
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Hornicko – geologická fakulta
Institut geoinformatiky

MOŽNOSTI AKTUALIZACE LAVINOVÉHO 

KATASTRU NA ÚZEMÍ TATER

bakalárska práca

Autor:                                                              Dominik Hudzík 

Vedúci bakalárskej práce:                             Mgr. Ing. Jozef Richnavský 

Ostrava 2012



Dominik Hudzík: MOŽNOSTI AKTUALIZACE LAVINOVÉHO KATASTRU NA ÚZEMÍ TATER

2012                                                                                                                                 



Dominik Hudzík: MOŽNOSTI AKTUALIZACE LAVINOVÉHO KATASTRU NA ÚZEMÍ TATER

2012                                                                                                                                 



Dominik Hudzík: MOŽNOSTI AKTUALIZACE LAVINOVÉHO KATASTRU NA ÚZEMÍ TATER

Poďakovanie

Chcel by som sa poďakovať za cenné rady, trpezlivosť, odborné vedenie pri tvorbe 
tejto práce vedúcemu bakalárskej práce Mgr. Ing. Jozefovi Richnavskému a jeho kolegom 
zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Jasnej. Inštitúciám, ktoré mi 
ochotne poskytli aktuálne dostupné dáta, a to najmä Topografickému ústavu plukovníka 
Jána Lipského v Banskej Bystrici a Geodetickému a kartografickému ústavu v Bratislave a 
v neposlednom rade Stredisku lavínovej prevencie HZS v Jasnej. Vďaka patrí aj mojim 
rodičom, rodine a známym ktorí mi počas štúdia vychádzali vždy v ústrety a podporovali 
ma.

2012                                                                                                                                 



Dominik Hudzík: MOŽNOSTI AKTUALIZACE LAVINOVÉHO KATASTRU NA ÚZEMÍ TATER

Prehlásenie 

• Celú bakalársku prácu vrátane príloh, som vypracoval samostatne a uviedol som 
všetky použité podklady a literatúru. 

• Bol som oboznámený  s tým, že na moju bakalársku prácu sa plne vzťahuje zákon 
č.121/2000 Sb. – autorský zákon, najmä § 35 – využitie diela v rámci občianskych 
a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a využitie diela školského a  
§ 60 – školské dielo.

• Beriem na vedomie, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (ďalej  
len VŠB-TUO) má právo nezištne, k svojej vnútornej potrebe, bakalársku prácu  
použiť (§ 35 odst. 3).

• Súhlasím s tým, že jeden výtlačok bakalárskej práce bude uložený v Ústrednej  
knižnici VŠB-TUO k prezenčnému nahliadnutiu a jeden výtlačok bude uložený  
u vedúceho bakalárskej práce. Súhlasím s tým, že údaje v bakalárskej práci  
obsiahnuté v zázname o záverečnej práci, umiestnenom v prílohe mojej bakalárskej  
práce, budú zverejnené v informačnom systéme VŠB-TUO.

• Bolo dohodnuté, že VŠB-TUO, v prípade záujmu z jej strany, uzavriem licenčnú  
zmluvu s oprávnením použiť  dielo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.

•  Bolo dohodnuté, že použiť svoje dielo – bakalársku prácu alebo poskytnúť licenciu  
k jej použitiu môžem len so súhlasom VŠB-TUO, ktorá je oprávnená v takom 
prípade odo mňa požadovať primeraný príspevok na úhradu nákladov, ktoré boli  
VŠB-TUO na vytvorenie diela vynaložené (až do ich skutočnej výšky).

V Ostrave dňa 20. 4. 2012                        Dominik Hudzík

2012                                                                                                                                 



Dominik Hudzík: MOŽNOSTI AKTUALIZACE LAVINOVÉHO KATASTRU NA ÚZEMÍ TATER

Abstrakt
Dominik Hudzík: Možnosti aktualizace lavinového katastru na území Tater
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut 
geoinformatiky. Bakalárska práca, 45 strán, 2012.

V oblasti  lavínovej  prevencie na území Slovenskej republiky existuje významne 
mapové dielo, Kataster lavínových terénov. Forma tohto katastra je na dnešné podmienky 
zastaralá. Doposiaľ bol kataster zakresľovaný ručne do topografických máp. Bakalárska 
práca rieši  problematiku pôvodného katastra a zaoberá sa jeho aktualizáciou.  Hlavným 
bodom záujmu je  mapová zložka   katastra.  Prevedená bola úprava pôvodných dát  pre 
použitie  v  GIS aplikáciach  a  vektorizácia  Katastra  lavínových  terénov.  Ako  testovacie 
územie bolo zvolené pohorie Nízke Tatry. V rámci práce bol navrhnutý dátový model pre 
vektorizáciu  mapovej  zložky  a  jednoznačný  identifikátor  pre  každú  lavínovú  lokalitu. 
Výsledky práce sú pre účely prezentácie upravené pre použitie v prostredí Google Earth a 
GIS  aplikáciách.  Primárne  sú  určené  pre  použitie  lavínovými  odborníkmi  Horskej 
záchrannej služby, najmä v Stredisku lavínovej prevencie. 

Kľúčové slová: Lavínový  kataster, GIS, Nízke Tatry, digitalizácia, lavínová prevencia

Abstract
Dominik Hudzík: Possibilities for Avalanche Cadastre Updating in the Tatra 
Mountains 
VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Istitute of 
geoinformatics. Bachelor thesis, 45 pages, 2012.

There is an important piece of work, the Registry of the Avalanche Terrain in the 
field  of  avalanche  prevention  in  Slovak  Republic.  The  format  of  this  registry  is  for 
present-day outdated.  Until  recently,  the  registry was  drawn by hand into  topographic 
maps.  This  thesis  discusses  the  shortcomings  of  the  original  registry and explores  the 
possibilities  of  its  updating.  The main focus is  on the map component  of the registry.  
Original data was adapted for the use in GIS application and vectorisation of the Registry 
of the Avalanche Terrain was completed. The Low Tatras Mountains were selected as the 
testing area. This thesis proposes a data model for vectorisation of the map component and 
a specific identifier for every avalanche location. The results of the work were amended in 
order to be used in Google Earth and GIS applications. The results are to be used primarily 
by the  avalanche  experts  from the  Mountain  rescue  team,  especially  in  the  Centre  of 
Avalanche Prevention. 

Keywords:  Avalanche Cadastre, GIS, Low Tatras, digitizing, avalanche prevention
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Zoznam použitých skratiek 

DMT – digitálny výškový model terénu

DPI – (dots per inch) jednotka  rozlíšenia v počítačovej technike

ESRI – Environmental Systems Research Institute 

EU – Európska únia

GIS – Geographic Information System (geografický informačný systém) 

GIT – Geoinformačné technológie

GKÚ – Geodetický a kartografický ústav

GNU GPL – všeobecná verejná licencia 

HZS – Horská záchranná služba

ID – jednoznačný identifikátor

KML – Keyhole Markup Language

LK – Kataster lavínových terénov

OS – operačný systém

QGIS – Quantum GIS

RAMMS – Rapid Mass Movements

S-JTSK – Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej

SLP – Stredisko lavínovej prevencie

TIFF – Tagged Image File Format

TM – Topografická mapa

TOPU – Topografický ústav plukovníka Jána Lipského

XML – eXtensible Markup Language 

ZM – Základná map
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Úvod

Lavíny ako prejav živelného vyčíňania prírody predstavujú hrozbu pre mnoho ľudí 
prichádzajúcich  do  vysokohorského prostredia  v  zimnom období,  no  niekedy je  riziko 
padnutia lavíny v našich horách celoročné. Tento fascinujúci prejav sily prírody napáchal 
na horách veľké množstvo škôd na majetku, ktoré sú väčšinou presne vyčísliteľné. Tento 
živel bohužiaľ zobral mnohým ľuďom životy, ktoré mali nevyčísliteľnú hodnotu. 

Hory sú krásne no zároveň drsné. Aj napriek tomu svojím prostredím priťahujú 
mnohých ľudí, ktorí ich navštevujú, bývajú v nich alebo tam pracujú. V poslednej dobe 
rozvoj cestovného ruchu a zimných športov spôsobil, že sa počet ľudí prichádzajúcich do 
vysokohorského prostredia  zvyšuje. Lyžiarske strediská sa rozširujú, obytné a rekreačné 
objekty sa stavajú v čoraz bezprostrednejšej blízkosti potenciálnych alebo pozorovaných 
lavínových  dráh,  ba  dokonca  niektoré  tam  už  postavené  sú.  V súčasnosti  sú  čoraz 
populárnejšie  extrémne  športy,  ako  je  napríklad  skialpinizmus,  lyžovanie  vo  voľnom 
teréne, snoubording atď. Za týmito aktivitami prichádza do hôr stále väčšie množstvo ľudí, 
ktorí  sa  stávajú  najčastejšími  obeťami  lavínových  nehôd,  neraz  končiacich  tragickou 
smrťou týchto osôb. Aj tieto skutočnosti boli už v minulosti podnetom pre začatie činností 
v oblasti lavínovej prevencie na Slovensku. 

Významným dielom v tejto oblasti je lavínový kataster, ktorý vznikal na začiatku 
osemdesiatych rokov minulého storočia a je neustále aktualizovaný až do súčasnosti. Tento 
kataster  tvoria  dve  zložky  a  to  ručne  zakreslené  lavínové  lokality  na  vojenských 
topografických  mapách  mierky  1:10000  a  kartotéka  s  evidenciou  pozorovaných 
lavínových  udalostí.  Kataster  v  súčasnej  podobe  nie  je  použiteľný  v geoinformačných 
systémoch, ktoré ponúkajú mnoho výhod a možností pre jeho skvalitnenie, spresnenie a 
ďalšiu  aktualizáciu.  Jeho  digitalizácia  a  následné  použitie  by  mohli  skvalitniť 
informovanosť osôb pohybujúcich sa v rizikovom prostredí  hôr a prípadne im pomôcť 
vyhnúť sa týmto terénom.

