzou uvedených morfometrických prvkov krajiny a ich zatriedením podľa dôležitosti vplyvu na 

lavínovú ohrozenosť lokality s cieľom získania relevantných faktorov, ktoré využijeme v modeli pre 

stanovenie lavínovej ohrozenosti v programe ArcGIS 9.2. Výsledkom práce budú stupne lavínovej 

ohrozenosti  vo  VT,  ktoré  budú vizuálne  viditeľné  v samotnom programe,  ako aj  na  mapových 

výstupoch.  Výsledné  ohrozené  územia  odtrhov  sa  budú  zhodovať  s lavínovým  katastrom 

zaznamenávaným počas dlhých rokov, a je možné ich praktické využitie v predikcii vzniku lavín na 

Stredisku  lavínovej  prevencie  horskej  záchrannej  služby  v Jasnej,  s ktorým  sa  na  tejto  práci 

spolupracuje.

 



3 METODIKA PRÁCE                      
 

3.1 VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA 
 

Celé  územie  Tatier  sa  delí   na  Západné  Tatry  a  Východné  Tatry.  Východné  sa  ďalej 

rozdeľujú na Vysoké Tatry a Belianske Tatry.

Vysoké Tatry sú horstvo s najvyššími bodmi Tatier a zároveň aj Karpát. Ležia medzi 49° 00´ 

a 49° 20´ severnej zemepisnej šírky a 19° 55´ a 20° 25´ východnej zemepisnej dĺžky s plochou 341 

km2 (z toho 260 km2 leží na slovenskej strane) a s hlavným hrebeňom v dĺžke 26 km. Vysoké Tatry 

sú zložené hlavne zo žuly miestami možno nájsť aj vápence a kryštalické bridlice. Od Západných 

Tatier ich oddeľuje Ľaliové sedlo (1 947 m n. m.) a na východe od Belianských Tatier Kopské sedlo 

(1 750.  2  m n.  m.).  Najzápadnejším vrcholom je  Svinica  (2  301  m n.  m.)  a  najvýchodnejším 

vrcholom je Jahňací štít (2 229. 6 m n. m.). Najvyšším vrcholom je Gerlachovský štít (2 654. 4 m n. 

m.). 

3.1.1 PRÍRODNÉ PODMIENKY A PRVOTNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA

 

Územie  Vysokých  Tatier  je  tvorené  vysoko  vyzdvihnutou  kryhou  hrasťového  typu 

lemovanou flyšovými sedimentmi vnútrokarpatského paleogénu.

3.1.1.1 RELIÉF 
 

Vysoké Tatry tvorí kľukatý hrebeň so sústavou bočných hrebeňov a rázsoch, na ktorých sú aj 

najvyššie štíty. Typický je glaciálny reliéf s výskytom morén, karov a trógov. Žľaby, muldy a kotly 

sú najčastejšie miesta lavínových dráh. Veľké, rovnomerné, súvislé svahy so sklonom nad 30° sú 

nebezpečné. Terénne nerovnosti ako hrebene, plecia, hlavy, terasy pôsobia stabilizujúco na snehovú 

pokrývku. V našich podmienkach sa rozoznávajú dva hlavné typy lavinózneho terénu: hôľny reliéf a 

bralnatý reliéf (charakteristický pre našu skúmanú oblasť VT); má veľký sklon, veľa strmých a 

úzkych lavínových žľabov so skalným podkladom, ktoré však nedovoľujú veľkú akumuláciu snehu. 



3.1.1.2 HYDROLOGICKÉ POMERY A RIEČNA SIEŤ
 

Územie patrí  k dvom úmoriam: baltskému a čiernomorskému.  Charakteristickým prvkom 

v území  je  výskyt  jazier  podmienený  zaľadnením  (plesá).  Najväčšie  je  Veľké  Hincovo  pleso 

s plochou 20. 08 ha.

3.1.1.4 KLIMATICKÉ POMERY
 

Územie VT patrí do chladnej klimatickej oblasti, pričom prevláda chladná, studená až veľmi 

studená horská klíma. Väčšia časť územia má obvyklý ročný chod teploty vzduchu s maximom 

v júli a minimom v januári, vo vyšších polohách nad 2 000 m n. m. dochádza k posunu o 1 mesiac. 

Charakteristickým znakom sú inverzie – vzrast teploty s nadmorskou výškou. V ročnom priemere 

prevládajú  západné  vetry,  rovnako  v pohorí  aj  v kotline.  Územie  sa  vyznačuje  značnými 

odchýlkami  v zrážkach.  V nadmorských  výškach  nad  2  000  m  tieto  presahujú  aj  2  000  mm, 

priemerný počet dní so zrážkami je 30 – 60% v roku. Snehová pokrývka dosahuje 1 – 3 m.

3.1.1.5 KRAJINNÁ POKRÝVKA
 

Povrch terénu ako hladké skalné platne a svahy, pokryté dlhou uľahnutou trávou sú ideálne 

sklzné plochy pre lavíny. Na kosených a spásaných lúkách padajú základové lavíny menej často, 

ako na neobhospodarovaných pasienkoch. Hrubé skalné sute,  zlomiská,  svahy s vyčnievajúcimi 

balvanmi a zarastené ostrovčekmi kosodreviny sú menej náchylné na vznik lavín, pokiaľ nie sú 

úplne zaviate snehom. Malé skupiny stromov nad hornou hranicou lesa pôsobia ako opora snehovej 

pokrývke. Najlepšou ochranou pred lavínami je hustý, zapojený ihličnatý les s dobre vyvinutým 

podrastom. Listnatý les alebo preriedený ihličnatý les, v ktorom chýba podrast a kmene stromov sú 

tak  ďaleko  od  seba,  sa  nemôže  považovať  za  bezpečný  a musí  sa  s  ním  uvažovať  ako  s 

potenciálnym lavínovým svahom a rátať tak s možnosťou odtrhnu lavíny.

 



3.2 POPIS POUŽITÝCH DÁT VRÁTANE ICH ZDROJA
 

•         Digitálny  model  reliéfu (DMR)  získaný  z Topografického  ústavu  Armády  SR,  ktorý 

zobrazuje oblasť slovenskej časti Tatier v mierke podkladu 1: 10 000. 

 

•         Corine LandCover – vrstva získaná zo Štátnej ochrany prírody SR v mierke        1 : 100 000; 

ide  o  vektorovú  GIS  vrstvu  krajinnej  pokrývky,  ktorú  vytvára  a  spravuje  Európska 

environmentálna  agentúra  (EEA)  v Kodani  z podkladov  dodaných  členskými  štátmi  EÚ. 

copyright: (C) EEA, Copenhagen, 2005

 

•         Lavínový  kataster  zo  SLP v Jasnej  v mierke  1:  10 000,  naskenovaný  vo  formáte  TIFF 

zobrazujúci  v prevažnej  miere Furkotskú a  Mlynickú dolinu  (ide  o nomenklatúry mapových 

listov: M-34-101-c-a-1 a M-34-101-A-c-3).

 

Na  analýzu  geomorfologických  vlastností  záujmového  územia  sa  využívali  dáta 

z Topografického  ústavu  Armády  SR,  ktoré  sa  týkali  digitálneho  modelu  reliéfu  (ďalej  DMR) 

s mierkou podkladu 1: 10 000.  K dispozícii bolo DMR celej slovenskej časti Tatier. Venovanie sa 

Vysokým Tatrám bolo podnietené  požiadavkou horskej  záchrannej  služby a konkrétne Strediska 

lavínovej  prevencie  (ďalej  SLP),  spracovať  len  toto  územie. Ďalej  sa  čerpali  informácie  zo 

záznamov a praktických skúseností pracovníkov strediska lavínovej prevencie v Jasnej. 

Stredisko  lavínovej  prevencie  poskytlo  naskenovaný  lavínový  kataster  –  podrobnú  mapu 

lavínových polí Vysokých Tatier v mierke 1 : 10 000. Mapa lavínových polí vznikla dlhodobým 

sledovaním, terénnym  prieskumom  a zakreslením  lavínových  dráh  záujmového  územia.  Tieto 

grafické  informácie  sú preto  východiskom pre  vytvorenie  analytických máp ďalej  využívaných 

programom  ArcGIS  9.2  na  stanovenie  lavínovej  ohrozenosti  územia.  Práca  je  realizovaná 

v súradnicovom systéme WGS-84 UTM zóna 34N.

Práca obsahuje prílohu vo forme CD, kde sú priložené príslušné výrezy zo zdrojových dát 

(nutné k vygenerovaniu miest vzniku lavín a LK) a  aj výstupné dáta v digitálnej forme (pre možné 

prehliadanie, resp. pre možnosť nadviazania na problematiku tejto práce).

 



3.3 POPIS POUŽITÝCH NÁSTROJOV 
 

TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENIE

 

            V tomto  prípade  bol  využitý  ako  základ  operačný  systém  Microsoft  Windows  XP 

Professional  a  program  na  analýzy  dát  a  modelovanie  územia  bol  vybraný  program  firmy 

Envifomental  Systems  Research  Institute  Inc.  (ESRI)  ArcGIS  9.2,  pričom  sa  využívali  jeho 

nadstavby  a  to:  SPATIAL  ANALYST,  3D  ANALYST.  Pre  stanovenie  lavínovej  ohrozenosti 

záujmovej lokality sa pracovalo hlavne v aplikácii ArcMap. ArcMap sa používa na vizualizáciu, 

analýzu, tvorbu a spracovanie geografických údajov. ArcCatalog slúži na správu údajov a tvorbu 

dátovej  štruktúry.  ArcToolbox  a  Modelbuilder  sú  v  týchto  aplikáciách  integrované  a  umožňujú 

vykonávať  geoprocesné  operácie  s  dátami  a  automatizovať  pracovné  postupy.  Všetky  údaje 

vytvorené  pomocou  skupiny  produktov  ArcGIS  Desktop  môžu  byť  ďalej  využívané 

prostredníctvom serverových produktov ako je ArcIMS a ArcGIS Server a poskytované veľkému 

počtu ďalších užívateľov cez internet alebo intranet.

 



4 POSTUP  PRÁCE A VÝSLEDKY  
 

V nasledujúcich kapitolách je uvedený postup, ako sa ku konkrétnym výsledkom dospelo. 

Na úvod sa uvádza postupnosť jednotlivých krokov tejto práce.

 

POSTUPNOSŤ KROKOV PRÁCE:

 

•         Vymedzenie skúmaného územia (išlo o celú oblasť Vysokých Tatier), podrobné oboznámenie 

sa  s priestorovými  charakteristikami,  krajinnou  štruktúrou  lokality,  zdrojovou,  transportnou 

a akumulačnou zónou lavín, získanie zdrojových dát.

