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Abstrakt 

Ing. Mgr. Jozef Richnavský: Stanovenie lavínových dosahov s vyuţitím dynamického 

numerického modelovania a GIT. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut 

geoinformatiky. Dizertačná práca, 174 strán, 2011. 

 Predkladaná práca je zameraná na identifikáciu potenciálnych lavínových dosahov 

s vyuţitím numerických modelov a GIT. Modelovanie bolo lokalizované do vybraných 

horských oblastí v Slovenskej a Českej republike. Počas troch zimných sezón (2008 - 

2011) boli vybrané lavínové udalosti podrobne zdokumentované a zamerané pomocou 

presného GPS merania. Cieľom bolo uskutočniť dostatočne presnú verifikáciu výsledkov 

získaných modelovaním, ktorá je predpokladom pre nevyhnutnú kalibráciu modelu. 

V práci bol vyuţitý najmä švajčiarsky dynamický numerický model RAMMS, pomocou 

ktorého je moţné modelovať dynamiku geofyzikálnych pohybov hmoty od spustenia, aţ 

po jej dosah v trojdimenzionálnom teréne. Pri kalibrácii a verifikácii modelu boli pouţité 

údaje získané terénnym meraním, ale aj historické údaje z dobre zdokumentovaných 

lavínových udalostí v minulosti. Vhodne kalibrovaný model bol následne pouţitý aj na 

predikciu lavínových dosahov a dynamiky potenciálnych lavínových udalostí. Tým bolo 

moţné vytýčiť rôzne zóny potenciálneho lavínového nebezpečenstva. Takýmto postupom 

dochádza k priebeţnej aktualizácii lavínového katastra, ktorý predstavuje v súčasnosti 

jediný odborný podklad pri rozhodovaní a plánovaní ľudských aktivít v horských 

oblastiach Slovenska. Hlavné ciele tejto práce majú výrazný aplikačný charakter zo 

zameraním na operatívnu prax v lavínovej prevencii na Slovensku. Ich splnenie bolo 

moţné najmä vďaka úzkej spolupráci so Strediskom lavínovej prevencie HZS v Jasnej, 

ktoré je jediným garantom lavínovej prevencie v horských oblastiach Slovenska. 

 

Kľúčové slová: lavínový dosah, modelovanie, lavínová dráha, dynamika lavín, RAMMS 
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Abstract 

Ing. Mgr. Jozef Richnavský: Avalanche run-out zone determination using dynamical 

numerical modelling and GIT. 

VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of 

Geoinformatics. Dissetation thesis, 174 pages, 2011. 

The submitted work is aimed at the identification of potential avalanche run-outs 

with the application of numerical models and GIT. The modelling was located into chosen 

mountain areas in Slovakia and the Czech Republic. During three winter seasons (2008 – 

2011) the selected avalanches were documented in detail and located by precise GPS 

measuring. The aim was to realize sufficiently precise verification of the results gained by 

modelling, what is the condition for necessary calibration of the model. In the work the 

Swiss dynamic numerical model RAMMS was mainly used. This model enables to 

simulate the dynamics of geophysical motions of mass from its activation up to its run-outs 

in three-dimensional terrain. The data gained by measuring in terrain and also the historical 

data from well documented avalanches in the past were used for the calibration and 

verification of the model. Properly calibrated model was consequently used for the 

prediction of avalanche run-outs and the dynamics of potential avalanches. In this way it 

was possible to specify various zones of potential avalanche danger. This process enables 

to update an avalanche cadastre continuously, what represents the only professional basis 

for decision-making and planning of human activities in the mountain areas of Slovakia 

nowadays. The main aims of this work have significant application character with the 

focus on operational practice in avalanche prevention in Slovakia.  It was possible to 

achieve these aims especially because of the close cooperation with the Center for 

Avalanche Prevention, Mountain Rescue Service in Jasná, what is the only guarantee of 

avalanche prevention in the mountain areas of Slovakia.  