 Ako nadšenca hôr a horských športov sa ma táto problematika osobne dotýka a bol 
to aj jeden z dôvodov, pre ktoré som sa rozhodol túto prácu spracovať a prispieť tak aspoň 
malou časťou k práci profesionálov, ktorí sa lavínami a ich prevenciou  zaoberajú už dlhší 
čas. 
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Medzi hlavné ciele tejto práce patrí: 

• oboznámenie sa s problematikou  výskytu a vlastností lavín vo 
vysokohorskom teréne

• problematika lavínového katastra

• príprava potrebných dát

• spracovanie dát a návrh postupu pre ich ďalšiu aktualizáciu 

• porovnanie výsledkov s pôvodným lavínovým katastrom

• možnosti využitia výsledkov v praxi
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 1. Vznik a vlastnosti lavín

Definície  lavíny  boli  stanovené  viacerými  špecialistami.  V  základných 
charakteristikách sú jednotní. Lavína je jednorazové, spontánne gravitačné premiestnenie  
snehu po horskom svahu .  [10] Lavíny sú charakteristickým javom každej vysokohorskej 
oblasti s výskytom snehu. [13] Tieto oblasti by však mali spĺňať aj ďalšie kritéria, aby sa 
dali označiť za potenciálne lavínové dráhy. Zaraďujú sa medzi menšie prírodné katastrofy. 
Ich vznik vždy podmieňujú a ovplyvňujú tri hlavné činitele:

• morfologické vlastnosti terénu

• priebeh počasia

• kvalita snehovej pokrývky  [10]

 1.1. Morfologické vlastnosti terénu

Z hľadiska  topografických  vlastnosti  terénu  medzi  ne  patrí  najmä  sklon  svahu. 
Práve tento parameter má najväčší význam. Od stupňa sklonu je závislá veľkosť, poloha a 
štruktúra napätí snehovej pokrývky. Výrazne vplýva na priebeh ukladania snehu na svahu 
aj  na procesy metamorfózy snehovej pokrývky. Pôsobí aj  na vývoj a stav trenia medzi 
jednotlivými vrstvami snehovej pokrývky a medzi snehovou pokrývkou a podkladom. [10] 
Priaznivý vplyv majú zmeny sklonu, ktoré vytvárajú členitosť terénu a tá zvyšuje stabilitu 
snehovej pokrývky. Sklon svahu pri ktorom je snehová pokrývka na hranici rovnovážneho 
stavu voláme kritický. [12] Sú rôzné názory na kritické sklony Nie je však pravdou, že čím 
väčší je sklon svahu, tým väčšie je riziko padnutia lavíny. Podľa Milan (2006) sú lavíny na 
svahoch so sklonom menším ako 20 stupňov v našich podmienkach len veľmi zriedkavé. 
Pri sklonoch vyšších ako je 50 – 60 stupňov sa snehová pokrývka nedokáže navrstviť, 
pretože sneh sa zosypuje pod svah  už počas sneženia.  Dráha lavínového prúdenia pri 
pôsobení zotrvačných síl môže viesť aj po rovine a dokonca môže zasahovať vysoko do 
protisvahu. Preto hranica 20 stupňov nie je hranicou pre lavínovú dráhu, ale pre vznik 
odtrhnutia na svahu. 

Expozícia svahov má  veľký vplyv na vlastnosti snehovej pokrývky a riziko vzniku 
lavín. Expozícia svahov je charakteristická rôznou polohou voči prevládajúcim vetrom a 
takisto  má  vplyv  na  dopad  slnečného  žiarenia  na  svah.  Slnečné  žiarenie  ovplyvňuje 
teplotný režim v snehovej  pokrývke.  Najviac ovplyvňované svahy na našom území sú 
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situované na východ alebo sú to západné svahy.  Účinky sklonu a expozície  svahov sa 
navzájom prelínajú. Tvar terénu, čiže jeho členitosť v malej mierke a drsnosť vo veľkej, sú 
ukážkou rôznych sklonov a expozícií.  V žľaboch muldách a kotloch sú lavínové dráhy 
najčastejšie,  ale  takisto  sú  nebezpečné  aj  veľké,  rovnomerné  a  súvislé  svahy.  [10] 
Expozícia svahu voči slnku má najväčší význam pre vznik sypkých lavín a expozícia voči 
vetru pre vznik doskových lavín. Na vznik základových lavín má vplyv drsnosť podložia a 
až  potom  expozícia  svahu  voči  slnku.  (Zachar  a  kol.  in  Trajtel  2008)  So  vzrastom 
sklonitosti  svahov  a  rozčlenenia  reliéfu  sa  zvyšuje  členitosť  horstva  a  menia  sa  aj 
expozície. Príkladom je skalný vysokohorský reliéf. Lavíny v takýchto horstvách bývajú 
síce početné,  ale  menšie,  čo súvisí  s malou akumulačnou plochou a strmšou a kratšou 
lavínovou dráhou. V menej členitých horstvách, s prevahou oblejších a menej sklonitých 
svahov sú viac typické veľké zberné územia lavín a dlhé lavínové dráhy. [7]

Členitosť má význam pre výskyt lavín a veľkosť ich parametrov.  Povrch terénu, 
jeho drsnosť priamo vytvára odpor pri trení, gravitačnom kĺzaní snehovej  pokrývky. [10] 
Najrizikovejšie sú hladké skalné platne a zatrávnené svahy. Suťoviská s veľkými balvanmi 
a  ostrovčekmi  kosodreviny  sú  priaznivé  pre  stabilitu  snehovej  pokrývky.  Najlepšou 
ochranou pred lavínami je hustý lesný porast ihličnatých stromov. Listnatý alebo riedky 
ihličnatý les, v ktorom chýba porast sa nedá považovať za bezpečný.  [10]

Nadmorská výška ma vplyv na klímu a vegetáciu. So stúpaním nadmorskej výšky 
sa mení reliéf, teplota množstvo zrážok a aj priebeh mechanických a fyzikálnych vlastností 
snehu. Jej účinky sa kombinujú s predošlými faktormi. [10]
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Graf1: Výskyt lavín v závislosti od sklonu svahu Zdroj: upravené Milan 2006
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Tieto charakteristiky terénu sú relatívne statické. Dajú sa odpozorovať v určitých 
prípadoch a naštudovať, preto majú veľký význam pri prevencii a ochrane pred lavínami.

 1.2. Počasie 

Medzi omnoho dynamickejšie javy ovplyvňujúce výskyt lavín a ich veľkosť patrí 
počasie. Je to krátkodobý stav ovzdušia ktorý prebieha v rámci klimatických podmienok, 
ktoré sú charakteristické pre každé územie s určitou zemepisnou polohou a nadmorskou 
výškou. Pri procese tvorby lavín rozhodujú hlavne atmosferické zrážky, veterné pomery, 
teplota vzduchu a intenzita slnečného žiarenia. Vplyv týchto parametrov sa prejavuje často 
oddelene, väčšinou súhrne. 

Snehové zrážky vytvárajú sneh, ktorý je základným stavebným materiálom lavín. 
Nový sneh je súčet výšok snehových zrážok za poslednú periódu sneženia.  [10] Najviac 
zrážok je pod dlhodobých a intenzívnych sneženiach. Vo väčšej miere sa mení gravitačné 
napätie vo vrstve nového snehu a preto sú tieto sneženia takmer vždy sprievodným javom 
lavinóznych situácií. Najkritickejší čas je po skončení sneženia a pri dlhodobom snežení aj 
počas neho. Milan (2006) uvádza,  že až 80% všetkých lavín sa uvoľní počas sneženia 
alebo  tesne  po  ňom.  Zrážky v  podobe  dažďa  majú  veľký  vplyv  na  stabilitu  snehovej 
pokrývky.  Jej  stabilita  je  narúšaná,  pretože  voda  ruší  väzby  medzi  časticami  snehu  a 
znižuje drsnosť sklzných plôch snehových vrstiev. Tým, že má voda v kvapalnom stave 
väčšiu  hustotu,  spôsobuje  preťaženie  snehovej  pokrývky.  Výskyt  dažďových zrážok je 
najčastejší v jarnom období a na konci zimy.

Ako  už  bolo  spomenuté,  vietor má  vplyv  a  považuje  sa  za  hlavnú  príčinu 
doskových  lavín.  Na  previatie  snehu  z  náveternej  strany  na  záveternú  je  postačujúca 
rýchlosť vetra 5 m/s. [10]  Tento dej prebieha najmä počas snaženia alebo tesne po ňom, 
ale  v  závislosti  na  sile  vetra  a  vlastnostiach  snehovej  pokrývky  aj  v  inom  čase.  Pri 
pôsobení  vetra  sa  na  náveterných svahoch tvoria  tenšie  snehové dosky,  ktoré  sú ubité 
a tvrdšie ako snehová pokrývka v iných miestach. Na záveternej strane sa tvoria mäkké 
snehové vankúše, náveje a previsy. Množstvo takto premiestneného snehu je závislé práve 
na  rýchlosti  vetra  a  na  dĺžke  trvania  vetra.   Pri  vetre  dochádza  na  záveternej  strane 
k nárastu  výšky snehovej  pokrývky a  tým pádom k  vytvoreniu  miestnych  zväčšených 
napätí. Pohoria na Slovensku sú vystavené väčšinou severným a západným vetrom. Smer 
vetra sa dá v teréne postrehnúť aj  podľa smerovania závejov a prevejov. Vo Vysokých 
Tatrách sa ako v jedinom pohorí s výskytom lavín výraznejšie prejavujú aj východné vetry. 
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Členitosť horského terénu značne tlmí účinky vetra. Vetry týchto smerov sú často silné, vo 
vyšších polohách sa často stretávame s víchricami. Z tohto hľadiska sú južne exponované 
svahy najdisponovanejšie pre vznik lavín. 

Teplota a jej vývoj koncom jesene podmieňuje kvalitu uloženia a zakotvenia prvých 
vrstiev  snehovej  pokrývky.  Účinkom  teploty  vznikajú  v  atmosfére  snehové  kryštály. 
Teplota a jej priebeh v čase má vplyv na vývoj mechanických a fyzikálnych  vlastností 
snehovej pokrývky. Pre dobrý základ je potrebné aby bola pôda pod snehovou pokrývkou 
zamrznutá,  avšak  pôsobenie  teploty  vzduchu  na  vlastnosti  snehovej  pokrývky  má 
dvojstranné  účinky.  Pri  dlhodobo  nízkych  teplotách  vzniká  sublimáciou  vodných  pár 
vyššia labilnosť spodných vrstiev snehovej pokrývky. Nástup nízkych teplôt po odmäkoch 
a striedanie tohto deja spôsobuje aj absolútne spevnenie a stabilitu snehovej pokrývky. Na 
plynulú stabilizáciu pevnosti snehu majú najlepší vplyv teploty v rozmedzí -3 až -5 °C. Pri 
vyšších teplotách okolo 0 stupňov a viac, sa dynamika premeny snehu urýchľuje a oslabuje 
sa jeho pevnosť. Toto pokračuje topením, pri ktorom presakujúca voda znižuje vnútorné 
trenie medzi časticami a podkladovou vrstvou, pričom sa zvyšuje pravdepodobnosť pádu 
lavín. V jarnom období sa sneh počas dňa topí a v ranných a večerných hodinách opäť 
primŕza. Preto je v poludňajších a popoludňajších hodinách snehová pokrývka najmenej 
pevná. Najcitlivejšie na oteplenie sú nižšie pohoria hôľneho charakteru, kde pri vyšších 
teplotách  dochádza  k  narušeniu  rovnováhy  síl  snehovej  pokrývky  a  k  odtrhom 
základových lavín.