•         Získanie dát krajinnej štruktúry – určenie faktora drsnosti povrchu (Rg faktor). 

•         Určenie faktorov S, Fx, Al a Ex, vytvorenie ich mapových výstupov.

•         Výpočet lavínovej ohrozenosti podľa vzorca Av = (Al + Ex + Fx) * S * Rg (BARKA, 2003)

•         Vykreslenie výstupných dát – mapy s vyznačenými miestami nebezpečenstva vzniku lavín.

•         Získanie máp lavínovej ohrozenosti  (lavínového katastra vo formáte TIFF od SLP) a ich 

rektifikácia do súradnicového systému WGS 84 UTM zone 34N.

•         Vymedzenie lavínového katastra pomocou nástrojov programu ArcGIS 9.2. 

•         Príprava  automatizovaného  nástroja  pre  vygenerovanie  miest  vzniku  lavín  a  lavínového 

katastra.

•         Vykreslenie výstupných dát - mapy lavínovej ohrozenosti a zdrojových dát - zdigitalizovanej 

mapy  lavínového  katastra  od  SLP,  ich  vzájomné  porovnanie.  Na  základe  vysokého  počtu 

lavínových svahov vo VT – približne 1 800 – sme zvolili  na verifikáciu lavínového katastra 

jednu dolinu (Furkotská dolina) s 51 lavínovými svahmi. 

 

                                                           



4.1 PREDSPRACOVANIE ZDROJOVÝCH DÁT 
 

V predprípravnej fáze práce bola vybraná záujmová oblasť a získaval sa čo možno najväčšií  

počet vstupných dát. Ich spracovanie bolo realizované v programe  ArcGIS 9.2.

Digitálny model reliéfu DMR tvoril podklad pre vytvorenie morfometrických máp, ktoré 

sme  využili  v prekrývaní  a  vložení  do  vzorca  na  výpočet  Av  –  teda  lavínovej  ohrozenosti  a 

identifikácii miest vzniku lavín.  DMR bol dodaný vo formáte ascii, v mierke podkladu 1: 10 000. 

Ďalej sa spracovávala vektorová vrstva Corine LandCover, ktorá sa týkala krajinnej pokrývky, a 

z ktorej sa do rovnice na určenie miest vzniku lavín odvodzovali faktor Rg – tj. faktor drsnosti 

povrchu. Vrstva Corine LandCover bola v úvode orezaná podľa záujmového územia a prevedená do 

rastrovej formy (POLYGON TO RASTER). Pomocou nomenklatúry získanej od ŠOP, sa následne 

porovnávali úrovne, ktoré sa nachádzali na získanej vrstve krajinnej pokrývky s kategóriami, ktoré 

boli  potrebné   na vytvorenie  faktora drsnosti  povrchu (rg faktor).  Keďže reklasifikačná tabuľka 

(Tabuľka 12) pre vytvorenie rg faktora je podrobnejšia a zjavne je tvorená pre väčšie mierky, museli 

sa 2 kategórie z reklasifikácie vynechať.

 



4.2 IDENTIFIKÁCIA MIEST VZNIKU LAVÍN

 
Pre identifikáciu miest  vzniku lavín (BARKA,  RYBÁR,  2003) sa použil  model,  založený na 

morfometrických parametroch a drsnosti reliéfu. Jeho rovnica je nasledovná:

Av = (Al + Ex + Fx) * S * Rg    [1]

Av …. hrozba vzniku lavíny Al …. faktor nadmorskej výšky

Ex …. faktor orientácie reliéfu Fx …. faktor horizontálnej krivosti

S …. faktor sklonu reliéfu Rg ….faktor drsnosti povrchu

Najdôležitejšie postavenie v rovnici majú sklon a drsnosť povrchu. Podmieňujú možnosť vzniku 

lavíny, kým ostatné faktory ovplyvňujú len frekvenciu vzniku lavín. 

Minimálny sklon ovplyvňujúci vznik lavíny sa udáva 10º, najvhodnejší sklon je medzi 35º a 

45º,  pri  sklonoch vyšších  ako 70º  už  sneh  na  skalnej  stene  snehovú  pokrývku nie  je  schopný 

vytvoriť.  Bude  potrebné  vytvoriť  mapu  krajinnej  pokrývky.  V  Západných  Karpatoch  výška 

snehovej pokrývky spravidla narastá s rastúcou nadmorskou výškou, preto faktor nadmorskej výšky 

nadobúda  najväčšie  hodnoty  v  najvyšších  častiach  záujmového  územia.  Expozícia  reliéfu  voči 

svetovým stranám umožňuje zohľadniť vplyv vetra na rozloženie snehovej pokrývky a tiež vplyv 

slnečnej radiácie na vlastnosti snehovej pokrývky. Faktor expozície má preto vyššie hodnoty na 

záveterných,  v  Západných  Karpatoch  spravidla  južných  a  východných  svahoch.  Faktor 

horizontálnej  krivosti  reliéfu  taktiež  vyjadruje  rozloženie  snehovej  pokrývky,  ktorá  je  zvyčajne 

vyššia v žľaboch a na svahoch ako na chrbtoch. 

Jednotlivé faktory by mali  nadobúdať hodnoty v rozpätí 0 – 2, resp. 0 – 3 (pri drsnosti 

povrchu).  Príslušné  hodnoty  sú  uvedené  v  Tabuľke  6.  Pre  každý  faktor  bude  potrebné  v 

počítačovom  prostredí  vytvoriť  mapu  so  zodpovedajúcimi  hodnotami.  Následným  použitím 

mapovej  algebry  v  rastrovo  orientovanom  GIS  podľa  uvedenej  rovnice  a  reklasifikáciou 

vypočítaných hodnôt (podľa Tabuľky 7) vznikne mapa hrozby vzniku snehových lavín.

 



Tabuľka 6:  Hodnoty reklasifikácie pre jednotlivé faktory vstupujúce do rovnice na určenie miest  

vzniku lavín

Tabuľka 7: Reklasifikácia výsledkov rovnice na určenie miest vzniku lavín



4.3  MODEL NA IDENTIFIKÁCIU MIEST VZNIKU LAVÍN 
 

LOKALIZÁCIA: 

Toolbox:         Lavinova Hrozba 

Model:            Miesta vzniku lavin

 

VSTUPY:      (adresár vstup_T)

DMR: digitálny model reliéfu záujmového územia v rastrovom formáte (dmr)

Krajinná  pokrývka:  typy  pokryvu  záujmového  územia  v rastrovom  formáte  (rg_faktor 
prípadne rg_faktor_F pre Furkotskú dolinu)

Pracovný adresár 1: zvolíme umiestnenie medzivýsledkov a výstupov

 

VÝSTUPY:

Miesta vzniku lavín: oblasti, kde je možnosť vzniku miesta, odkiaľ sa môže spustiť lavína; 
rastrový formát (miesta_lavin)

 

Keď sú pripravené vstupy a zadaný pracovný adresár, tak sa môže pracovať so samotným modelom. 

Ako  prvé  je  nutné  vygenerovať  všetky  faktory,  ktoré  vstupuju  do  rovnice  pre  určenie  miest 

lavínového nebezpečenstva. Sú to: faktor sklonu S, faktor nadmorskej výšky Al, faktor expozície 

Ex, faktor krivosti reliéfu Fx. Pri všetkých menovaných faktoroch sa vychádza z DMR.

 

4.3.1. VYTVORENIE MAPY VÝŠKOVÝCH STUPŇOV, FAKTOR Al
 

Údaje o nadmorskej výške záhrňa priamo DMR. Za účelom vytvorenia mapy výškových 

stupňov, resp. faktora Al vstupujúceho do rovnice na určenie miest lavínového nebezpečenstva sa 

pomocou  funkcie  RECLASSIFY  existujúcim  hodnotám  buniek  priradili  hodnoty  faktora 

nadmorských výšok (podľa Tabuľky 8), čím došlo k zjednoteniu oblastí s rovnakými klasifikačnými 

kritériami. Na základe odporúčania SLP sa oproti pôvodným reklasifikačným hodnotám posunul 

faktor nadmorskej výšky pre Vysoké Tatry o 150 metrov vyššie. Daná reklasifíkácia je znázornená 

v ModelBuilderi nasledovne (Obrázok 4)

 



Obrázok 3: Reklasifikácia faktora nadmorskej výšky Al

Tabuľka 8: Reklasifikačná tabuľka pre faktor nadmorskej výšky (Al)

 Obrázok  4: Ukážka  faktora nadmorskej  výšky  Al  

zobrazujúca Furkotskú dolinu

 

Výsledok  reklasifikácie  ponúka  Obrázok  4 

z programu  ArcGIS  9.2.  Výsledná  mapa  faktora 

nadmorskej  výšky  Al  je  zaradená  spolu  s ostatnými 

mapami do príloh tejto diplomovej práce.

 

K ostatným  faktorom,  týkajúcich  sa 

morfometrických charakteristik reliéfu Vysokých Tatier  a 

vstupujúcich do rovnice na určenie miest vzniku lavín, sa 

dopracovalo na základe funkcií nadstavby programu ArcGIS 9.2 Desktop a teda funkcií SPATIAL 

ANALYST. 

4.3.2. VYTVORENIE MAPY SKLONU RELIÉFU, S FAKTOR

 
Sklon reliéfu je charakterizovaný ako zmena nadmorských výšok v smere spádovej krivky, 

býva vyjadrený v stupňoch. Na získanie hodnôt sklonu reliéfu vo VT sa využila funkcia SLOPE. Pri 

reklasifikácii sa však nemohlo pracovať s desatinnými číslami, ako uvádza reklasifikačná Tabuľka 



9,  tak  sa  do  reklasifikácie  priradil  desaťnásobok  faktora  sklonu.  K správnych  –  tabuľkovým – 

hodnotám faktora sklonu sa napokon dospelo vydelením výsledného rastra sklonov reálnym číslom 

10.0 pomocou SINGLE OUTPUT MAP ALGEBRY, ako znázorňuje Obrázok 5.