Key words: avalanche run-out zone, modelling, avalanche path, avalanche dynamics, RAMMS 
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Motivácia 

 Štúdiom geografie, geografických informačných systémov a geoinformatiky na VŠB 

TU Ostrava a UMB Banská Bystrica som sa oboznámil so značným potenciálom 

moderných GIT pri skúmaní širokého spektra prírodných procesov. Svoje ďalšie štúdium 

som zameral na moţnosti vyuţitia tohto potenciálu aj pri riešení rôznych otázok lavínovej 

problematiky. Teda problematiky, ktorá je mi je veľmi blízka a ktorá ma vţdy veľmi 

zaujímala. Najskôr ako beţného človeka, turistu, lyţiara a skialpinistu a od júna 2011 uţ aj 

ako profesionálneho pracovníka Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej sluţby 

v Jasnej v Nízkych Tatrách. 

 K napísaniu tejto práce ma viedla najmä aktuálnosť a potreba riešenia tejto 

problematiky v slovenských horských oblastiach. To, čo je v súčasnosti beţnou praxou 

najmä v alpských krajinách, u nás doteraz absentovalo. Problematika modelovania 

dynamiky lavínového procesu sa však čoraz viac dostáva do popredia. Dôsledkom rastúcej 

infraštruktúry a kapacity horských rekreačných oblastí a lyţiarskych stredísk je totiţ 

značný nárast počtu ľudí pohybujúcich sa v zimnom vysokohorskom prostredí. Výsledkom 

je väčší počet lavín ohrozujúcich väčšiu skupinu obyvateľstva. S tým úzko súvisí akútnosť 

lavínového nebezpečenstva a potreba efektívnej protilavínovej ochrany. Práve výsledky 

takéhoto modelovania môţu poskytnúť cenné podklady pri plánovaní a realizovaní 

rôznych protilavínových opatrení. Primárnym dôvodom výskumu v tejto oblasti je však 

snaha o zvýšenie bezpečnosti pohybu a pobytu vo vysokohorskom teréne. 

 Veľkú motiváciu pri riešení tejto problematiky predstavuje najmä reálna moţnosť 

uplatnenia získaných výsledkov v praxi v lavínovej prevencii. Na zasadnutí Lavínovej 

komisie v rámci kaţdoročne konanej konferencie IKAR/CISA, na Medzinárodnom 

sympóziu o snehu a lavínach a na kaţdoročnom Stretnutí európskych lavínových sluţieb 

EAWS dochádza k prezentácii a výmene najnovších informácií a poznatkov, ktoré výskum 

v tejto oblasti posúvajú stále dopredu. 

 Vlastné bádanie v tejto problematike napísaním tejto dizertačnej práce nekončí. 

Cieľom je integrovať takéto modelovanie do beţnej praxe v lavínovej prevencii, ktoré 

Stredisko lavínovej prevencie vykonáva. Na to je potrebné uskutočniť ešte mnoho meraní a 

zozbierať dostatočné mnoţstvo potrebných údajov o lavínach počas nasledujúcich zimných 

sezón. 
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Úvod 

 Lavíny sú zákonitý jav horského prostredia. Toto jednorazové, spontánne 

gravitačné premiestnenie snehu po horskom svahu, je prirodzeným horským fenoménom, 

ktorý však často ohrozuje prírodné zdroje, sídla, infraštruktúru a bohuţiaľ veľmi často aj 

samotné ľudské ţivoty. Snaha o pochopenie všetkých procesov, spojených s nestabilitou 

snehovej pokrývky a s tým súvisiaca snaha o minimalizáciu negatívnych dôsledkov, ktoré 

lavíny so sebou prinášajú, je teda samozrejmá. Lavíny sú predmetom vedeckých 

pozorovaní a výskumov uţ dlhú dobu. Sledovanie tohto javu súviselo predovšetkým 

s akútnosťou lavínového nebezpečenstva a potrebou protilavínovej ochrany, najmä 

v alpských horských oblastiach. Veľmi dôleţitá sa javí najmä schopnosť predvídať 

lavínové riziko a rozoznať podmienky, ktoré vedú k jeho zvýšeniu. Vyuţitie rôznych GIT 

na modelovanie svahových pohybov zaznamenáva v poslednej dobe pomerne veľký 

progres. Dôkazom toho je aj vývoj viacerých modelovacích nástrojov, zameraných práve 

na simuláciu a predikciu pohybu hmoty po svahu. Ich potenciál je aj pri riešení lavínovej 

problematiky značne veľký. Svedčí o tom fakt, ţe vyuţitie numerických lavínových 

modelov v praxi je beţnou súčasťou lavínovej prognózy najmä v alpských krajinách, 