Dĺžka a intenzita  slnečného svitu  ovplyvňuje teplotný režim a rýchlosť premien 
snehu. Preto je na južných svahoch povrch snehovej pokrývky teplejší a jej teplotný spád 
je menší. [10]

Na vlastnosti  snehovej  pokrývky pôsobia všetky meteorologické a morfologické 
parametre  vo  svojej  súvislosti  a  na  posúdenie  nebezpečenstva  pádu  lavín  je  potrebné 
poznať  vývoj  počasia  v  predchádzajúcom období.  Každé  pohorie  a  lokalita  má  svoje 
charakteristické geomorfologické znaky, ktoré podmieňujú lokálnu klímu a vývoj počasia. 
Aj  každé  zimné  obdobie  je  svojím  počasím  a  meteorologickými  podmienkami 
charakteristické.  Sú  však  určité  všeobecné  zákonitosti,  aplikovateľné  pre  každé  zimné 
obdobie a každé pohorie v našich zemepisných šírkach.
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 1.3. Kvalita snehu a snehová pokrývka

Pri posudzovaní kvality snehu sú dôležité jeho fyzikálne vlastnosti a to najmä druh, 
tvrdosť, vlhkosť a veľkosť jednotlivých častíc. [10]

Najčastejšie druhy snehu: 

• nový sneh

• plstnatý sneh 

• okrúhlozrný sneh

• hranato zrnný sneh

• dutinová inovať

• firn 

• ľadová vrstva [8]

Tieto  druhy  snehových  zŕn  vznikajú  premenami  nového  snehu.  Podľa  Lizuch 
(2009)  existujú  tri  druhy  premien  snehu:  premena  snehu  rozpadom  (deštruktívna 
metamorfóza),  premena snehu narastaním (konštruktívna metamorfóza),  premena snehu 
topením (firnovatenie). Vrstva nového snehu je tvorená snehovými zrnami, u ktorých je 
ešte pozorovateľná kryštalická mriežka. Väčšinou ide o vrstvu, vytvorenú počas poslednej 
periódy sneženia.

K stanoveniu tvrdosti  snehu slúžia viaceré metódy. Presnejšie určenie presnosti sa 
prevádza pomocou kladivkovej metódy. Pre bežnú potrebu je postačujúce určenie tvrdosti 
snehu podľa odporu, ktorý je potrebné prekonať pri vtláčaní pomôcok do snehovej vrstvy. 

Veľkosť kryštálov  a  elementov  sa  stanovuje  podľa  dĺžky  ich  najdlhšej  osi.  Jej 
stupnica má 5 dielov, od 0,4 až po 4 a viac mm.[10]

Teplota vo vrstvách pri povrchu pôdy sa pohybuje okolo hodnoty 0 °C, pri povrchu 
snehovej pokrývky je teplota podobná ako aktuálna teplota vzduchu. Milan (2006) uvádza, 
že sneh je tepelný izolátor, ktorý je dvakrát účinnejší ako ihličnaté drevo.

Špecifická  hmotnosť snehu  je  udávaná  ako  hmotnosť  jedného  metra  kubického 
v kilogramoch . Jej zvyšovanie nastáva zvyšovaním tvrdosti a vlhkosti. [10]
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Obrázok 1: Druhy snehu a ich premena. Zdroj:ABC 

Lavín, Lizuch 2009
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Priedušnosť  a  pórovitosť, tieto  dve  vlastnosti  majú  veľký  význam  zo 
záchranárskeho hľadiska, pretože ovplyvňujú čas ktorý sú zasypané osoby schopné prežiť. 
Pri novom snehu, napadnutom za chladného počasia póry predstavujú až 90% priestoru. Po 
usadení sa tento podiel zmenšuje. 

Všetky vymenované údaje spolu súvisia a podmieňujú súdržnosť a priľnavosť 
jednotlivých vrstiev snehovej pokrývky. 

Súdržnosť – kohézia je vzájomná väzba snehových elementov konkrétnej vrstvy.

Priľnavosť – adhézia je vzájomná väzba dvoch susedných vrstiev snehu.

Rôznorodé vrstvy vznikajúce opakovaným snehovými zrážkami, ich ukladaním a 
premieňaním sa nazývajú snehová pokrývka. 

Druh snehu a jeho vlastnosti tvoria  plasticitu  danej snehovej vrstvy, ktorá je tým 
väčšia, čím je sneh voľnejší a čím ma vyššiu teplotu.   [10]

Rozdelenie základných snehových vrstiev:

• nový sneh 

• voľný sneh 

• pevný sneh

• vetrom ubitý sneh a snehové platne 

• previaty sneh a snehové útvary

• vrstva pohyblivého snehu a dutinovej inovate 

• zasnežená vrstva povrchovej inovate

• ľadová vrstvička 

• kôra zmrznutého firnu  [8]

 1.4. Pohyb snehovej pokrývky

Zmeny kvality snehu a zemská gravitácia vyvolávajú pohyb a zmeny polohy snehu. 
Všeobecne rozoznávame tri formy pohybu snehu: [10] 

• Sadanie – na vodorovnom teréne pohyb zŕn smerom kolmo nadol.

• Plazenie – pohyb snehu na šikmom svahu je výsledkom sadania  a pohybu v smere 
svahu. Vrstva snehu priľahlá k pôde sa v dôsledku prekážok na teréne  nepohybuje.
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• Kĺzanie  –  je  vlastne  plazivý  pohyb snehu za  súčasného pohybu spodnej  vrstvy 
snehu na hladkom podklade.  [8]

Milan  (2006)  uvádza  aj  iné  formy  pohybu.  Zosyp  ako  forma  pohybu  snehu 
vyskytujúca sa vo vysokohorskom prostredí s extrémnym sklonom. Tento pohyb nastáva 
počas sneženia alebo krátko po ňom, kedy sa v podobe prachového oblaku sneh zosypáva 
po povrchu steny na jej úpätie. Lavína  je definovaná ako náhly pohyb snehu z odtrhového 
cez transportné až po akumulačné pásmo. Rozsah a dosah odtrhu premiestnenia je väčší 
ako 50m. Tento pohyb sa od predchádzajúcich odlišuje hlavne veľkosťou parametrov a 
škodlivými následkami. [10] 

 1.5. Klasifikácia lavín

 a) Genetická klasifikácia lavín – Je určená na zhodnotenie procesov a faktorov 
vzniku lavín. Rozlišujeme pritom tieto hľadiská:

I. fixné  podmienky  – morfologické  vlastnosti  terénu  (relatívna  výška,  sklon, 
expozícia, drsnosť povrchu);

II. premenlivé podmienky – počasie za posledne dni (snehové zrážky, dážď, vietor, 
teplota vzduchu);

– kvalita snehu (mechanické a fyzikálne vlastnosti);

–  charakter  impulzu  narušenia  pevnosti  (prirodzený,  
umelý); [10] 
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 b) Morfologická  klasifikácia  lavín  – Nová  klasifikácia  ktorá  zahŕňa  aj 
sprievodné  javy  lavín.  Pri  každom  z  uvedených  kritérií  sa  sledujú  dva  základné 
alternatívne  znaky,  vrátane  ich  kombinácie.  Pri  evidencií  a  štatistickom spracovaní  je 
súčasťou spracovania aj kódový systém. Pásmo vzniku – odtrhu patrí do kritického miesta 
najväčšieho ťahového napätia  v  snehovej  pokrývke.  Odtrh  znamená rozpojenie – zlom 
snehovej pokrývky. V jeho mieste lavína dosahuje najvyšší topografický bod. Podľa tvaru 
odtrhy  delíme  na  bodové  a  čiarové.  Bodový  odtrh  znamená  vznik  pohybu  lavíny  na 
miniatúrnej ploche, v jednom bode ktorý sa postupne smerom nadol kužeľovo rozširuje. Sú 
to lavíny z  voľného snehu. Vyskytujú sa na strmých svahoch. Predpokladom pre vzniku 
čiarového odtrhu je určitá pevnosť snehu. Čiarový odtrh tvorí kľukatá ostrohranná čiara, 
pričom  rovina  zlomu  je  kolmá  na  spádnicu  svahu.  Vizuálne  vytvára  podobu  hrubej 
masívnej dosky z čoho vyplýva názov  doskové lavíny. Dosahujú rýchlosť 20 – 40 m/s a 
nárazový tlak  5 – 20 t/m2.   Ak je  sklzný povrch tvorený niektorou pevnou vnútornou 
vrstvou,  hovoríme o  povrchových lavínach.  Ak povrch siaha až po podkladovú vrstvu, 
hovoríme o základových lavínach. Rýchlosť takýchto lavín je menšia 5 – 30 m/s a veľkosť 
nárazového  tlaku  do  60  t/m2.  Úsek  lavíny  od  zlomu  odtrhu  po  miesto  spomalenia 
zastavenia je pásmo transportu. V tomto pásme sa presunom masy snehu vytvorí zreteľná 
lavínová dráha,  ktorá plynule prechádza do  pásma nánosu.  Pre popis lavínovej dráhy sú 
podstatné tvar dráhy a jej parametre. [10] 

 Podľa priečneho tvaru dráhy lavíny rozdeľujeme na plošné a žľabové. Každá lavína, 
ktorej minimálna šírka dráhy má len jednú tretinu jej odtrhu sa považuje za žľabovú lavínu. 
Medzi  dôležité  parametre  lavínovej  dráhy  patria  minimálna  šírka  a  celková  dĺžka.  
Minimálna  šírka  je  najužšie  miesto  prúdenia  v ktorom  dochádza  k  veľkým  tlakom  a 
zvýšeniu  rýchlosti.  Dĺžka  dráhy  je  závislá  od  konfigurácie  terénu,  rýchlosti  prúdenia, 
množstva snehu a priechodnosti  dráhy. [10] 

 Pri  prúdení  más  v  lavíne  rozlišujeme  niekoľko  druhov  pohybov  a  to: tečenie,  
kĺzanie, prevaľovanie s poskakovaním a gúľanie. Tieto pohyby pripomínajú pohyb hustej 
tekutiny a takéto lavíny sa nazývajú tečúce lavíny. Majú menšiu rýchlosť. Ich alternatívou 
sú prachové lavíny. Masy snehu sa pohybujú v podobe padajúceho oblaku. Tieto lavíny sú 
charakteristické pre veľmi strmé svahy. V niektorých prípadoch dosahujú rýchlosť až 70 
m/s a nárazový tlak 5 – 10 t/m2. [10] 
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 2. Spôsoby určenia dosahu lavín

 Odhad maximálneho lavínového dosahu je jedným z najdôležitejších aspektov pri 
zonácii lavínového nebezpečenstva. Je to teda jeden z hlavných cieľov štúdia dynamiky 
lavín.  Zároveň  je  však  aj  jedným  z  najzložitejších  a  najkontroverznejších  problémov 
v lavínovom výskume.  [1] 

 Dosah  lavíny  je  závislý  na  viacerých  faktoroch,  ktoré  sú  relatívne  premenlivé 
v čase aj priestore. Sú to najmä topografické charakteristiky terénu a snehové podmienky. 
O veľkej variabilite dosahov a závislosti na dynamických faktoroch svedčí aj obrázok 2. 