 Obrázok 5: Tvorba faktora sklonu S

Tabuľka 9: Reklasifikačná tabuľka pre 

faktor sklonu (S)

Obrázok 6: Ukážka faktora sklonu S zobrazujúca 

Furkotskú dolinu

 



4.3.3. VYTVORENIE MAPY ZAKRIVENIA POVRCHU, Fx FAKTOR
 

Horizontálna  krivosť reliéfu všeobecne predstavuje  zakrívenie  reliéfu  v smere vrstevnice 

(normálová  krivosť  v smere  dotyčnice  k vrstevnici).  Kladné  hodnoty  krivosti  sa  označujú  ako 

konvexné  a záporné  ako  konkávne.  Na  určenie  krivosti  reliéfu  VT  sa  využila  funkcia 

CURVATURE, ktorá ponúka celkovú krivosť, ale aj planárnu a profilovú samostatne. V  prípade VT 

sa hodnoty planárnej krivosti pohybovali v intervale od - 400 do 400. Funkcia SINGLE OUTPUT 

MAP ALGEBRA, ktorej  vstupom je  Krivost  planarna  vydelila  krivosť  hodnotou 100.0,  aby sa 

dostali hodnoty vhodné ako vstup do funkcie RECLASSIFY. Na základe získaných hodnot krivosti 

reliéfu,  sa upravila aj  reklasifikačná tabuľka (Tabuľka 10) Situáciu spracovanú v ModelBuilderi 

zachytáva Obrázok 7. 

 Obrázok 7: Tvorba faktora zakrívenia povrchu Fx

                                    

 

 

 

 
Obrázok 8: Ukážka faktora zakrívenia povrchu Fx 

zobrazujúca Furkotskú dolinu

 

 

Tabuľka 10: Reklasifikačná tabuľka pre faktor  
zakrívenia povrchu (Fx)

 



4.3.4 VYTVORENIE MAPY ORIENTÁCIE VOČI SVETOVÝM STRANÁM, 

Ex FAKTOR

 

Orientácia svahu (expozícia) má význam v polohe svahu voči slnečnému žiareniu a smeru 

vetra. Na tienistých svahoch sa snehová pokrývka pomalšie stabilizuje, sú lepšie podmienky pre 

vznik povrchovej a dutinovej inovate. 

Expozícia  reliéfu  predstavuje  orientáciu  voči  svetovým  stranám  vyjadrenú  v stupňoch 

v rozmedzí  od  0°  do  360°.  Severná  expozícia  ma  hodnotu  0°,  ostatné  smery  sú  priraďované 

vzostupne v smere hodinových ručičiek. 

Pri  orientácii  terénu (expozícii)  sa previedlo štatistické skúmanie závislosti  medzi dĺžkami dráh 

lavín v oblasti Vysoké Tatry a expozíciou reliéfu.Výsledkom bola potvrdená závislosť medzi dĺžkou 

dráhy lavíny a expozíciou reliéfu. Celý postup skúmania aj s výsledkami je uvedený v PRÍLOHE 2 

tejto diplomovej práce. Mapa expozície reliéfu sa získala použitím funkcie ASPECT a následnou 

reklasifiáciou pomocou funkcie RECLASSIFY na základe Tabuľky 11 a tak sa získal ďalší vstup – 

faktor Ex - do rovnice na zistenie miest vzniku lavín.

Obrázok 9: Tvorba faktora expozície Ex

Tabuľka 11: Reklasifikačná tabuľka 

pre faktor expozície (Ex)

Obrázok 10:  Ukážka faktora expozície  Ex zobrazujúca 

Furkotskú dolinu



4.3.5. VYTVORENIE MAPY DRSNOSTI POVRCHU, Rg FAKTOR

 

Pri  analýzach  drsnosti  reliéfu  sa  vychádzalo  z podkladov,  ktoré  poskytla  ŠOP  vo 

vektorovom  formáte,  ktoré  sa  museli  pretransformovať  na  raster.  Každej  oblasti  bolo  podľa 

priloženého  kľúča  priradené  číslo  podľa  faktora  drsnosti  povrchu.  Tieto  hodnoty  sa  potom 

reklasifikovali na základe Tabuľky 12, ale podľa desaťnásobku príslušného faktora a následne sa 

výsledný  raster  pomocu  funkcie  Raster  Calculator  vydelil  konštantou  10.0.  Situácia 

v ModelBuilderi bola riešená tak, že do modelu vstupoval už Rg faktor predpripravený priamo do 

rovnice na identifikáciu miest so vznikom lavínového nebezpečenstva.

Tabuľka 12: Reklasifikačná tabuľka pre faktor drsnosti povrchu (Rg)

Obrázok  11: Ukážka faktora  drsnosti  povrchu  Rg 

zobrazujúca Furkotskú dolinu

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.6 VÝPOČET ROVNICE LAVÍNOVEJ OHROZENOSTI
 

Po spracovaní výsledkov analýz jednotlivých vlastností terénu – resp. faktorov, sa vytvoril 

model  pomocou  ModelBuilderu  v programe  ArcGIS  9.2.  Tento  model  na  základe  funkčných 

vzťahov z rovnice na výpočet miest  vzniku lavín (Barka,  2003) vygeneroval miesta potenciálne 

ohrozené vznikom lavín. Obrázok 12 nám zobrazuje situáciu v ModelBuilderi. Ide o časť modelu, 

kde sú znázornené už len nami vygenerované vstupy – faktory. Ako sa môže z Obrázka 12 usúdiť, 

Rg faktor je parametrom vstupujúcim do modelu.  Spolu s faktorom sklonu S pomocou funkcie 

TIMES  sa  vynásobia.  Ex,  Fx,  a Al  faktory  sa  sčítajú  pomocou  funkcií  PLUS  a následne  sú 

vynásobené  výsledkom  Rg  *  S.  Dostávajú  sa  tak  miesta  vzniku  lavín,  ktoré  sa  musia  ešte 

reklasifikovať pomocou funkcie RECLASSIFY na základe Tabuľky 13. Výsledkom sú 4 kategórie 

miesta vzniku lavín.

 Obrázok 12: Časť modelu rovnice na identifikáciu miest vzniku lavín

Tabuľka 13:  Reklasifikačná tabuľka pre  výsledné miesta 

vzniku lavín

Obrázok 13: Miesta vzniku lavín  (Furkotská 

dolina)



Konkrétne výsledné mapy jednotlivých faktorov sú zaradené aj s výslednou mapou identifikácie 

miest vzniku lavín a modelom (Model 3: Miesta vzniku lavín), do prílohy tejto diplomovej práce.

 4.4 URČENIE LAVÍNOVÝCH DRÁH 

 
Pri určovaní lavínových dráh a dosahu padajúcich lavín a následným vytvorením lavínového 

katastra sa zaoberalo viacerými variantami riešenia tejto problematiky.

Najprv  sa  uvažovalo,  že  sa  pre  určenie  oblastí,  ktoré  sú  ohrozené  pádmi  lavín,  použije 

empirický model pre určenie dĺžky lavínovej dráhy. Model bol vypracovaný autormi BOVIS a MEARS 

(1976)  a  LIED a  BAKKEHØI (1980)  a v praxi  ho  overoval  aj  BARKA (2003).  Model  predpovedá 

maximálnu dĺžku pádu lavín, avšak namiesto dovtedy používanej dynamiky lavín vychádza len z 

morfometrických  parametrov  konkrétnej  lavínovej  dráhy.  Model  autori  založili  na  rozboroch 

niekoľkých  desiatok  dobre  zdokumentovaných  lavínových  dráh  vo  vybranom  pohorí.  Určili 

referenčný  bod,  tzv.  bod  b,  od  ktorého  merali  dĺžku  dopadu  lavíny.  Uhol  b  (Obrázok  14) 

zadefinovali ako uhol zvieraný horizontálnou rovinou a spojnicou počiatočného, najvyššieho bodu 

lavínovej dráhy s bodom, kde sklon dráhy prvýkrát dosahuje hodnotu 10º. Uhol a je potom uhol 

zvieraný horizontálnou rovinou a spojnicou počiatočného a koncového bodu lavínovej dráhy (pri 

maximálnom zásahu najväčších lavín, ktoré sa zväčša vyskytujú s frekvenciou 50 až 300 rokov). 

Regresnou analýzou týchto uhlov zistili, že uhol a je možné vypočítať z uhla b pomocou rovnice

a = C0 + C1b, [2]

kde vo väčšine prípadov C0 je rovné 0. 

Tento  model  bol  navrhnutý  ako  1D,  jeho  uplatnením  pre  spádnice  vychádzajúce  z 

jednotlivých miest s hrozbou vzniku lavíny,  je možné vytvoriť mapu oblastí,  ktoré sú v dosahu 

padajúcich lavín (pri extrémnych lavínových situáciách).

 Obrázok 14: Geometria pre regresnú analýzu (a, b)

 

 

 

 

 



 Pri zostrojovaní mapy lavínových dráh je potrebné najskôr určiť hodnoty koeficientov C0 a 

C1  vstupujúce  do  rovnice  [2],  pričom  sa  vychádza  vždy  z  podrobne  (najlepšie  v  teréne) 

zmapovaných lavínových dráh v rámci jedného pohoria. 

Využitie  GIS: do výpočtu vstupuje mapa miest s možným vznikom lavín v rastrovej forme. 

Z  nej  sú  vyextrahované  body  s  rizikom  vzniku  lavín,  tj.  stred  bunky  rastra  je  prevedený  do 

vektorovej formy. Pre každý bod je následne zostrojená spádnica s využitím DMR modelového 

územia. Výsledný súbor spádnic vo vektorovej forme obsahuje pre každý bod (vertex) spádnice 

údaj o nadmorskej výške. To umožňuje vypočítať sklon každého úseku spádnice a vyhľadať body a 

a b (pre regresnú analýzu). Na ich vyhľadávanie použijem skript, ktorý prechádza každú spádnicu 

od jej  počiatku až po miesto so sklonom menším alebo rovným 10º. Tam zistí hodnotu uhla ß, 

vypočíta uhol α a pokračuje po spádnici, až kým jej horizontálna dĺžka a prevýšenie nezodpovedajú 

vypočítanému uhlu α. Tak zistí maximálnu dĺžku pádu lavíny pre danú spádnicu a pridá prejdený 

úsek  do  novovytvoreného  vektorového  súboru  lavínových  dráh.  Z  vektorovej  formy sa  potom 

lavínové dráhy prevedú do rastrovej  mapy a vytvorí  sa mapa dráh extrémne veľkých lavín.  Iná 

možnosť pre určenie lavínovej dráhy, resp. max. dĺžky lavíny je použitie fyzikálnych dynamických 

modelov pre pohyb lavíny po svahu. Tieto sú však závislé od množstva parametrov popisujúcich 

povrch  svahu  (resp.  lavínovej  dráhy),  množstvo  a  kvalitu  snehu  a  pod.,  preto  ich  použitie 

predstavuje teoreticky aj prakticky náročný proces.

Po získaní miest  vzniku lavín na základe upravenej  Hreškovej  rovnice (Barka,  2003) sa 

ďalej pokračovalo vo vytváraní lavínového katastra. Pre jeho vytvorenie bolo k dispozícii viacero 

variant  postupov.  V I.  variante  sa  vychádzalo  z metódy paušálneho sklonu a teda  vzhľadom na 

konzultáciu so SLP v Jasnej  sa  dospelo  k záveru,  že  dráha  lavíny sa  určí  ako spádnica  z miest 

vzniku  lavín  a  dosah  lavíny  podľa  metódy  paušálneho  sklonu  interpretovaného  na  spádnice. 

Uvažovalo se aj o prípadnom „koeficiente krivosti spádnice“ – to znamená, ak sa zakrívi spádnica 

napr. o 90° na dne doliny, dosah lavíny bude značne menší.

Samotná metóda paušálneho sklonu (PS) je založená na pomere rozdielu nadmorskej výšky odtrhu 

a nánosu k vodorovnej dĺžke lavínovej dráhy. Podľa SLP dosahujú vo všeobecnosti lavíny hodnotu 

PS od 0.3 a viac, v extrémnych prípadoch bola zaznamenaná hodnota 0.28. V tomto prípade bola 

známa iba nadmorská výška odtrhu lavíny (vďaka vygenerovaným miestam vzniku lavín), miesto 

nánosu a rozdiel sa mohol ľahko dopočítať, keďže bola známa hodnota paušálneho sklonu a to 0.28.

Takto sa vypočítala hodnota nadmorskej výšky nánosu lavíny na základe nadmorskej výšky 

odtrhu. Metódu paušálneho sklonu sa potom aplikuje na spádnice a získa sa tak dosah lavíny. Dráha 

lavíny je určená ako spádnica z miest vzniku lavín.

 



4.5 MODEL LAVÍNOVÉHO KATASTRA   
 

Prácu bola priebežne preorientovaná na II. variantu postupu vzhľadom na získané materiály, 

ktoré  poskytla  HZS –  SLP.  Bol  spracovávaný  model,  ktorého  základnú  verziu  vytvorili  autori 

z Washingtonskej  univerzity  (GABRISCH,  REYNOLDS, 2005).  Tento  model  taktiež  generuje  miesta 

vzniku lavín a samotné vytvorenie lavinového katastra je založené na funkciách používaných pri 

hydrologickom modelovaní (funkcie: Flow direction, Flow length apod.). Tieto funkcie sú využité 

práve preto, lebo sneh má v podstate podobné vlastnosti, čo sa týka napríklad jeho tečenia po svahu, 

ako  voda.  Tento  model  sa  aplikoval  na  skúmané  územie  Vysokých  Tatier  a bol  doň  vložený 

vytvorený model Miesta vzniku lavín, ktorý sa už predtým vytvoril na základe Barkovej rovnice 

(BARKA, 2003). 

 

LOKALIZÁCIA: 

Toolbox:         Lavinova Hrozba 

Model:            Lavinovy kataster

 

VSTUPY:      (adresár vstup_T)

DMR: digitálny model reliéfu záujmového územia v rastrovom formáte (dmr)

Krajinná  pokrývka:  typy  pokryvu  záujmového  územia  v rastrovom  formáte  (rg_faktor 
prípadne rg_faktor_F pre Furkotskú dolinu)

Pracovný adresár 1: zvolíme umiestnenie medzivýsledkov a výstupov

Pracovný adresár 2: ide o pracovnýo adresár používaný pri modely Miesta vzniku lavín

 

VÝSTUPY:

Lavínový kataster: zobrazujúci lavínové dráhy; vektorový formát (lav_kataster)

Pre  zjednodušenie  modelu  nebola  časť  na  určenie  miest  vzniku  lavín  rozpisovaná,  ale  priamo 

vložená ako model. Tento model je už podrobne popísaný v kapitole 4.2.1 Model na identifikáciu 

miest  vzniku  lavín.  Na  tento  model,  sa  ďalej  nadviazalo  časťou,  ktorá  je  založená  na 

hydrologických funkciách.  Takýmto postupom a teda spojením upravených modelov (Barkovho 

a modelu  získaného  z Washingtonskej  univerzity  a následne  upraveného  pre  VT)  vznikol  nový 

model na vygenerovanie lavínových katastrov v oblasti VT. 

Funkciou FILL sa získal tzv. zaplnený DMR model, s ktorým sa ďalej mohlo pracovať. Jeho 

výstup  (Fill DMR) bol vstupom do ďalšej funkcie – FLOW DIRECTION, ktorá umožnila získať 



výstup smer toku (Smer toku).  Smer toku bol  spolu s reklasifikovanými miestami vzniku lavín 

vstupom do funkcie FLOW LENGTH, ktorá ako výsledok dala dlžku toku (Dĺžka toku). 

Zo  sklonov  získaných  z prvotného  DMR  sa  reklasifikáciou  získal  výstup  pomenovaný 

Koniec  lavíny.  Reklasifikácia  pomocou  funkcie  RECLASSIFY bola  založená  na  poznatku,  že 

lavíny sa tvoria do hodnoty sklonitosti reliéfu 50° a minimálny sklon na zosun lavíny je približne 

10° - v našom modeli sme počítali s minimálnym sklonom 15° (podľa odporučenia SLP). 

Výstup Koniec lavíny a Dĺžka toku vstupujú do funkcie TIMES a výsledkom je oblasť, kde 

je možný výskyt lavíny  a teda jej dráha (Koniec lavíny na svahu). Tento výstup spolu s výsledkom 

z funkcie CON (Elevačná maska), kde je nastavená nadmorská výška, pri ktorej sa už lavína môže 

vytvoriť  a zosunúť,  vstupuje  do  funkcie  TIMES.  Výsledkom  je  súbor  Celkové  dáta,  ktorý  sa 

reklasifikuje pomocou funkcie RECLASSIFY tak, že od hodnoty 40 000 do maxima sa priradí 1 

a od  hodnoty  0  do  40 000  sa  priradí  NoData  –  teda  s touto  oblasťou  pri  ďalších  výpočtoch 

nebudeme počítať (výstup Maska plochy). 40 000 je minimálna hodnota vstupu Celkové dáta, ak 

odstránime hodnoty 0.

Celkové dáta vstupujú do funkcie TIMES spolu s Maskou plochy  - výstupom je Lavína – 

stredná.  (Priemerná  lavína,  ktorá  sa  vyskytuje  v stredných  polohách.)  Výstup  funkcie  FLOW 

DIRECTION Smer toku vstupuje do funkcie FLOW ACCUMULATION, výsledkom je Akumulácia 

toku – vyhraničené oblasti,  kde dochádza ku kumulovaniu vody, v našom prípade snehu. Ak sa 

Akumulácia  toku  pomocou  funkcie  RECLASSIFY  reklasifikuje,  dostaneme  Masku  rieky. 

Reklasifikáciou sa priradí všetkým hodnotám hodnota 1. NoData zostávajú. Maska rieky a Lavína – 

stredná vstupujú do funkcie TIMES, ktorá poskytne výsledok vo forme rastra s názvom Lavína – 

finálna. V postate sa už môže v tomto okamihu hovoriť o základoch lavínového katastra. Finálna 

lavína  sa  musí  ešte  reklasifikovať  pomocou  funkcie  RECLASSIFY,  kde  všetkým hodnotám sa 

priradí rovnaká hodnota 1, NoData znova zostávajú ako NoData. Keďže takto vygenerovaná lavína 

je stále v rastrovom formáte, je vhodné jú prekonvertovať na polygón. Na tento účel sa využila 

funkcia RASTER TO POLYGON, kde na základe hodnoty (value) a so zaškrtnutým políčkom na 

zlučovanie  polygónov,  sa  dospeli  k výsledku,  ktorým je  Shape  vektora  lavínových  dráh,  alebo 

lavínový kataster Vysokých Tatier.Výsledný model je uvedený v Prílohe 1 práce pod názvom Model 

2: Lavínový kataster.



4.6 MODEL INTERAKTÍVNEHO LAVÍNOVÉHO 
KATASTRA

 

V tejto časti sa venovalo vytvoreniu modelu, ktorý by bol schopný na základe interaktívneho 

vstupu (pomocou myši  zadaný polygón,  ktorý  predstavuje  odtrh  lavíny),  vygenerovať  lavínový 

svah, prípadne pri zadaní viacerých odtrhov – viaceré lavínové svahy.

 

LOKALIZÁCIA: 

Toolbox:         Lavinova Hrozba 

Model:            Interaktivny lavinovy kataster

 

VSTUPY:      (adresár vstup_T)

DMR: digitálny model reliéfu záujmového územia v rastrovom formáte (dmr)

Krajinná  pokrývka:  typy  pokryvu  záujmového  územia  v rastrovom  formáte  (rg_faktor 
prípadne rg_faktor_F pre Furkotskú dolinu)

Miesta vzniku lavín: reklasifikovaný na 2 kategórie; ide o oblasti, kde je pravdepodobnosť 
vzniku miesta, odkiaľ sa môže spustiť lavína; rastrový formát (miesta_laviny)

Pracovný adresár 1: zvolíme umiestnenie medzivýsledkov a výstupov

 

VÝSTUPY:

Interaktívny lavínový kataster: zobrazujúci dráhy lavín; vektorový formát (interakt_lk)



Treba poznamenať,  že  interaktívny model  sa  spúšťa len vtedy,  keď už sú vygenerované miesta 

vzniku lavín reklasifikované na dve kategórie (miesta_laviny), kde sa 4 pôvodné kategórie rizika 

miest vzniku lavín preklasifikovali pomocou funkcie RECLASSIFY nasledovne: najnižšie riziko 

vzniku  miest  odtrhu  lavín  sa  reklasifikáciou  vylúčilo,  pretože  toto  riziko  pokrývalo  rozsiahle 

územia až po dná dolín – čo sa môže vysvetliť tak, že ide len o interpretáciu terénu, čo je len jedna 

z troch predpokladov vzniku lavín (ďalej sú to meteorologické podmienky a fyzikálne vlastnosti 

snehu). 2. stupeň rizika vzniku lavín sa ponechal a riziko 3 a 4 sa reklasifikáciou zlúčilo. Tak sa 

získali 2 kategórie miest vzniku lavín (Obrázok 15). 

Obrázok  15:  Reklasifikované  miesta  vzniku  lavín  pre 

modelovanie lavínového katastra   (Furkotská dolina)

Ďalej  sa  musí  nainportovať  do  modelu  –  konkrétne  do 

premennej Feature Set – schéma. Schéma sa načíta kliknutím 

na Feature Set pravým tlačidlom myši a vyvolaním ponuky 

Properties.  V záložke  Data  Type  sa  následne  naimportuje 

schéma aj symbológia zo súboru miestaOdtrhu.mdb, ktorý sa 

nachádza  v adresári  vstup_T.  Následne  sa  model  uloží 

a zavrie. V Toolboxe Lavinova Hrozba naň pravým tlačidlom 

myši  klikneme  a  zadáme  OPEN, načítajú  sa  vstupy 

a pomocou  myši  sa  zadá  polygón  (polygóny),  ktoré  sú 

interaktívnym  vstupom –  resp.  odtrhom  lavíny.  Výsledný 

model je uvedený v Prílohe 1 s názvom Model 1: Interaktívny lavínový kataster. Pri tomto modeli 

sa vychádzalo zo základného modelu na vygenerovanie miest vzniku lavín (Miesta vzniku lavín) 

a lavínového katastra (Lavínový kataster).  Avšak v tomto prípade sa časť, ktorá generuje miesta 

vzniku  lavín  vynechala  a namiesto nej  sa  do modelu  ako parameter  vloží  vstupná  vrstva miest 

vzniku lavín (miesta_lavin), ktorá zobrazuje miesta, odkiaľ sa môže lavína spustiť. 