V súčasnosti existuje viacero postupov a metód na analýzu lavínového  nebezpečenstva 
prostredníctvom  stanovenia  maximálnych  lavínových  dosahov.  Určenie  možného 
nebezpečenstva  prostredníctvom stanovenia  maximálnych  lavínových  dosahov.  Určenie 
možného dosahu lavín a vytýčenie potenciálnych zón ohrozenia v súčasnosti uskutočňujú 
skúsení  lavínový  odborníci  formou  odborných  znaleckých  posudkov.  [11]  Pre  prax  je 
dôležité  aby  sa  dal  dosah  lavíny  určiť  čo  najrýchlejšie  a  s  čo  najväčšou  presnosťou. 
Možnosti určenia dosahu sa značne rozšírili nástupom GIT.

• klasické, tradičné metódy – kataster lavínových terénov, ručne zakresľovaný 
do topografických máp pracovníkmi SLP.  

• topograficko-štatistické  metódy  –  využitie  štatistických  topografických 
modelov napr. alfa-beta regresný model

• dynamické  numerické  modelovanie  –  využitie  1D  dynamických  modelov 
(AVAL-1D) a 2D dynamických modelov (RAMMS, SAMOS)  [13] 
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Obrázok 2: Veľká variabilita pozorovaných dosahov v rámci jednej lavínovej dráhy.  
Oblasť Chantey (Chamonix, Francúzsko) Zdroj: Richnavský, 2011 podľa Anecy 2008
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 2.1.  Klasické, tradičné metódy

 K  týmto  metódam  patrí  hlavne  Kataster  lavínových  terénov.  Problematika 
súčasného katastra a jeho aktualizácia je hlavnou témou tejto práce a preto je podrobnejšie 
rozobratá v nasledujúcej kapitole 3.

 2.2.  Topograficko-štatistické modelovanie lavín 

 Modelovanie dosahov lavín týmto spôsobom sa prevádza na základe štatistickej 
analýzy  a  rozbore  morfometrických  parametrov  pre  konkrétnu  dráhu.  Pri   lavínovej 
prevencií na území Slovenska bola využívaná najmä metóda paušálneho sklonu a testovaný 
bol aj nórsky α – β model.  [13] 

α – β model 

 Tento  topograficko-štatistický  model  bol  vyvinutý  v  Nórskom  geotechnickom 
inštitúte  (NGI)  v  Oslo  v  roku  1980.  K.  Lied  a  S.  Bakkehoi  z  NGI  analyzovali  206 
lavínových dráh a na základe regresnej analýzy vybrali 4 morfometrické parametre, ktoré 
najlepšie  korelujú  s  dĺžkou  lavínovej  dráhy.  Tento  výber  bol  neskôr  zúžený  na  dva 
parametre, medzi ktorými bola preukázaná veľmi tesná korelácia . [2] Model predpovedá 
maximálnu dĺžku na základe morfometrických parametrov pre danú dráhu. Uhol,  ktorý 
zviera  horizontálna  rovina  so  spojnicou  najvyššieho  bodu  lavínovej  dráhy  s  bodom 
v teréne,  kde  sklon  dráhy  prvýkrát  dosiahne  hodnotu  10°.  Táto  hodnota  bola  určená 
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Obrázok 3: Schéma alfa – beta regresného modelu. Hα a Hβ - vertikálne prevýšenie  
medzi bodmi α a β a odtrhom lavíny. Lα a Lβ predstavujú horizontálne vzdialenosti medzi  

bodmi α a β a odtrhom lavíny. Zdroj: Richnavský 2011 podľa: Delparte, 2004
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dlhodobým  pozorovaním  a  predstavuje  rozhranie,  kde  dochádza  k  značnému 
spomaľovaniu a k ukladaniu lavínového nánosu. Táto hodnota nieje fixná a vo viacerých 
prípadoch  bola  odôvodnene  posunutá  smerom  nahor.  Uhol,  ktorý  zviera  horizontálna 
rovina so spojnicou počiatočného a koncového bodu sa označuje ako α (druhý parameter). 
Analýzou dobre  zdokumentovaných lavín  autori  tejto  metódy vysledovali  vzťah medzi 
medzi týmito dvomi uhlami.  

Metóda paušálneho sklonu

 Podobný prístup ako pri predchádzajúcej metóde predstavuje metóda paušálneho 
sklonu,  ktorú  testoval  v  našich  podmienkach  Ing,  Ján  Peťo  ako  pracovník  Strediska 
lavínovej  prevencie  v  Jasnej.  Paušálny sklon  predstavuje  podiel  výšky pádu  a  dosahu 
lavíny (obr. 4). Dráhová priamka je spojnicou najvyššieho bodu odtrhu (A) s najnižším 
bodom čela  nánosu (E).  Výškový rozdiel,  ktorý  lavína  prekoná sa  nazýva výška pádu 
(A – E = H).  Dosah lavíny (L) predstavuje kolmý priemet dráhovej  priamky.  Hodnota 
paušálneho sklonu sa môže vypočítať aj ako tangens uhla α, ktorý zviera dráhová priamka 
s rovinou dosahu lavíny pri bode E (resp. A). [2] Čím väčší je dosah lavíny, tým menšia je 
hodnota paušálneho sklonu. Horná hranica, cez ktorú prejde takmer každá lavína je 0,7. 
Lavíny, ktoré sú najčastejšou príčinou turistických a lyžiarskych nešťastí majú priemerné 
hodnoty paušálnych sklonov medzi 0,5 a 0,6. [10]

 Paušálny sklon sa dá zmerať priamo v teréne pomocou sklonomera. V prípade, že 
terénne meranie nieje možné, používa sa topografická mapa.
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Obrázok 4: Schéma výpočtu paušálneho sklonu. Zdroj: Richnavský 2011, podľa  
Peťo 1989
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 2.3. Dynamické numerické modelovanie dosahu lavín

Je to inovatívna metóda určenia dosahu lavín, ktorá bola vyvinutá v krajinách, kde 
má  mapovanie  lavínového nebezpečenstva  najväčšie  opodstatnenie  a  dlhodobú  tradíciu 
(Švajčiarsko, Rakúsko, Kanada a USA). 

Pomocou týchto modelov je možné simulovať radu situácií od jednoduchých až po 
komplexné.  Dokážu  v  sebe  zahrnúť  dynamiku  tečúceho  snehu  v  komplexne  určenom 
teréne  a  tiež  ďalšie  procesy,  ktoré  tento  dej  ovplyvňujú.  Vďaka  svojej  komplexnosti 
dokážu odstrániť nedostatky iných, starších techník učenia dosahu lavín,  avšak táto ich 
vlastnosť sa prejavuje na výpočtovej náročnosti týchto modelov. Ich presnosť do značnej 
miery ovplyvňuje kvalita a presnosť vstupných dát. Vstupné dáta pre numerické modely 
môžu byť rozdelené do troch kategórií (Haeberli et al., 2004):  

1. parametre odtrhu – odtrhová zóna, jej výška, hustota snehu 

2. parametre toku – frikčné parametre, parametre nabaľovania snehu

3. špecifické  parametre  simulácie  –  priestorové  rozlíšenie,  časový  krok,  dĺžka 
simulácie

 História mapovania lavínového nebezpečenstva s využitím dynamiky siaha do roku 
1955,  kedy  švajčiarsky  fyzik  A.  Voellmy  popísal  vo  svojom  diele  Über  die 
Zerstörungskraft von Lawinen Voellmyho model  toku lavíny. Tento model je založený na 
základných hydraulických teóriách s dvomi odporovými silami. Model je vhodnejší než 
subjektívne modely, avšak nie všetky lavíny sa pohybujú podobne kvapaline. Tento model 
bol ďalej modifikovaný. B. Salm zahrnutím vplyvu protitlaku a šírky toku adaptoval model 
na  model  s  názvom  Voellmy-Salm model.  Ďalším začleňovaním faktorov  vznikli  nové 
adaptácie  pôvodných modelov,  z  ktorých je  najznámejší  Voelmlmy-Salm-Gruber  model  
používaný  v  Európe.  V  Severnej  Amerike  sa  na  modelovanie  lavín  taktiež  používali 
Voellmyho  rovnice,  ktoré  sú  základom  modelu  PCM  (Perla-Cheng-McLung  model).  
Model  PLK  využíva  rovnaké  koeficienty  trenia  ako  model  PCM.  Modelovanú  tečúcu 
hmotu však rozdeľuje do množiny elementárnych častíc, ktoré sa navzájom neovplyvňujú. 
Tento  model  narozdiel  od  PCM  umožňuje  zahrnúť  proces  nabaľovania  snehu  počas 
zosúvania lavíny dole svahom. [13] Na rozdiel od modelov založených na teórii Voellmyho 
toku,  nórsky  model  NIS (Noerm,  Irgens,  Schieldrop)  uvažuje  o  lavíne,  ako 
o dvojdimenzionálnom kontinuu,  ktoré tvorí  až do 600 častíc.  Okrem údajov o teréne, 
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vyžaduje model údaje o výške a dĺžke odtrhu, koeficienty šmykového trenia a parameter 
viskozity  (Jamieson  et  al.,  2008).  Diskretizácia  priestoru  v  modeli  NIS  už  vyžaduje 
použitie  počítačového  programu.  Od  roku  1990  bolo  vyvinutých  viac  sofistikovaných 
modelov  dynamiky  lavín.  Veľké  pokroky  zaznamenal  vývoj  modelovania  lavín  vo 
Švajčiarsku.  Dôkazom toho je  model  AVAL-1D  ktorý  dosiahol  takú  úroveň  vývoja,  že 
mohol byť nasadený do praxe v lavínovej prevencií. Model je komerčne distribuovaný a 
bežne sa používa v Európskych krajinách.[13]

Výsledkom ďalšieho  vývoja  v  oblasti  modelovania  lavín  je  modelovací  nástroj 
RAMMS, ktorý ako moderný numerický simulačný nástroj modeluje geofyzikálne pohyby 
hmoty od spustenia lavíny až do jej zastavenia a to v 3D teréne. V ďalších verziách tohto 
nástroja sa predpokladá rozšírenie o možnosť modelovania plytkých zosuvov, kamenných 
lavín a sutinových prúdov. Model RAMMS bol vyvinutý skupinou lavínových expertov zo 
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Obrázok 5: Ukážka výstupu z modelu AVAL-1D. Simulácia prachovej lavíny vo vybr. časových  
krokoch. Zdroj: Richnavský 2011  podľa  www.slf.ch

Obrázok 6: Základné výstupy modelu RAMMS na príklade potenciálnej lavíny. Maximálna výška  
snehu (vľavo), maximálna dosiahnutá rýchlosť lavíny (v strede) a maximálny tlak vyvinutý pri  

pohybe lavíny (vpravo). Zdroj: Richnavský 2011
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švajčiarskeho inštitútu WLS Institute for Snow and Avalanche Research, SLF v Davose. 