Základom  pri  tomto  modely  je  vytvorená  premenná  s dátovým  typom  FEATURE  SET,  ktorá 

umožňuje interaktívny vstup dát do modelu vo forme polygónu resp. polygónov. Tieto polygóny 

bolo nutné pretransformovať na rastrový formát pomocou funkcie FEATURE TO RASTER. Táto 

funkcia mala nastavené extenzie zo vstupného DMR a jej výsledkom bol Odtrh – tj. miesto odtrhu 

lavíny v rastrovom formáte. Odtrh je vstupom do ďalšej funkcie (EXTRACT BY MASK), ktorá 

zabezpečí, že v nami zadanom polygóne bude skutočne aj miesto vzniku lavíny a teda možnosť, že 

sa odtiaľ lavína spustí. Ak sa zadal polygón v mieste, kde sa miesto vzniku lavíny nenachádza, tak 



sa  model  ukončí.  Znamená  to,  že  je  nemožné  nastaviť  vznik  lavíny  mimo  oblasti,  ktorá  bola 

označená jako oblasť – miesto vzniku lavíny.

Preto druhým vstupom do funkcie EXTRACT je práve súbor Miesta vzniku lavín (uložený ako 

miesta_lavin v pracovnom adresári). Výsledkom funkcie je súbor Extract, ktorý nahrádza výstup 

s názvom Miesta vzniku lavín v minulých modeloch. Celá nasledujúca časť modelu je ponechaná 

ako  v prípade  modelu  s názvom Lavínový  kataster  (Kapitola  4.3.1  Model  lavínového katastra). 

Výsledkom je shape súbor vo vektorovom formáte s lavínovou dráhou resp.  dráhami,  s názvom 

interakt_lk.shp. 

 

 



4.7 PRESNOSŤ VÝSLEDKOV             
 

V tejto časti je uvedená verifikácia lavínových katastrov (ďalej LK) na základe modelov: 

Lavínový  kataster  (Obrázok  17)  a  Interaktívny  lavínový  kataster  (Obrázok  18),  ktoré  sa 

porovnávajú s lavínovým katastrom, ktorý poskytlo Stredisko lavínovej prevencie (Obrázok 16). Pri 

porovnávaní  sa  nebude  skúmať  celé  územie  Vysokých  Tatier,  pretože  zahŕňa  približne  1 800 

lavínových  svahov,  ale  na  základe  doporučenia  SLP sa  vybrala  Furkotská  dolina,  v ktorej  sa 

nachádza podľa SLP 51 lavínových svahov (Obrázok 16).

 

 



Obrázok 16: Lavínový kataster (SLP)

Obrázok 17: Lavínový kataster 

Obrázok 18: Interaktívny LK



Predchádzajúce výstupy sa môžu zhodnotiť len vizuálne.  (Aj z toho dôvodu, že nemáme 

žiadnu istotu, že poskytnutý LK od SLP je skutočne presný.) Pri porovnaní LK, ktorý nám poskytlo 

SLP s LK, ktorý sme vytvorili (Obrázok 17), môžeme dospieť k názoru, že v prípade vytvoreného 

lavínového katastra je lavínových svahov omnoho vyššie zastúpenie, ako uvádza LK SLP. Môže to 

byť spôsobené aj faktom, že SLP vyznačila len tie svahy, na ktorých sa s dlhoročným pozorovaním 

neustále  opakuje  zosun  lavín.  Pričom  v našom  skúmaní  sa  za  rizikové  ukázali  aj  iné  svahy 

Furkotskej doliny. Navyše sa tu naskytuje otázka, či sa skutočne môžu dráhy lavín znázornené na 

Obrázku 17, klasifikovať ako lavínový kataster, keďže zaberajú oveľa väčšie plochy ako LK SLP 

a navyše vo vyšších polohách svahov, nie sú konkrétne definované – resp. rozpoznateľné miesta 

odtrhov (ide skôr o jednoliatu oblasť odtrhu).

V druhom prípade sa porovnávali výsledky LK SLP a interaktívneho LK, ktorý sa vytvoril 

na základe interaktívneho vstupu odtrhových zón. Odtrhové zóny, ktoré interaktívne vstupovali do 

modelu sa prebrali z LK SLP. Ako môžeme usúdiť z Obrázka 18, vytvorené lavínové katastre sa 

v odtrhových  pásmach  poväčšine  zhodujú  s LK  SLP a to  hlavne  v JV,  JZ  a S časti  skúmaného 

územia. Ďalej sa môže usúdiť, že vo väčšine prípadov sa nezhodujú dosahy lavín. Popri lavínach 

s veľkým dosahom,  ktoré  sú  zaznamenané  v LK SLP,  majú  vygenerované  lavíny  kratší  dosah, 

približne len do ¾ vyznačených lavínových dráh SLP. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj  k 

vychýleniu dráhy lavíny, od lavíny zaznamenanej v LK SLP. 

Príčinou  tohto  javu  je  fakt,  že  vytvorené  modely  vychádzajú  len  z morfometrických 

charakteristík reliéfu (topografické prvky) a z krajinnej pokrývky a neberú do úvahy, o akú lavínu 

z hľadiska  klasifikácie  ide,  prípadne  nezohľadňujú  meteorologické  prvky,  tj.  prvky  získané  z 

pozorovaní a meraní na meteorologických staniciach (atmosférické zrážky, teplota vzduchu, veterné 

pomery,  slnečný svit,  oblačnosť,  vlhkosť  vzduchu)  a ani  vlastnosti  snehu,  ktoré  sú  ovplyvnené 

vývojom počasia: (teplotný profil snehu, štruktúra jednotlivých vrstiev, zloženie snehu, a pod.). 

Keď sa zhrnie celá problematika porovnávania výsledkov a ich presnosti, tak sa zistí značná 

závislosť  výstupov  na  vstupných  dátach  a ich  presnosti.  V prvom rade  sa  musí  brať  do  úvahy 

vektorová  vrstva  Corine  LandCover,  ktorá  je  v mierke  1:  100 000,  čo  je  vzhľadom na  mierku 

podkladu  digitálneho  modelu  reliéfu  s hodnotou  1:  10 000  značný  rozdiel  (v  tomto  prípade 

nepriaznivý).

Pri DMR je dôležité si všímať jeho chybovosť resp. odchylky. Keďže je DMR tvorený z vrstevníc, 

je jeho chybovosť na rôznom území rôzna. Model reprezentuje povrch terénu, nie jeho pokryv. 

Predpokladaná odchylka v DMR je ± 2.5 m vo výške (maximálna ±15 m). Podľa TOPU ASR je 

technológia tvorby DMR nasledovná: V prvom rade sa skenovali tlačové podklady TM 1: 25 000 

a 1 : 10 000. Potom sa poloautomatickou vektorizáciou zvektorizovali vrstevnice a ovýškovali sa. 



Upravili  sa  styky  mapových  listov.  Následne  sa  vygenerovalo  DMR  vrámci  týchto  krokov: 

Pomocou  modulu  TOPOGRID  programu  ArcINFO.  Bola  definovaná  veľkosť  bunky  modelu, 

záujmová plocha, súradnicový systém a veľkosť dlaždice. Vrstevnice sú v súradnicovom systéme 

Lambert SK. Následne bol vybraný extend dlaždice, ktorá sa chystá generovať a vyselektujú sa 

príslušné súbory s vrstevnicami. Vrstevnice sa ešte mierne očistia od prvkov, ktoré tam nepatria – 

ako napríklad hrany, zrázy (Obrázok 20), raveny a pod. Napokon sa vrstevnice transformujú do 

cieľového súradnicového systému a modul  TOPOGRID vygeneruje  DMR.Výstupné dlaždice sa 

spájajú modulom MOSAIC do celkov. Mosaic zaručuje, že na prekrytoch dlaždíc sa model vyhladí. 

Treba poukázať na to, že sa transformujú už vstupné vrstevnice, nie výsledný model. Náš model bol 

generovaný s veľkosťou bunky 10 x 10 m. Veľkosť dlaždice bola 10 x 10 km. Skoky v DMR môžu 

mať podľa TOPU ASR viacero pôvodov: nevystykované vrstevnice, veľkosť bunky 10 x 10 m je 

veľmi  malá  a prejavujú  sa  všetky  vplyvy vstupných  údajov,  tzn.  raveny,  potoky,  sídla  (kde  sa 

vrstevnice nerobia) a pod. (Zdroj: TOPU ASR, Banská Bystrica)

Obrázok 19 : Ukážka vyhladenia niektorých oblastí DMR Vysokých Tatier – vektorovú vrstvu 

zastupuje nami vygenerovaný lavínový kataster.

(Červenou líniou na pravom obrázku je vyznačené chybné prepojenie dát)

 



Obrázok 20:  Ukážka zrázov v oblasti Vysoké Tatry – vektorovú vrstvu zastupuje 

nami vygenerovaný lavínový kataster.

 

 

 

 

 

 

 

 



4.8 SIMULÁCIE
 

Ako bolo uvedené už vyššie, chybovosť resp. odchylky existujú vo všetkých modeloch. Je to 

dané vstupmi, parametrami a ich vzájomnými interakciami. 

Existujú  dva  prístupy ku skúmaniu  tejto  problematiky v modeloch:  cez  simulácie  (napr.  Monte 

Carlo  simulácia)  alebo  cez  matematické  štruktúry.  Proces  simulácií  spúšťame  50,  100,  1  000 

prípadne i viac krát, aby sme získali viaceré scenáre výstupov. Pri kombinovaní všetkých scenárov, 

využívame pravdepodobnosť umiestnenia resp. absencie daného fenoménu. Vzhľadom na to, že sa 

podarilo získať informácie o odchylke nami využívaneho DMR Vysokých Tatier, mohol sa tento 

poznatok  využiť  pri  snahe  dosiahnuť na  základe  uvedenej  odchylky,  čo  najvyššiu  presnosť  pri 

vygenerovaní lavínových katastrov zvoleného územia – Furkotskej doliny.