Ďalším schopným nástrojom je  program  SAMOS  vyvíjaný v  Rakúsku.  Jedná sa 
o pokrokový  numerický  nástroj  pre  modelovanie  lavínového  nebezpečenstva,  ktorý 
lesnícka technická služba v Rakúsku využíva v praxi  pre lavíny a hradenie bystrín.  Je 
vyvíjaný  spoločnosťou  AVL List  pre  rakúske  Ministerstvo  poľnohospodárstva,  lesného 
hospodárstva,  životného  prostredia  a  vodného  hospodárstva.  V  roku  2007  bol 
aktualizovaný a je určený na modelovanie lavín zo suchého snehu, pričom sa predpokladá, 
že tieto lavíny tvoria dva hlavné komponenty, hustá tečúca zložka a prachová zložka. Tento 
model bol integrovaný aj do lavínového výskumu na Islande. [13]
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Obrázok 7: Príklad výstupu z modelu SAMOS. Distribúcia tlaku prachovej lavíny v  

oblasti Galtűr v roku 1999. Zdroj: Sailer, 2003
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 3. Kataster lavínových terénov a jeho spracovanie

 3.1. Kataster lavínových terénov – charakteristika

 Lavínový  kataster  znamená  kartografický  rozbor  všetkých  lavínový  pohorí  na 
Slovensku a  vymedzenie  známych a  potenciálnych  lavínových  lokalít.  Následne  sa  do 
elaborátu zaznamenáva popis a evidencia vyskytnutých lavín.  Praktické využitie týchto 
údajov má význam najmä pri prevencii a profylaxii.

Po  zriadení  Strediska  lavínovej  prevencie  bolo  jednou  z  jeho  prvých  úloh 
zmapovanie  lavínových  lokalít  na  území  Slovenskej  republiky.  Schválená  etapovitá 
metodika zostavenia Katastra lavínových terénov  Slovenská sa skladala z:

1. Vymedzenia a ohraničenia lavínových svahov a dráh

2. Charakteristiky, kategorizácie a analýzy vymedzených plôch

3. Stanovenia záznamov výskytu a evidencie lavín [10] 

V katastri sú na mapách 1:10000 zakreslené všetky známe a potenciálne lokality a 
svahy s výskytom lavín. Ohraničenie je zakreslené po obvode vymedzenej plôšky plnou 
čiarou. Odtrhová časť je naviac zvýraznená šrafovaním v smere spádnice. Svahy s malou 
rozlohou, ktoré sa na mapách nedali plošne vyznačiť, sú zakreslené šípkou. Kataster je 
rozčlenený podľa pohorí a v rámci pohorí podľa dolín. Každý samostatný svah je podľa 
polohy v rámci doliny označený arabskou číslicou v poradí 1 – n. Poradie číslovania lokalít 
sa vždy začalo na ľavej strane (v smere toku) od ústia doliny. Presné geografické určenie 
svahu  stanovuje  názov  doliny,  prípadne  lokality  s náležitým  číslovaním  a  údajmi 
zatriedenia. 

Vymedzovanie  a  ohraničovanie  lavínových  svahov  a  dráh  sa  zakladalo  na 
interpretácií  leteckých  fotografií,  rekognoskácií  terénu,  preskúmaní  starších  písomných 
záznamov a na poznatkoch miestnych obyvateľova a horalov. Pre tieto účely boli použité 
letecké snímky v mierke 1:14000. Fotografie zachytávali letnú krajinu. Podľa nich sa určili 
lavínové svahy na základe foriem reliéfu a viditeľných stôp, ktoré lavíny zanechali v teréne 
(napr.  zničené  lesné  porasty).  Nad  hornou  hranicou  lesa  sa  klasifikovali  za  lavínovú 
lokalitu všetky vertikálne nerozčlenené a hladké svahy so sklonom 25° a viac. Po analýze 
leteckých snímok nasledoval terénny prieskum. Prehliadky sa robili v zimnom aj letnom 
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období. Pre úplnosť sa využili aj staré mapy a náčrty lavínových dráh, záznamy o pádoch 
lavín a lavínových nešťastiach ako aj svedectva miestnych ľudí. [4] 

Pre systematické usporiadanie a na zistenie charakteristík bolo nevyhnutné lavínové svahy 
rozdeliť do následujúcich kategórií: [10] 

a)   Kategórie svahov podľa početnosti a výskytu lavín

Podľa početnosti výskytu lavín sa svahy zatrieďujú  do troch kategórií: 

I.             svahy s veľmi častým výskytom lavín; sklon nad 35°

II.             svahy s častým výskytom lavín; sklon menší ako 20 – 35°

III. svahy s ojedinelým výskytom lavín; sklon menší ako 20°   [9] 

 Na svahoch prvej  kategórie  sa  lavíny vyskytujú veľmi často,  aj  viackrát  ročne, 
najmenej však raz za 6 rokov. Tieto svahy sú v katastri odlíšené žltým šrafovaním. Na 
svahoch druhej kategórie sa padanie lavín opakuje každých 6 – 30 rokov a v katastri sú 
odlíšené červeným šrafovaním. Na svahoch poslednej kategórie, dochádza k vzniku lavíny 
raz za 30 rokov. Svahy poslednej kategórie sú v katastri vyznačené čiernym obrysom bez 
šrafovania.  V prípade  úzkych  svahov  sú  tieto  svahy  označené  plnou  čiarou  vo  farbe 
príslušnej kategórie, ako je možné vidieť na nižšie uvedenom obrázku.
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Obrázok 8: Ukážka súčasného katastra lavínových terénov. Zdroj: Upravené, Stredisko lavínovej  
prevencie
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b) Kategórie svahov podľa morfologických zvláštností

 Podľa tvaru, členitosti a sklonu sa svahy rozčlenili do troch hlavných kategórií α, β,  
γ a troch kategórií ich kombinácií.

α –  svahy s  bralovým reliéfom,  so  systémom gravitačných  rýh,  skalné  steny, 
stupne osypy a suťoviská so sklonom nad 30°

β –  morfologický výrazné strmé lavínové žľaby s homogénnym alebo členitejším 
konkávnym územím s výraznou lavínovou dráhou.

γ –  menej strmé homogénne svahy aj konvexného tvaru s drsnejším povrchom, 
bez stromovej vegetácie 

c)        Kategórie svahov podľa druhu ohrozenia a škôd

Podľa  druhu  ohrozenia  a  škôd  ktoré  lavíny  na  daných  miestach  spôsobujú,  sú  svahy 
zatriedené  so  troch  hlavných  kategórií  A,  B,  C a  do  ďalších  štyroch  podkategórií  ich 
kombinácií A/B, A/C, B/C a A/B/C. 

A – svahy s ohrozenými komunikáciami, prípadne objektami, turistickými cestami 
a priechodmi

B – plochy, kde lavíny poškodzujú lesné porasty, kosodrevinu a vegetáciu (zložky 
živej prírody)

 C – sú plochy bez poškodenia vyššej vegetácie, nad pásmom kosodreviny  [9] 

 Evidencia a záznamy sú v súčasnosti vedené v podobe kartotéky. Listy kartotéky sú 
vypracované osobitne pre každú lavínovú lokalitu. Tvorí ich priestor pre fotodokumentáciu 
a  stĺpce  pre  záznam dát,  údajov,  parametrov a  následkov zistených lavín.  Zaznamenať 
výskyt  všetkých lavín nieje fyzicky možné a preto boli  pre jednotlivé pohoria vybrané 
modelové územia, na ktorých sa robí čo najpresnejšia evidencia lavín. Zakreslené dráhy sa 
každý rok spresňujú podľa skutočného výskytu lavín. Kataster je otvorený systém ktorý sa 
neustále  spresňuje  a  dopĺňa.  Pre  intravilány  obcí  ako  aj   pre  okolia  frekventovaných 
komunikácií  je  potrebné  v  budúcnosti  vypracovať  zonálne  plány  ohrozenia  s  určením 
dosahu lavín a návrhmi opatrení. Zmapovaním a kartografickým prieskumom lavínových 
lokalít  sa  získali  údaje  o  ich  rozšírení,  rozlohe,  výškových  polohách  a  expozíciách. 

2012                                                                                                                                      27



Dominik Hudzík: MOŽNOSTI AKTUALIZACE LAVINOVÉHO KATASTRU NA ÚZEMÍ TATER

Dôležité  sú  aj  údaje  o  uhloch  sklonu  jednotlivých  pásiem,  no  najvýznamnejší  je  údaj 
o stupni disponovanosti terénov na výskyt lavín. Tento parameter predstavuje percentuálne 
zastúpenie lavínových lokalít v rozlohe horstva. 

 3.2.  Problematika súčasného katastra lavínových terénov

 Súčasný  kataster  je  hodnotné  dielo  lavínových  odborníkov  ktoré  vznikalo 
už začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia. V súčasnosti je však forma  jeho 
spracovania zastaralá a predstavuje viacero obmedzení pri jeho aktualizácií a použití. Tieto 
obmedzenia sa  týkajú hlavne mapovej  zložky katastra.  Mapy do ktorých boli  lavínové 
terény zakreslené sú síce veľmi podrobné, no na druhej strane je časť ich obsahu zastaralá, 
pretože vznikli v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Ďalšou nevýhodou je ich forma 
ako taká. Keďže sa jedná o papierové výtlačky, ich kvalita sa časom znižuje. Stredisko 
lavínovej  prevencie  z  týchto  dôvodov  naskenovalo  pôvodné  mapové  listy  s  katastrom 
v presnosti 600 dpi do formátu TIFF. Tieto rastre v súčasnosti slúžia SLP pre ich vnútorné 
potreby.  Pre  niektoré  projekty  už  boli  vybrané  lavínové  terény vektorizované.  Jednalo 
sa však len o lokálne spracovanie pre danú dolinu alebo svah. Používaním sa tieto mapy 
poškodzujú  a  vzhľadom  na  ich  vek  dochádza  aj  k  deformáciám  papiera  na  ktorom 
sú vytlačené. Kartotéka lavínových terénov je v dnešnej dobe spracovávaná aj v podobe 
databázy  do  ktorej  sa  údaje  manuálne  prepisujú  zo  záznamov  vedených  v  pôvodnej 
„papierovej“ forme. 

 3.3.  Podkladové mapy katastra a ich charakteristika

Mapy, na ktoré bol kataster lavínových terénov zakreslený sú v mierke 1:10000. 
Jedná sa o Vojenské topografické mapy. Tieto mapy vznikali od roku 1953. A na území 
Slovenskej  republiky  sa  mapovaním  zaoberal  vtedajší  Vojenský  kartografický  ústav 
v Harmanci.  Tieto  mapy sú  v  súradnicovom systéme  r.  1952  (S-52)  ktorého  základná 
trigonometrická sieť bola naviazaná na sovietsky súradnicový systém. V  nástrojoch GIS 
je preddefinovaný systém S-42 ktorý predstavuje Súradnicový systém 1952 po vyrovnaní. 
Vo viacerých publikáciach  sa používa len názov S-42 (označenie prevzaté do sovietskeho 
systému).  V  S-42  sa  Krasovského  referenčný  elipsoid  do  roviny  zobrazuje 
Gauss-Krügerovým kartografickým zobrazením. 

2012                                                                                                                                      28



Dominik Hudzík: MOŽNOSTI AKTUALIZACE LAVINOVÉHO KATASTRU NA ÚZEMÍ TATER

V tomto zobrazovacom systéme sa predmety merania zobrazujú na valec v transverzálnej 
polohe,  ktorý  sa  dotýka  zemského telesa  (Krasovského referenčného  elipsoidu)  pozdĺž 
stredného  tzv.  základného  poludníka,  zobrazujúceho  sa  v  skutočnej  veľkosti.  Pre 
topografické mapovanie sa používali  šesťstupňové poludníkové pásy.  Pásy sú číslované 
arabskými číslicami od  λ = 180° zemepisnej dĺžky priebežne na východ od 1 až po 60. 
Slovenská republika sa nachádza v 33. a 34. poludníkovom páse. [3]

 3.4.  Klad a značenie mapových listov podkladových máp

 Klad  a  značenie  týchto 
máp  odpovedá  medzinárodnej 
miliónovej  mape.  Územie 
Slovenska je na mape znázornené 
na  4  listoch  (L-33,  L-34,  M33, 
M34).  Mapa  v  mierke  1:500000 
vznikne  rozdelením  miliónovej 
mapy na 4 časti, ktoré sú označené 
veľkými písmenami abecedy napr. 
M-33-B. Takto je mapa postupne 
delená  na  stále  menšie  štvorce, 
s  čoraz  väčšou  mierkou.  Mapa 
s  mierkou  1:100000  vzniká 
rozdelením  miliónovej  mapy  na 
144  častí,  ktoré  sú  označené 
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Obrázok 10: Súradnicové systémy a šesťstupňové  
pásy Gaussového zobrazenia. Zdroj: Bitterer 2008

Obrázok 9: Gaussovo valcové zobrazenie.  
Zdroj: Bitterer 2008

Obrázok 11: Klad listov Topografickej mapy. Zdroj:  

http://oldgeogr.muni.cz
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arabskými  číslicami  (M-33-24).  Mapa  v  mierke  1:50000  vzniká  rozdelením  mapy 
1:100000  na  4  časti,  ktoré  sú  označené  veľkými  písmenami   abecedy  A-D,  napr. 
M-33-144-D. Z tejto mapy je ďalej odvodená rovnakým delením, ale mapy 1:50000 mapa 
s mierkou 1:25000, napr. M-33-144-D-a. Najpodrobnejšia mapa je v mierke 1:1000 a tá 
vzniká rozdelením mapy 1:25000 znova na 4 kvadranty.  Mapové listy majú označenie 
M-33-144-D-a-1. Mapy neboli ani v minulosti voľne dostupné pre komerčne použitie a aj 
na mapových listoch s katastrom lavínových terénov je označenie „TAJNÉ“. V súčasnosti 
ich  na  vyžiadanie  poskytuje  Topografický  ústav  plukovníka  Jána  Lipského  v  Banskej 
Bystrici, na základe zmluvy medzi TOPU a GKÚ je možné o ich kópiu alebo naskenovanie 
požiadať aj Geodetický a kartografický ústav. Tieto mapy však niesu aktualizované. Kvôli 
poškodeniu  niektorých  mapových  listov  lavínové  katastra  som  požiadal  Topografický 
ústav  o  zaslanie  týchto  mapových  listov.  Na  žiadosť  bolo  vyhovené  a  pracovníci 
Topografického  ústavu  vyžiadané  mapové  listy  ochotne  naskenovali  a  na  základe 
zmluvných podmienok tieto mapové listy odoslali. Dáta boli poskytnuté len pre potreby 
bakalárskej práce ako je uvedené v priloženej zmluve na konci tejto práce. V súčasnosti 
Topografický ústav ponúka viacero produktov v podobe máp a digitálnych dát. Tieto mapy 
a dáta, však už nie sú v mierke 1:10000, pretože ako som sa dozvedel v korešpondencií 
s Topografickým  ústavom,  nie  sú  kapacity  na  digitalizáciu  a  aktualizáciu  týchto 
podrobných máp. Mapy ktoré boli doručené sú rovnako staré ako mapy s katastrom, avšak 
nepoškodené. V období zhromažďovania dát pre túto prácu to s dostupnosťou dát nebolo 
jednoduché aspoň v porovnaní s Českou republikou som nadobudol dojem že dáta sú pre 
verejnosť  ťažšie  dostupné.  Alternatívnym  zdrojom  týchto  dát  na  Slovensku  je  už 
spomínaný GKÚ, čiže Geodetický a kartografický ústav. Jedná sa o štátnu inštitúciu, ktorá 
dáta poskytuje ako spoplatnený produkt. GKÚ okrem iných služieb a produktov  ponúka 
tzv.  Základnú  mapu  (ZM)  s  ktorých  je  najpodrobnejšia  mapa  v  rovnakej  mierke  ako 
topografická mapa použitá v Katastri lavínových terénov. Tieto mapy vznikli reambuláciou 
topografickej  mapy  1:10000,  vydanej  topografickou  službou  v  systéme  S-42 
s prednostným použitím leteckej fotogrametrie. Mapa ZM je však vyhotovená v systéme 
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) s výškovým systémom Baltským po 
vyrovnaní.[14] Sieť ZM sa od TM líši aj formátom mapových listov, ktorý je v prípade ZM 
obdĺžnikového  tvaru.  Táto  mapa  pokrýva  celé  územie  Slovenskej  republiky.  Mapy 
vydávané GKÚ sú síce narozdiel  od vojenských máp aktualizované,  no dáta  z nich sú 
poskytované  takisto  len  v  podobe  farebného  rastra  ako  kompletný  mapový  list.  Tento 
formát je pre použitie v GIS obmedzujúci a v prípade aktualizácie katastra môžu tieto 
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mapy  napriek  svojej  podrobnosti  slúžiť  len  pre  vizualizáciu,  aj  to  len  v  niektorých 
prípadoch použitia. 

 3.5.  Príprava bezošvej mapy pre potreby vektorizácie

Kataster  lavínových  terénov  je  zakreslený  celkom  na  106  mapových  listoch 
topografickej  mapy.  V niektorých prípadoch sa  jedna lavínová lokalita  nachádza  aj  na 
štyroch mapových listoch. Je potrebné spomenúť aj fakt že naskenované mapy katastra sú 
uložené vo rastrovom formáte TIFF, avšak bez informácie o umiestnení v priestore, čiže 
bez  lokalizácie.  Preto  bolo  potrebné  previesť  tzv.  georeferencovanie  týchto  mapových 
listov a vytvoriť z nich v prostredí GIS celistvú mapu na seba nadväzujúcich mapových 
listov. Na nižšie uvedenom obrázku je v pravej časti vidieť jeden z ďalších nedostatkov 
pôvodných podkladových dát  katastra.  Mapy sú rôznych rokov vydania a ich obsah je 
nejednotný.  Na  mapových  listoch  tlačených  neskôr  je  viac  informácií,  ako  napríklad 
vyznačenie hraníc lesa a vegetačných pásiem, zatiaľčo na starších tieto informácie chýbajú. 

Pri  prvých  pokusoch  som sa  pokúšal  o  georeferencovanie  na  základe  súradníc 
rohov mapových listov, ktoré som z nich vyčítal a zadával ručne v program ArcMap za 
pomoci nástroja Georeferencing. Tento spôsob bol nielen zdĺhavý a pracný, ale aj  jeho 
výsledky  boli  neuspokojujúce.  Mapové  listy  po  zgeoreferencovaní  na  seba  často 
nenadväzovali.  Dochádzalo  k  veľkým odchýlkam aj  napriek  tomu že  RMS chyby pri 
jednotlivých mapových listoch boli len malé. 

Po tejto skúsenosti som sa pokúsil osloviť GKÚ a TOPU ešte raz. Klad mapových 
listov TM však neposkytuje ako produkt žiadna z týchto dvoch inštitúcií. Aj napriek tejto 
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Obrázok 12: Georeferencovanie za pomoci zadaných súradníc rohov. Vpravo detail rohu 4 mapových  

listov georef. touto metódou. Zdroj: upravené, SLP
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skutočnosti,  GKÚ pre potreby tejto práce poskytlo klad mapových listov Topografickej 
mapy vo vektorovom formáte shapefile ktorý slúži pre vnútorné potreby GKÚ. Tento klad 
mapových listov sa stal dôležitým pre ďalšie georeferencovanie naskenovaných mapových 
listov.  Vďaka  vektorovej  georeferencovanej  verzií  kladu  mapových  listov,  bolo  možné 
omnoho rýchlejším spôsobom pridávať súradnice rohom rastrových máp. Tieto mapy boli 
deformované v rôznych smeroch a vo variabilnej miere. Predpokladám dva faktory, ktoré 
mohli spôsobiť túto deformáciu.