 

LOKALIZÁCIA: 

Toolbox:         Lavinova Hrozba 

Model:            Simulacie – Raster 0, Simulacie

 

VSTUPY:      (adresár vstup_T)

DMR: digitálny model reliéfu záujmového územia v rastrovom formáte (dmr)

Krajinná  pokrývka:  typy  pokryvu  záujmového  územia  v rastrovom  formáte  (rg_faktor 
prípadne rg_faktor_F pre Furkotskú dolinu)

Raster 0: raster s konštantnou hodnotou 0, rastrový formát (raster0)

Pracovný adresár 1: zvolíme umiestnenie medzivýsledkov a výstupov

Pracovný adresár 2: ide o pracovný adresár používaný pri modely Miesta vzniku lavín

 

VÝSTUPY:

Lavína  SUM:  pravdepodobnosti  miest  vzniku  lavínových  katastrov  pre  konkrétny počet 
iterácií; rastrový formát (lavina_suma)

 

Tento model je postavený na modely lavínového katastra. Pri simulačnom procese sa spúšťa 

vo viacerých iteráciách, pričom na začiatku je vždy modifikovaný jeho vstupný reliéf a výsledky 

prítomnosti lavínového nebezpečia sú kumulatívne sčítané.

 

 



Obrázok 21: Vytvorenie náhodného DMR 

Na  Obrázku  21  je  uvedená  časť  simulačného 

modelu,  ktorá  sa  týka  vytvorenia  náhodného 

DMR.  Dôležitým  vstupom  je  DMR  Furkotskej 

doliny  (dmr_furkota),  ktorý  je  aj  parametrom 

modelu.  Ďalší  vstup,  ktorý  sa  musí  navoliť  je 

pomenovaný  ako  „simulacie“  a  je  to  priečinok, 

kde sú ukladané medzivýsledky.  Oba tieto vstupy 

sú  vstupmi  do  funkcie  CREATE  RANDOM 

RASTER.  Ďalej do tejto funkcie vstupuje dôležitá 

položka  s názvom  Distribution,  kde  sme  si 

nadefinovali normálnu distribúciu resp. rozdelenie 

so  strednou  hodnotou  0  a  smerodajnú  odchylku 

sme nadefinovali na hodnotu 2.5, pretože taká odchylka bola zistená v získanom DMR na základe 

informácií z TOPU ASR.

Položka  Cellsize  (Obrázok  21)  obsahuje  veľkosť  bunky  –  tj.  10.  Táto  veľkosť  sa  zhoduje 

s veľkosťou bunky vstupného ratra DMR Furkota. Položka Raster Dataset Name with Extension 

obsahuje reťazec „random“, pretože dátový set nie je definovaný – je náhodný. Funkcia CREATE 

RANDOM  RASTER  na  základe  vyššie  spominaných  vstupov  a  nadefinovaných  parametrov 

vygeneruje  výstup,  ktorý  dostal  pomenovanie  Náhodná  chyba.  Náhodná  chyba  sa  pripočíta 

pomocou funkcie PLUS k DMR Furkota a vygeneruje sa tak náhodný digitálny model reliéfu – je to 

jedna zo štatisticky možných variant DMR. Tento výstup z funkcie PLUS je pomenovaný ako DMR 

náhodny. (Pre objasnenie: DMR náhodný v simulačnom modeli prebral funkciu vstupného DMR, 

v tomto  prípade  DMR Furkota.  A práve  z DMR náhodného sú  vygenerované  jednolivé  faktory 

vstupujúce do rovnice na identifikáciu miest vzniku lavín atď.) Ďalej prebieha simulačný proces, 

presne podľa nastavení a parametrov, ktoré sú uvedené v kapitole 4.3.1 Model lavínového katastra.

Obrázok 22 Model na vygenerovanie nulového rastra (Simulacie - Raster 0)

Zmena  nastáva  až  v závere  modelu  (Obrázok  23),  a  to  pri 

funkcii  RECLASSIFY,  kde  vstupom  je  Lavína  –  finálna. 

V tejto  reklasifikácii  sa  hodnoty  NoData  museli 

preklasifikovať na hodnotu 0. Ostatné reklasifikačné pravidlá 

zostávajú nezmenené. Ďalším dôležitým krokom bolo vygenerovanie rastra 0  - ide o raster, ktorý 

svojou veľkosťou pokrýva záujmové územie a navyše má v každej bunke hodnotu 0. Raster slúži 



ako inicializačný súbor, do ktorého sa budú pričítavať výsledné oblasti lavínových svahov každej 

iterácie. Tento raster je vygenerovaný pomocou funkcie TIMES, do ktorej vstupuje nulová hodnota 

a DMR Furkotskej doliny (Obrázok 22). 

Obrázok 23 Časť simulačného modelu – záver

Vygenerovaný raster následne vstupuje do funkcie PLUS spolu s reklasifikovanou lavínou. 

Funkcia PLUS sčíta tieto dva vstupy a výsledkom je Lavína kumulatívna, ktorá vstupuje do funkcie 

INT, ktorá konvertuje každú bunku s hodnotou v rastri na hodnotu integer. Výsledkom je Lavína 

SUM – čo je celkový výsledok celého modelu. Lavína SUM vracia hodnotu do parametra Raster 0 a 

model sa opakuje opäť od začiatku vygenerovaním náhodného DMR atď. 

Dôležité je nastavenie počtu iterácií, resp. opakovaní danej simulácie. Môžeme poznamenať, 

že čím je iterácií viac, tým je simulácia dôveryhodnejšia.  V našom prípade sme vygenerovali 515 

iterácií,  pričom  výsledkom  je  Mapa  9:  Pravdepodobnosť  lokalizácie  lavínových  katastrov 

záujmového  územia  Vysoké  Tatry,  uvedená  v prílohe  tejto  práce.  Táto  mapa  zobrazuje 

pravdepodobnosť miest vzniku lavínových katastrov. Pravdepodobnosť sme zvolili pre hodnoty: 0 – 

10, 10 – 25, 25 - 50, 50 – 75 a 75 - 100 %. Pravdepodobnosť, že bude v záujmovom území miesto, 

odkiaľ sa so 100% istotou spustí lavína s určitou dráhou, môžeme na Mape 9 lokalizovať hlavne na 

východných a JV svahoch Furkotskej doliny – konkrétne v stredne až vyššie položených žľaboch, 

čo korešpenduje so záznamami a poznatkami SLP v Jasnej.

 



5 NÁVRH NA VYUŽITIE VÝSLEDKOV
 

Zdrojové  a  výstupné  dáta,  grafické  výstupy  spolu  s textom  budú  poskytnuté  Stredisku 

lavínovej  prevencie  (SLP)  horskej  záchrannej  služby  v Jasnej.  Aplikácia  modelu  v praxi  môže 

pomôcť v predikcii lavín, v určovaní stupňa lavínového nebezpečenstva a v určovaní ohrozených 

oblastí.  V práci  vytvorené  modely  miest  vzniku  lavín,  lavínových  katastrov  a interaktívnych 

lavínových katastrov sú aplikovateľné prakticky vo všetkých typoch vysokohorskej krajiny. Modely 

majú široké možnosti  uplatnenia  pre  všetky lavínovo ohrozené oblasti.  (Pre väčšiu presnosť je 

odporúčané nastaviť modely na základe dlhodobejších sledovaní lavínovej ohrozenosti a lavínových 

štatistík  v skúmaných oblastiach.)  Netreba zabudnúť na nutnosť pracovať so správnymi dátami, 

prípadne spracovať ďalšie vplyvy, ktoré by zosúladili lavínový kataster SLP s nami vytvoreným 

LK.  Model  Interaktívny lavínový kataster,  ale  aj  ostatné  sa  môžu využiť  ako aplikácie  vrámci 

ArcGIS  Servera  a pomáhať  tak  pri  predikcii  lavín.  ArcGIS  Server  umožní  nastaviť  geodátove 

služby. Tieto služby zabezpečia prístup k vzdialenej geodatabáze cez LAN, WAN alebo Internet 

využitím ArcGIS Servera. Služba umožňuje pýtať sa geodatabázy na danú informáciu, kopírovať 

použitie výberu dát, a uskutočňovať odpovede geodatábazy na jednotlivé operácie. Najdôležitejšie 

je, že dáta môžu byť lokalizované na strane správcu databázy, ktorý bude mať pripravený vytvorený 

model interaktívneho lavínového katastra a môže si tak prostredníctvom internetového prehliadača 

zadať  záujmovú  oblasť,  zvoliť  odtrhové  pásmo  lavíny  a zistiť,  kadiaľ  sa  lavína  bude  šíriť. 

Geodátová  služba  môže  byť  pripojená  na  istý  typ  geodatabázy  vrátane  ArcSDE  geodatabáz, 

osobných geodatabáz a súborových geodatabáz. Môže sa uverejniť geodátová služba v ArcCatalogu 

alebo  v  GIS  server  manažérovi  a následne  sa  môže  pracovať  s geodatabázou  alebo  mapovým 

dokumentom s pripojením na geodatabázu. (Zdroj: ArcGIS Desktop Help programu ArcGIS 9.2). Z 

výsledkov práce môžu čerpať rôzne krajinné, ekologické štúdie a štúdie ohrozenosti územia, štúdie 

ochrany  prvkov  krajiny,  výsledky  sa  ďalej  dajú  aplikovať  ako  podklad  pri  riešení a plánovaní 

protilavínových opatrení. Ďalej je možnosť využitia získaných údajov na lepšie poznanie procesov 

prejavujúcich sa vo vysokohorskej krajine v zimnom období, detailné štúdium a analýzu podmienok 

vzniku lavín a faktorov, ktoré na ne vplývajú.



6 ZÁVER                 
 

Zatiaľ,  čo  vo  vyspelých  krajinách  je  digitálne  stanovenie  lavínovej  ohrozenosti  územia 

bežné a efektívne,  Slovenská republika za týmto svetovým trendom značne zaostáva.  A aj  tento 

negatívny trend bol jednou z výziev, aby som sa zaoberala práve touto problematikou. 

Po oslovení SLP v Jasnej bolo navrhnuté spracovávať záujmové územie Vysoké Tatry, ktoré 

je pre nás  synonymum pre rekreáciu, šport a oddych. Toto územie v minulosti ako celok ešte nik 

nespracovával z hľadiska lavínovej hrozby a už dopredu bolo nutné počítať s určitými problémami, 

ktoré  spôsoboval  strmý reliéf  Vysokých Tatier  a  zároveň súčasná  evidencia  lavínových svahov, 

ktorá je len v „papierovej“ podobe – lavínové svahy sú zakreslené ručne v mapách. Ich digitalizácia 

by znamenala veľký krok vpred a umožnila by efektívnejšie modelovanie lavín.