• Zrážka mapového listu (papier má tendenciu vekom sa zmenšovať)

• Mechanické poškodenie mapových listov

Preto  bolo  potrebné  mapové  listy  transformovať  pomocou  súradníc  za  pomoci 
pevných  súradníc  všetkých  štyroch  rohov  mapového  listu.  Na  základe  odporúčaní 
vydaných  pre  obnovu  katastrálneho  operátu  v  Českej  republike,  a  prác  študentov 
zaoberajúcich  sa  transformáciou  starších  máp  som sa  pre  tento  účel  rozhodol  použiť 
transformáciu  „Spline“  v  literatúre  často  uvádzanú  ako  Thin  Plate  Spline.  Jedná  sa 
o špecifickú transformáciu s  pomerne zložitým matematickým pozadím. Preto sa o nej 
zmienim len všeobecne.  Transformácia  Spline  používa matematický generované krivky, 
ktoré následne modelujú daný povrch. Pre metódu spline kriviek je typické, že generujú 
hladký  povrch,  prechádzajúci  vstupnými  bodmi.  Táto  transformácia  patrí  do  skupiny 
nereziduálnych transformácií, to znamená že doťahuje identické body zdrojovej sústavy na 
body cieľovej bez zvyšku (rezidua). 

Každý z mapových listov bol georeferencovaný a transformovaný pomocou metódy 
spline. Pre potreby vektorizácie bolo potrebné, aby mapy na seba nadväzovali, preto sa za 
pomoci  nástroja  Hawths tools orezali  podľa polygónov zo súboru s kladom mapových 
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Obrázok 13: Ukážka mechanického poškodenia mapových listov. Zdroj: upravené,  SLP
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listov. Tieto súbory boli po orezaní uložené do formátu RST (RaSTer) spolu s metadátami a 
geometrickými súradnicami.  Tento spôsob georeferncovania sa ukázal byť správny a jeho 
výsledkom je bezošvá mapa zložená z mapových listov katastra, pripravená pre následnú 
vektorizáciu. 

 3.6.  Vektorizácia lavínových dráh 

 Po  vytvorení  tejto  mapy z  na  seba  nadväzujúcich  mapových  polí,  bolo  možné 
pristúpiť k vektorizácií lavínových dráh. Pre túto časť práce som zvolil softvér s názvom 
Quantum  GIS.  Tento  program  ponúka  mnoho  výhod.  Jednou  z  hlavných  je  jeho 
dostupnosť. Je to typ softvéru „Desktop GIS“ podobne ako program ArcMap od firmy 
ESRI. Narozdiel od softvéru firmy ESRI, je QGIS voľne šírený open source produkt pod 
licenciou  GNU  GPL.  Neponúka  síce  toľko  možnosti  ako  ArcMap,  no  v mnohých 
prípadoch sa môže stať jeho alternatívou, niekedy aj  vhodnejšou voľbou. Medzi ďalšie 
jeho výhody patrí nezávislosť na operačnom systéme a to, že je zadarmo, aj s množstvom 
už pripravených rozšírení. Licenčné obmedzenia produktu ArcGIS a  ceny, v ktorých sa 
pohybuje  tento  produkt  boli  jedným z  faktorov,  prečo  som sa  rozhodol  pre  možnosti 
aktualizácie katastra pokúsiť o využitie open source dostupných nástrojov. Vzhľadom na 
to, že nie som primárnym užívateľom OS Windows, mi možnosť použitia QGIS ponúkla 
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Obrázok 14: Bezošva mapa Katastra lavínových terénov (Mozaika vytvorená z mapových polí  

pôvodných máp). Zdroj: Autor, SLP
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mnoho výhod. Jedným z limitujúcich faktorov pri použití ArcMap bola aj licencia, pod 
ktorou  mi  bol  tento  produkt  poskytnutý  školou.  Táto  licencia  umožňuje  užívateľovi 
pracovať  s  ArcGIS  len  v  čase,  keď  je  pripojený  k internetu.  Vzhľadom  na  to,  že 
vektorizácia sa ukázala ako časovo náročná činnosť, bola prevádzaná priebežne a nie vždy 
na miestach s možnosťou pripojenia k internetu. 

Ako už bolo spomenuté vektorizácia v dostatočnej presnosti sa ukázala ako časovo 
náročná práca  a  preto  nebol  v  rámci  tejto  práce LK zvektorizovaný celý,  ale  len jeho 
rozlohou najväčšie pohorie, Nízke Tatry. Toto pohorie bolo vybrané ako modelové pre túto 
prácu z dvoch hlavných dôvodov. Prvým z nich je umiestnenie pracoviska SLP práve srdci 
tohto  pohoria  a  druhým je  rozšírenie  freeridového  lyžovania,  najmä  v oblasti  Chopka. 
Stredisko  Jasná  spoločnosti  TMR  a  aj  iné  strediska  na  Slovensku  sa  vybrali  cestou 
zahraničných stredísk, v mnohých aspektoch medzi nimi aj  ponuky lyžovania  vo voľnom 
teréne. Dôkazom toho je výstavba novej lanovky do sedla pod vrcholom Chopka. Jasná je 
však  v  tomto  smere  významná,  pretože  sa  jedná  o  najväčšie  lyžiarske  stredisko  na 
Slovensku, ktoré aj dnes vyhľadáva čoraz väčšia komunita vyznávačov lyžovačky mimo 
upravených zjazdoviek.  Keďže sú tzv.  „Freeride Zones“  strediska Jasná a  Chopok Juh 
lákadlom  pre  mnoho  lyžiarov,  stali  sa  tieto  lokality  a  hlavne  ich  lavínová  aktivita 
zaujímavejšie aj pre túto prácu. 

Mapy s pôvodným katastrom sú v mierke 1:10000 a ich skenovanie bolo prevedené 
s  obrazovým rozlíšením 600 dpi,  čiže  600 pixelov na dĺžku jedného palca  (2,54  cm). 
Vzhľadom na spôsob zakreslenia lavínových dráh a presnosť tohto ručného postupu sa toto 
rozlíšenie  ukázalo  byť  dostatočné.  Pri  vektorizácií  pôvodných  máp  sa  vychádzalo 
z požiadavky na zachovanie presnosti pôvodných dát. Preto na základe viacerých pokusom 
bola stanovená mierka mapy pri ktorej boli dráhy vektorizované na hodnotu 1:300. Táto 
mierka  sa  ukázala  byť  ideálna  pre  zachovanie  kvality  pôvodne  zakreslených  území. 
V niektorých  špecifických  prípadoch  si  situácia  vyžiadala  podrobnejšiu  mierku  1:150 
najmä u línií s častými zmenami smerov. Pri vektorizácií som sa často stretol s lavínovými 
územiami  ktoré  prechádzali  cez  viac  mapových listov.  U takýchto  území  často  nebola 
zachovaná kontinuita línií prechádzajúcich z jedného mapového listu na druhy. V takýchto 
prípadoch bol priebeh línie určený na základe vlastnosti daného územia, podľa vrstevníc 
alebo sa prikladal väčší význam plochou viac zastúpenej časti na výslednom polygóne. 
Posudzovanie pri spájaní lavínových území z viacerých častí bolo však často subjektívne. 
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Pri  začatí  vektorizácie  bol  zvolený  jednoduchý  dátový  model  vychádzajúci 
z údajov, ktoré sa dali vyčítať z pôvodných máp. Lavínové terény boli najprv rozdelené do 
troch vrstiev,  z  ktorých každá mala rovnaké atribúty.  Prvým bol  ID,  čiže jednoznačný 
identifikátor  pre  každú  lavínovú  dráhu.  Jednalo  sa  však  len  o  pracovnú  verziu 
identifikátoru, ktorá nemala súvis s už zaužívaným označovaním lavínových dráh. Tento 
identifikátor pozostával z čísla doliny podľa poradia v akom boli vektorizované a z čísla 
lavínovej  dráhy v rámci  doliny.  Ďalším atribútom bolo  číslo  lavínovej  dráhy.  Ak číslo 
obsahovalo  aj  index,  bolo  zapísané  aj  s  indexom,  potom nasledovala  kategória  svahu 
určená podľa farby územia alebo línie v pôvodnej mape a posledným atribútom bol typ 
odtrhu.  Pri  tomto  atribúte  sa  vychádzalo  z  toho,  či  dané  územie  má  odtrhovú  hranu 
v podobe šrafovanej línie alebo nie. Lavínových dráh s bodovým odtrhom bolo však len 
malé množstvo.  Tento dátový model  použitý  pre všetky tri  vrstvy z  ktorých sa skladá 
vektorová verzia súčasného katastra:

• LK_plochy.shp

• LK_linie.shp

• LK_odtrhy.shp
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Vektorizácia  prebiehala  jednoduchým  postupom  v  nástroji  QGIS  postupne  zo 
západnej  časti  pohoria  k  východnej.  Najprv  bola  vektorizovaná  plocha  alebo  línia 
lavínovej dráhy, po vykreslení vyplnená tabuľka pracovného dátového modelu a následne 
bola vektorizovaná odtrhová hrana. Vektorizácia odtrhovej hrany vyžadovala aby jej línia 
bola totožná s hranicou polygónu alebo koncovým bodom línie lavínovej dráhy. K tomu 
bola použitá funkcia „Snapping“ umožňujúca prichytávanie kreslenej línie k bodom alebo 
segmentom línie inej vrstvy. U niektorých lavínových území sa vo vnútri lavínového svahu 
nachádzali menšie plochy, ktoré nepatrili k lavínovému územiu, preto bolo nutné vytvoriť 
ďalšie polygóny, ktorých plocha sa odpočítala od pôvodného polygónu. Tento problém bol 
vyriešený pomocou funkcie „Add Ring“ nástroja QGIS. Týmto postupom bolo v pomerne 
vysokej presnosti zvektorizovaných celkovo: 1007 odtrhových línií, 597 lavínových území 
v podobe polygónov, 428 lavínových dráh v podobe línií, čiže spolu 2033 geoprvkov. 

Po  dokončení  vektorizácie  a  návšteve  SLP  mi  boli  poskytnuté  ďalšie  cenné 
informácie ohľadom súčasného fungovania katastra a spôsobe evidencie lavín. Okrem toho 
som sa dozvedel, že každé lavínové územie má aj v súčasnosti svoje ID, každé pohorie a 
dolina, má taktiež svoj identifikátor. Tieto poznatky som sa pokúsil premietnuť do hotovej 
práce a doplniť atribútovú tabuľku na základe informácií získaných od pracovníkov SLP a 
z aktuálnej databázy lavínových udalosti. Jednou z vlastnosti novej mapy katastra by malo 
byť  celoplošné  zobrazenie  pre  všetky lavínové  lokality  na  Slovensku.  Tento  fakt  bolo 
potrebné  ošetriť  jednoznačným  identifikátorom  pre  každú  lavínovú  lokalitu.  Tento 
identifikátor  má  v  tabuľke  atribútov  názov  „ID_SVAH“  a  skladá  sa  z  identifikátorov 
pohoria, doliny a lavínového svahu v rámci doliny. 
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Obrázok 16: Návrh jednoznačného identifikátora pre lavínový svah v rámci celej SR.  