Moja práca sa uberala cestou zisťovania lavínovej ohrozenosti na základe morfometrických 

charakteristík  –  zaoberala  som sa vlastnosťami  reliéfu,  kde  bola  zahrnutá  aj  krajinná pokrývka 

územia. Podarilo sa dopracovať k výsledkom v podobe miest vzniku lavín, lavínových katastrov 

a vytvoriť  nástroj  pre  interaktívne  zadávanie  odtrhových  miest  lavín,  ktorý  bude  dostupný  pre 

účastníkov cestovného ruchu pomocou ArcGIS servera na Internete.

Keďže práca pojednáva o vzniku lavín len na základe topografických prvkov, odporúčam na 

ďalšie spracovanie zahrnúť do modelov aj  celky,  ktoré sa budú týkať meteorologických prvkov 

(atmosférické zrážky, teplota vzduchu, veterné pomery, slnečný svit, oblačnosť, vlhkosť vzduchu 

apod) a samozrejme aj veľmi dôležité vlastnosti snehu (teplotný profil snehu, štruktúra jednotlivých 

vrstiev,  zloženie  snehu,  a  pod.).  Týmto  spôsobom  by  sa  dala  predikcia  vzniku  lavínového 

nebezpečenstva ešte viac spresniť. Nemalo by sa zabudnúť aj na dosahy lavín, kde môžeme skúmať 

vplyv  lavíny napríklad  na oblasti  cestovného ruchu (turistické  chaty,  zjazdové dráhy,  turistické 

chodníky a pod.) 

V práci som využila svoje vedomosti zo štúdia geoinformatiky a z oblasti softvéru ArcGIS 

9.2.  Pripravovala  a analyzovala  som  potrebné  dátove  zdroje.  Zostavili  sa  postupy  lavínového 

ohrozenia a aplikovali sa na oblasť Vysokých Tatier a Furkotskej doliny.  Boli vytvorené modely 

pomocou nástroja ModelBuilder, ktoré sa týkali lokalizácie miest vzniku lavín, lavínového katastra 

a interaktívneho lavínového katastra. Výsledky sa porovnali s aktuálnym katastrom lavín, ktorý nám 

poskytlo SLP, napokon sme pripravili automatizovaný nástroj na vygenerovanie katastra lavín. 
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ŠTATISTICKÉ SKÚMANIE ZÁVISLOSTI MEDZI DĹŽKAMI 
DRÁH LAVÍN V OBLASTI VYSOKÉ TATRY A EXPOZÍCIOU 
RELIÉFU

 

Zdrojovými dátami pre túto analýzu sú dáta získané od SLP v Slovenskej republike. Ide 

o dáta publikované v Ročenke Strediska lavínovej prevencie  2006 – 2007, v časti Evidencia lavín, 

ktorú vydala HZS, a ktoré sú dostupné aj na internete na nasledovnej stránke: 

http://www.hzs.sk/data/Rocenka_06_07.pdf

 

Obrázok 1: Prehľad evidovaných lavín, Vysoké Tatry 2006/ 2007 (ukážka)

Z predchádzajúcej tabuľky boli vybrané všetky dáta, ktoré sa týkajú expozície svahu a dĺžky 

dráhy lavíny. V niektorých prípadoch sa v tabuľke nenachádzali údaje o dĺžke dráhy lavíny, tým 

pádom  boli  tieto  údaje  z tabuľky,  s ktorou  budeme  ďalej  pracovať,  odstránené.  Ako  vyplýva 

z predchádzajúcej tabuľky, hodnoty expozície svahu si môžeme rozdeliť do 10 skupín, s ktorými 

budeme ďalej pracovať a to expozícia svahu:

1)      Južná                                      J

2)      Juho-juhovýchodná               JJV

3)      Juho-juhozápadná                  JJZ

http://www.hzs.sk/data/Rocenka_06_07.pdf


4)      Juhovýchodná                        JV

5)      Juhozápadná                          JZ

6)      Severo-severo-západná          SSZ

7)      Severovýchodná                    SV

8)      Východná                              V

9)      Východo-juhovýchodná        VJV

10)  Východoseverovýchodná      VSV

 
2          RIEŠENIE PROBLEMATIKY

 

V tejto časti sa budeme venovať popisom jednotlivých expozícií reliéfu. Pomocou nástrojov 

exploračnej  analýzy sa  zoznámime so základnými  faktami  týkajúcimi  sa  jednotlivých expozícií 

reliéfu a dĺžky dráh lavín.

 

2.1  JUŽNÁ EXPOZÍCIA (J)

Celkovo je v Ročenke uvedených za rok 2006/ 2007, 64 lavín (tie, ktoré nemali údaj o dĺžke dráhy 

sme vynechali). Z toho tých, ktoré sa týkajú južných svahov je 8. Z toho vyplýva, že zastúpenie 

lavín, ktoré spadli na svahoch s južnou expozíciou na celkovom počte lavín je 12.5 %.



2.2  JUHO-JUHOVÝCHODNÁ EXPOZÍCIA (JJV)

Celkovo je v Ročenke uvedených za rok 2006/ 2007, 64 lavín (lavíny, ktoré nemali údaj o dĺžke 

dráhy sme vynechali). Z toho počet tých, ktoré sa týkajú JJV svahov je 3. Zastúpenie lavín, ktoré 

spadli na svahoch s JJV expozíciou na celkovom počte lavín je 4.7 %.

2.3  JUHO-JUHOZÁPADNÁ EXPOZÍCIA (JJZ)

Celkovo je v Ročenke uvedených za rok 2006/ 2007, 64 lavín (samozrejme tie, ktoré nemali údaj 

o dĺžke dráhy sme vynechali). Z toho počet tých, ktoré sa týkajú JJZ svahov je 2. Z toho vyplýva, že 

zastúpenie lavín, ktoré spadli na svahoch s JJZ expozíciou na celkovom počte lavín je 3.1 %.

 
2.4  JUHOVÝCHODNÁ EXPOZÍCIA (JV)

Celkovo je v Ročenke uvedených za rok 2006/ 2007, 64 lavín (samozrejme tie, ktoré nemali údaj 

o dĺžke dráhy sme vynechali).  Z toho tých,  ktoré sa týkajú JV svahov je 9. Z toho vyplýva,  že 

zastúpenie lavín, ktoré spadli na svahoch s JV expozíciou na celkovom počte lavín je 14.1%.

 



2.5  JUHOZÁPADNÁ EXPOZÍCIA (JZ)

Celkovo je v Ročenke uvedených za rok 2006/ 2007, 64 lavín (samozrejme tie, ktoré nemali údaj 

o dĺžke dráhy sme vynechali).  Z toho tých,  ktoré sa týkajú JZ svahov je 5.  Z toho vyplýva,  že 

zastúpenie lavín, ktoré spadli na svahoch s JZ expozíciou na celkovom počte lavín je 7.8 %.

2.6  SEVERO-SEVERO-ZÁPADNÁ EXPOZÍCIA (SSZ)

Celkovo je v Ročenke uvedených za rok 2006/ 2007, 64 lavín (samozrejme tie, ktoré nemali údaj 

o dĺžke dráhy sme vynechali). Z toho počet tých, ktoré sa týkajú SSZ svahov je 3. Z toho vyplýva, 

že zastúpenie lavín, ktoré spadli na svahoch so SSZ expozíciou na celkovom počte lavín je 4.7 %.

2.7  SEVEROVÝCHODNÁ EXPOZÍCIA (SV)



Celkovo je v Ročenke uvedených za rok 2006/ 2007, 64 lavín (tie, ktoré nemali údaj o dĺžke dráhy 

sme vynechali). Z toho tých, ktoré sa týkajú SV svahov je 18. Z toho vyplýva, že zastúpenie lavín, 

ktoré spadli na svahoch so SV expozíciou na celkovom počte lavín je 28.1 %.

2.8  VÝCHODNÁ EXPOZÍCIA (V)

Celkovo je v Ročenke uvedených za rok 2006/ 2007, 64 lavín (samozrejme tie, ktoré nemali údaj 

o dĺžke dráhy sme vynechali).  Z toho tých,  ktoré sa týkajú V svahov je 11.  Z toho vyplýva,  že 

zastúpenie lavín, ktoré spadli na svahoch s V expozíciou na celkovom počte lavín je 17.2 %.

 

2.9  VÝCHODO-JUHOVÝCHODNÁ EXPOZÍCIA (VJV)

Celkovo je v Ročenke uvedených za rok 2006/ 2007, 64 lavín (tie, ktoré nemali údaj o dĺžke dráhy 

sme vynechali). Z toho počet tých, ktoré sa týkajú VJV svahov je 3. Z toho vyplýva, že zastúpenie 

lavín, ktoré spadli na svahoch s VJV expozíciou na celkovom počte lavín je 4.7 %.

 



2.10      VÝCHODO-SEVEROVÝCHODNÁ EXPOZÍCIA (VSV)

Celkovo je v Ročenke uvedených za rok 2006/ 2007, 64 lavín (samozrejme tie, ktoré nemali údaj 

o dĺžke dráhy sme opäť vynechali). Z toho počet tých, ktoré sa týkajú VSV svahov je 2. Z toho 

vyplýva, že zastúpenie lavín, ktoré spadli na svahoch s VSV expozíciou na celkovom počte lavín je 

3.1 %.

 
3          JEDNOROZMERNÁ EXPLORAČNÁ ANALÝZA DÁT

 

A)   KATEGORIÁLNA PREMENNÁ

Kategoriálnou  premenou  v našom prípade  sú  svetové  strany  –  tj.  expozícia  reliéfu.  Pri 

skúmaní kategoriálnej premennej vychádzame z 2 grafov - stĺpcový graf  a výsečový graf, ktorý 

nám udáva frekvenciu (počet) premennej resp. percentuálne zastúpenie v jednotlivých kategóriách 

tejto kategoriálnej premennej:

Graf 1: Stĺpcový graf frekvencie výskytu lavín pri danej expozícii svahu



Zo stĺpcového grafu pre kategoriálnu premennú EXPOZICIA môžeme usúdiť, že frekvencia 

resp. počet premennej je najvyššia pri SV expozícii. V podstate to môžeme vysvetliť aj tak, že SV 

expozíciu  malo  18  svahov  (z  celkových  64),  z ktorých  spadla  lavína.  Na  druhom  mieste  je 

frekvencia  V expozície,  ktorá  ma  hodnotu  11,  nasledujú  frekvencie  JV a J  expozícií.  Najnižšiu 

hodnotu frekvencie, tj. kategória, v ktorej máme najmenej zistených lavín je kategória VSV a JJZ 

expozície s hodnotami v oboch prípadoch rovnakými – tj. 2 lavíny.

 

Graf 2: Výsečový graf percentuálneho výskytu lavín na jednotlivých svahoch

Pri  výsečovom  grafe  (piechart)  máme  znázornené  percentuálne  zastúpenie  v jednotlivých 

kategóriach kategoriálnej premennej EXPOZICIA. Z výsečového grafu je nám jasné, že najväčšie 

zastúpenie má kategória SV expozícii, ktorá z celkového počtu lavín 64 zaberá 28.13 % lavín.

 

Obrázok 4: Frekvenčná tabuľka pre kategoriálnu premennú EXPOZICIA:



Vo  frekvenčnej  tabuľke  na  Obrázku  4  máme  znázornené  frekvencie  alebo  početnosti 

(Frequency)  –  tj.  počty  premennej  v danej  kategórii.  Znova  si  môžeme  všimnúť,  že  najvyššiu 

frekvenciu  má  kategória  č.  7  a tou  je  SV expozícia.  Druhou najviac  zastúpenou  kategóriou  je 

kategória č. 8 – V expozícia reliéfu, ktorá v sebe obsahuje 11 premenných – teda 11 lavín spadlo 

z oblasti s V expozíciou svahov.

 
B)   NUMERICKÁ PREMENNÁ

Našou numerickou premennou je dĺžka dráhy lavíny, ktorú budeme teraz analyzovať. Pri 

použití vhodnej funkcie na skúmanie numerickej premennej sa nám zobrazí krabicový graf, ktorý 

môžeme následne interpretovať. 

 

Graf 3: Krabicový graf numerickej premennej DLZKA_DRAHY

Krabicový  graf  môžeme  interpretovať  nasledovne:  v grafe,  resp.  v hodnotách  sa  nám 

nenachádzajú žiadne odľahlé resp. extrémne hodnoty, či už minimálne alebo maximálne. 

Vo vnútri ružového obdĺžnika sa nachádza 50% hodnôt znaku. Z obdĺžnika vychádzajú 2 

čiary,  kde  na  ich  koncoch  ležia  hodnoty  maxima  a minima  po  odstránení  odľahlých  hodnôt. 

(maximum je v hodnote 1 150 a minimum v hodnote 100). Ďalej z grafu môžeme zistiť, že hodnota 

aritmetického priemeru (znázorňuje nám ho čierna šípka v grafe),  sa nelíši  vo veľkej  miere od 

mediánu (modrá čiara v strede ružového obdĺžnika). 

Kvartily sú také tri reálne čísla, ktoré rozdeľujú rad vzostupne usporiadaných hodnôt na 4 

rovnako početné časti. V našom prípade dolný kvartil má hodnotu 200 metrov, horný kvartil má 

hodnotu približne 780 metrov, a hodnota mediánu je približne 500 metrov – vo všetkých prípadoch 



sa jedná o dĺžku dráhy lavíny.

Ďalej  pri  numerickej  premennej  získame  aj  sumárnu  štatistiku  pre  dĺžky  lavínových  dráh 

(DLZKA_LAVINY).

 

Sumárna štatistika pre dĺžky lavínových dráh 

(Summary Statistics for DLZKA_DRAHY):
Count (počet pozorovaní) =             64

Average (priemer) =             534.1

Variance (rozptyl) =             99288.0

St. deviation (smer. Odchýlka) =             315.1

Lower quartile (dolný kvartil) =             200.0

Median (medián) =             500.0

Upper quartile (horný kvartil) =             775.0

Minimum (minimum) =             100.0

Maximum (maximum) =             1150.0

Stnd. Skewness (šikmosť) =             1.5

Stnd. Kurtosis (špicatosť) =           -1.5

 

4          JEDNOFAKTOROVÁ ANALÝZA ROZPTYLU – ANOVA

Pomocou tejto analýzy chceme získať informácie o tom, či existuje závislosť medzi dĺžkami 

dráh jednotlivých lavín v     oblasti Vysokých Tatier a     expozíciou reliéfu  , z ktorého sa lavína spustila.

Vstupné  dáta:  Pri  zadávaní  vstupných  dát  do  jednofaktorovej  analýzy  rozptylu  nastal 

problém,  kedy  program  Statgraphics  Plus  vyhlasoval  chybu  vo  vstupných  dátach  –  táto  bola 

odstránená spolu s odstránením kategórií, v ktorých boli  menej ako 3 hodnoty dĺžky dráhy lavíny. 

Zostali nám tieto kategórie vhodné ako vstupy:



Obrázok 6: Vstupy do jednofaktorovej analýzy rozptylu

 

 

 

 

 

 

 

A)     OVERENIE HOMOSKEDASTICITY (VARIANCE CHECK)

Vybrané testy pre overenie homoskedasticity:

Cochran's C test:        0.31     P-Value = 0.51

Levene's test:              1.58     P-Value = 0.20

Podľa  výsledkov  predchádzajúcich  testov  môžeme  usúdiť,  že  predpoklad  homoskedasticity  bol 

splnený. Ďalej pristúpime k testu normality dát.

 

B)    OVERENIE NORMALITY DÁT

Pri overovaní normality dát nastala situácia, že jedine dáta, ktoré sa týkali  JV expozície 

svahov  vykazovali  normalitu.  Z tohto  dôvodu  nemôžeme uskutočniť  jednofaktorovú  analýzu 

rozptylu  (ANOVA),  pretože  neboli  splnené  obe  podmienky  (v  našom  prípade  nebola  splnená 

normalita dát). Preto ďalej využijeme Kruskall-Wallisov test (ktorý porovnáva mediány), a ktorý sa 

v praxi  používa  vtedy,  ak  je  práve  podmienka  homoskedasticity  splnená,  ale  nie  je  splnený 

predpoklad normality pri všetkých výberoch. 

KRUSKALL - WALLISOV TEST

Tak  ako  je  ANOVA viacvýberovým  testom  stredných  hodnôt,  Kruskal-Wallisov  test  je 

viacvýberovým  testom  mediánu.  Pomocou  tohto  testu  získame  informácie  o tom,  či  existuje 



závislosť medzi  dĺžkami dráh jednotlivých lavín v oblasti  Vysokých Tatier  a expozíciou reliéfu, 

z ktorého sa lavína spustila.

 

Testujeme:      H0  = mediány všetkých výberov sa rovnajú

                        HA = neplatí H0

Kruskall-Wallis Test

Sample Size         Average Rank

----------------------------------------------------

J                   10                  19.35

JV                  9                   37.06

JZ                  5                   32.50

SV                 18                 20.86

V                   11                  33.27

-----------------------------------------------------

Test statistic = 11.74   P-Value = 0.02

 

Hodnota P-Value 0.02 je nižšia než 0.05 (a zároveň vyššia ako 0.01 => nerozhodná oblasť), 

teda  existuje  štatisticky  významný  rozdiel  medzi  mediánmi  jednotlivých  tried  a tým  pádom 

hypotézu  H0 zamietame,  ale  nie  sme o tom presvedčení!  Pre  jednoznačné  rozhodnutie  by sme 

doporučovali test opakovať s väčším rozsahom dát. Pretože daný rozdiel existuje, budeme ďalej 

pokračovať v analýze Post-Hoc, pomocou ktorej si bližšie špecifikujeme určenie rozdielu medzi  

jednotlivými triedami:



V tomto  prípade  môžeme  povedať,  že  neexistuje  štatisticky  významný  rozdiel  medzi 

strednými  hodnotami  dĺžok lavín  na  J,  SV a JZ svahov,  to  isté  môžeme povedať  aj  o SV,  JZ 

a V svahoch  a taktiež  o JZ,  V a JV  svahoch.  V našom  prípade  som  volila  inú  možnosť  a teda 

rozdelila našich 5 tried expozícií do dvoch veľkých skupín. Prvá skupina združuje J a SV svahy 

a druhá väčšia skupina združuje JZ, V a JV svahy, ktoré majú omnoho vyššie stredné hodnoty (v 

tabuľke: Mean) dĺžky svahov. Tento prípad nám bližšie vysvetľuje aj Obr. 7 Viacnásobný krabicový 

graf.

Pre  dostatočné  vysvetlenie:  Predchádzajúca  tabuľka  používa  hromadnú  porovnávaciu 

procedúru na určenie významných rozdielov medzi jednotlivými triedami. Dolná polovica výstupu 

ukazuje rozdiely medzi každým párom tried. Znak * bol umiestnený za 3 páry – indikuje to, že tieto 

páry  ukazujú  štatisticky  významný  rozdiel  medzi  triedami.  na  95%  hladine  významnosti.  Na 

vrchnej strane tabuľky, sú 3 homogénne skupiny identifikované znakom X. vo vnútri každého stĺpca 

úrovne obsahujúce X formujú skupiny tried, v ktorých nie sú štatisticky významné rozdiely.

Táto  metóda  sa  bežne  používa  na  rozlíšenie  medzi  triedami.  S touto  metódou je  5% riziko  zo 

zvolených párov tried významných rozdielov, kde aktuálny rozdiel je rovný 0.

Obrázok 7: Viacnásobný krabicový graf

Z grafu aj z výsledkov analýz vyplýva, že existuje štatisticky významný rozdiel medzi  2 

skupinami dĺžky dráhy lavíny a hodnotami expozície reliéfu. 

 
ZÁVER

Na  základe  uvedených  údajov  bola  potvrdená  závislosť  medzi  dĺžkou  dráhy  lavíny 



a expozíciou reliéfu.  Možno tvrdiť,  že  všetky sledované expozície  reliéfu majú rôzny vplyv na 

dĺžku  dráhy  lavíny.  Najviac  ovplyvňujú  dĺžku  dráhy  lavíny  svahy,  ktoré  sú  orientované  na  

juhovýchod (JV), ďalej nasledujú svahy s V expozíciou. Južné svahy majú najnižšie hodnoty dĺžky 

dráh lavín. 
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Mapa 1: Vymedzenie záujmového územia Vysoké Tatry

Mapa 2: Faktor nadmorskej výšky záujmového územia Vysoké Tatry

Mapa 3: Faktor horizontálnej krivosti reliéfu záujmového územia Vysoké Tatry

Mapa 4: Faktor expozície záujmového územia Vysoké Tatry

Mapa 5: Faktor krajinnej pokrývky záujmového územia Vysoké Tatry

Mapa 6: 4 kategórie rizika vzniku lavínových miest záujmového územia V. Tatry 

Mapa 7: Riziko vzniku lavínových miest v záujmovom území Furkotská dolina

Mapa 8: Porovnanie lavínových katastrov v záujmovom území Furkotská dolina

Mapa 9: Pravdepodobnosť lokalizácie lavínových  katastrov záujmového územia 

  Vysoké Tatry 
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