Zdroj: Autor
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Schéma uvedená vyššie nie je kompletná. Patrí tam aj atribút jednoznačného ID_SVAH. 
Tento atribút je zložený z iných atribútov a preto boli jeho hodnoty doplnené dodatočnou 
úpravou dát v tabuľkovom procesore programu Open Office. 
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Obrázok 17: Schéma dátového modelu použitého pri vektorizácií. Zdroj: Autor
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Pre modelové územie Demänovská dolina bol doplnený atribút „POCET_2011“ 
tento parameter bol doplnený na základe evidencie pozorovaných lavínových udalosti. Ako 
už bolo spomenuté, tieto udalosti sú už istý čas zaznamenávané aj v podobe databázy. Za 
pomoci tejto databázy boli sčítané lavínové udalosti do roku 2011 a tieto súčty priradené 
každému svahu.  Kartotéka  lavínového  katastra  však  obsahuje  len  pozorované udalosti, 
narozdiel od mapovej zložky, kde sú vyznačené aj potenciálne svahy.

Databáza  lavínových  udalostí  je 
dopĺňaná  a  aktualizovaná  ručne,  kedy 
pracovníci  Strediska  lavínovej  prevencie  na 
základe nižšie uvedeného záznamu o lavíne sa 
vyplnia  jednotlivé  položky  v tabuľke 
databázy.  V  súčasnosti  je  táto  databáza 
spravovaná v prostredí MS Access. Víziou do 
budúcnosti  je  prepojenie  databázovej  zložky 
katastra  s priestorovou  zložkou.  Záznam 
o lavíne  (Popis  lavíny)  sa  skladá  zo štyroch 
hlavných  častí.  Popisu  pásma  odtrhu, 
transportného pásma, pásma nánosu a popisu 
škôd, ako je možné vidieť na obr.  19. Tieto 
údaje sú ďalej prepisované do databázy, ktorej 
tabuľka  je  zobrazená  na  obrázku  20.  Je  to 
zdĺhavý postup, kde sa ten istý krok opakuje 
niekoľkokrát.  Preto  je  potrebné  vytvoriť 
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Obrázok 18: Atribútová tabuľka. Zdroj: Autor

Obrázok 19: Záznam o lavíne. Zdroj: SLP
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komplexný systém, kde by pracovníci a záchranári mali informácie a mapy stále po ruke. 
A záznamy o lavínových udalostiach by bolo možné robiť priamo v teréne. Už v súčasnosti 
pracovníci SLP využívajú a testujú prístroje PDA so zabudovanou satelitnou navigáciou a 
softvérom ArcPAD. Digitálne vektorové mapy lavínového katastra im tak pomáhajú na už 
zdigitalizovanom  území  Ždiarskej  doliny,  vyhýbať  sa  pri  pohybe  v  teréne  lavínovým 
dráham. Možnosti a spôsobov použitia vektorizovaného katastra je mnoho. Jednou z nich 
by  mohlo  byť  aktualizovanie  tvaru  lavínovej  dráhy  katastra  priamo  v  teréne  podľa 
zameraných súradníc GPS a podobne. 

Po vektorizácií sa dajú dáta použiť na rôzne účely. Veľmi jednoducho sa dá z týchto 
dát zistiť aj rozloha lavínových dráh. Výpočtom funkcie AREA v programe QGIS bolo 
zistené, že v súčasnosti len lavínové dráhy s plošným vyznačením, zaberajú 7,68 % územia 
pohoria Nízke Tatry, čo v skutočnosti predstavuje plochu s rozlohou 55,9 km2 . Ďalšou 
možnosťou využitia týchto dát okrem ich spracovania v GIS a pre rôzne analýzy, je ich 
vizualizácia v prostredí Google Earth.  Vzhľadom na to, že dáta,  ktoré sú momentálne 
v „surovom stave“ to znamená, že pre modelovanie lavín a pre iné technológie nemáme 
dostatočne  presné  vektorizované  vrstevnice,  ktoré  sú  potrebné  pre  vytvorenie  DMT. 
Vrstevnice poskytovatelia dát ponúkajú, ale len pre mapy 1:25000 a v rastrovom formáte. 
Je obtiažne vytvoriť kompletnú sadu dát pre vizualizáciu aj pre analýzy. Google Earth však 
môže  dobre  slúžiť  pri  vizualizácií  lavínového  katastra  s podkladom leteckých  ortofoto 
snímok a dokonca s  interaktívnym 3D zobrazením. Export  do KML (Keyhole Markup 
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Obrázok 20: Spôsob záznamu údajov v súčasnej databáze. Zdroj: Autor
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Language) podporuje Quantum Gis implicitne a prebehol bez akýchkoľvek komplikácií. 
Pri exporte do formátu KML boli tiež exportované atribúty daných vrstiev. Nebolo však 
možné exportovať grafický štýl pre dané vrstvy a taktiež nebolo možné v programe Google 
Earth týmto štýlom určiť podmienené formátovanie na základe kategórie svahov. Keďže 
KML je súbor napísaný v jazyku XML, formátovanie štýlov bolo prevedené v zdrojovom 
kóde každej z vrstiev. Na základe atribútov každého geoprvku boli definované a priradené 
štýly.  Tento  postup  bol  urýchlený  pomocou  veľmi  dobrého  textového  vyhľadávača 
programu Notepad++. Po všetkých úpravách štýlov jednotlivých vrstiev bol  za pomoci 
programu  Google  Earth  vytvorený  súbor  KML  obsahujúci  všetky  tri  podsúbory. 
Definovanie  štýlov  pre  formát  KML však  neponúka  toľko  možností  ako  QGIS,  alebo 
ArcGIS, preto nebolo možné zobraziť niektoré detaily, ako napr. šrafovanie odtrhových 
línií alebo šípka v smere spádnice pri líniovo značených lavínových dráhach.Atribúty pre 
daný geoprvok sa v prostredí Google Earth zobrazia v podobe tabuľky po kliknutí na daný 
geoprvok. Vzhľadom na to, že autorské práva na podkladové snímky sú v kompetencií 
tvorcov programu, čiže spoločnosti Google, tento spôsob publikovania lavínového katastra 
by mohol byť jednoduchou  možnosťou jeho verejnej prezentácie. 
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Ďalšou  alternatívou  vizualizácie  dát  môže  byť  vytvorenie  mapy  Katastra 
lavínových terénov v prostredí GIS. Keďže sa jedná o veľké územie, takáto mapa by po 
vytlačení mala vo svojej originálnej mierke naozaj obrovské rozmery. Pri použití digitálnej 
mapy to nepredstavuje problém, no vzhľadom na to,  že podkladové dáta ktoré by boli 
potrebné  pre  vytvorenie  takejto  mapy  sú  v  nepostačujúcej  mierke,  alebo  v rastrovom 
formáte  nespĺňajúcom požiadavky,  je  vektorizovaná  mapa  Katastra  lavínových  terénov 
v tejto práci prezentovaná nad pôvodnými podkladovými mapami TM 1:10000. V prípade 
tvorby  mapy  v  GIS  nástrojoch  je  formátovanie  štýlov  jednotlivých  vrstiev  mapy 
prepracovanejšie  a  ponúka  viac  možností.  Aj  keď  GIS  softvér  stále  neponúka  všetky 
možnosti pre jednoduché kartografické spracovanie mapy, dajú sa v ňom do mapy pridať 
mnohé dôležité mapové prvky. 

Poslednou  možnosťou  prezentácie  tejto  práce  ktorá  mi  je  známa,  je  použitie 
mapového  servera  pre  publikáciu  máp  na  internete.  Na  tieto  účely  sa  dá  použiť  rada 
nástrojov od open source až po drahé integrované riešenia. Táto problematika je tématický 
dosť  široká  a  rád  by som sa  jej  v  súvislosti  s  Katastrom lavínových  terénov  venoval 
podrobnejšie v budúcnosti. 
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 4. Záver

 Pri  tvorbe  tejto  práce  som  sa  bližšie  oboznámil  s  problematikou  Katastra 
lavínových terénov a prácou pracovníkov Strediska lavínovej prevencie. Práca týchto ľudí 
je dôležitá a na základe lavínových udalostí v tejto zimnej sezóne sa dá predpokladať, že 
bude plniť ešte významnejšiu úlohu ako v minulosti. V súvislosti s klimatickými zmenami 
sa stávame svedkami náhlych zmien počasia ktoré majú často extrémne dopady v podobe 
povodní, erózie alebo zvýšeného lavínového nebezpečenstva. Meteorologické faktory silno 
ovplyvňujú nebezpečenstvo padnutia lavín. V horských podmienkach je dynamika zmien 
počasia  väčšia  ako  v  nížinách.  Preto  je  potrebné  pri  lavínovej  prevencií  využívať 
výpočtovú techniku a  moderné  technológie  vo väčšej  miere ako to  bolo  doposiaľ.  Pre 
začiatok  je  potrebné  vybudovať  komplexnú  dátovú  sadu,  ktorá  by  sa  v  informačnom 
systéme mohla použiť. Pri tomto špeciálnom druhu použitia sa kladú nároky na presnosť 
dát. Bežný poskytovatelia dát, dáta v dostatočnej presnosti neposkytujú. Vzhľadom na to, 
že HZS a Stredisko lavínovej prevencie nemá prostriedky ani kapacity na intenzívnu prácu 
na  príprave  dát  a  budovanie  lavínového  informačného  systému,  sa  tejto  téme  venujú 
v spolupráci  s  vysokými  školami,  kde  študenti  k  tejto  téme  prispievajú  svojou prácou 
v podobe diplomových a bakalárskych prác. Dôkazom toho je aj táto práca. Výsledkom 
tejto práce je zvektorizovaný lavínový kataster pre územie Nízkych Tatier. Napriek tomu 
že to bolo dosť práce, je to len malá časť všetkého, čo je potrebné urobiť pre modernizáciu  
a zefektívnenie práce v oblasti lavínovej prevencie na Slovensku. Pokračovať v tejto práci 
by som chcel aj v budúcnosti napr. formou diplomovej práce v ktorej by som sa zameral na 
možnosti  prepojenia grafickej  zložky s databázou a návrhom komplexnejšieho systému 
použiteľného  v  praxi  Lavínových  odborníkov  a  záchranárov.  Ďalšou  už  spomínanou 
výzvou  by  mohlo  byť  vytvorenie  aplikácie  mapového  servera  SLP  kde  by  boli  už 
pripravené  dáta  prezentované  spolu  s  informáciami  o  aktuálnom  lavínovom 
nebezpečenstve v danej lokalite. 
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