Kanade, USA a taktieţ v Japonsku. Systematické vyuţitie moderných GIT v lavínovej 

prevencii v slovenských a českých  horských oblastiach však doteraz absentuje. Jedným z 

hlavných cieľov tejto práce je práve zhodnotenie moţností vyuţitia takýchto inovatívnych 

metód v beţnej praxi v lavínovej prevencii v testovaných oblastiach. Práve identifikácia 

maximálnych potenciálnych lavínových dosahov je pri celkovom hodnotení lavínového 

rizika kľúčová. Modelovaním dynamiky lavín dokáţeme navyše odhadnúť aj ničivý 

potenciál lavíny, čím nadobúda hodnotenie lavínového rizika úplne nový rozmer. Určenie 

moţnej dráhy a vytýčenie potenciálnych zón lavínových dosahov totiţ predstavuje dôleţitý 

podklad na projektovanie a dimenzovanie protilavínových zábran.  

 Sneh je jeden z najzloţitejších prírodných materiálov pre matematický popis. 

Dynamika pohybu lavíny je preto nesmierne variabilná v rámci jednotlivých lavín. 

Doterajšie poznatky a skúsenosti z alpských krajín však dokazujú, ţe takéto inovatívne 

metódy modelovania a mapovania lavín môţu značne pomôcť pri pochopení  správania  sa  

lavín  a  tým  pádom  aj  pri zredukovaní  lavínového  rizika v horskom teréne. 
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1 Ciele práce 

 Odborné zameranie dizertačnej práce a celého výskumu vychádza z úzkej 

spolupráce so Strediskom lavínovej prevencie HZS v Jasnej. Tomu zodpovedajú aj 

primárne ciele tejto práce, pri stanovovaní ktorých sa vychádzalo zo špecifických 

poţiadaviek tohto pracoviska. Tie boli zamerané najmä na testovanie vybraných 

numerických modelov a na overenie ich schopností a uplatnenia pri modelovaní rôznych 

lavínových udalostí v slovenských a českých horských oblastiach.  

Cieľom je uskutočniť dostatočne presnú verifikáciu lavínových dosahov získaných 

modelovaním. Len takáto verifikácia je vhodným predpokladom pre nevyhnutnú kalibráciu 

modelu. Výsledky získané z numerických modelov budú porovnané z údajmi získanými 

podrobným terénnym meraním a s údajmi z uţ zdokumentovaných lavínových udalostí. 

Výsledkom by mal byť súbor kalibračných koeficientov pre jednotlivé pilotné oblasti. 

Vhodne kalibrovaný model by sa tak dal následne vyuţiť aj pri modelovaní potenciálnych 

lavínových udalostí v danom horskom regióne. Takéto modelovanie získava dôleţitý 

preventívny charakter a jeho výsledkom môţe byť stanovenie lavínovej ohrozenosti 

daného územia (lokalizácia jednotlivých zón ohrozenia). Cieľom je taktieţ zhodnotenie 

moţnosti uplatnenia týchto modelov pri aktualizácii lavínového katastra v jednotlivých 

pilotných oblastiach. Význam tejto dizertačnej práce sa dá zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 stanovenie vhodnej parametrizácie a kalibrácia pouţitých numerických modelov, 

 stanovenie postupu pri získavaní dostatočne presných údajov potrebných pre 

modelovanie lavínových dosahov, 

 verifikácia modelu na základe GPS zamerania dosahu lavínových nánosov v teréne, 

 verifikácia modelu na základe terénneho merania výšky snehu v lavínových nánosoch, 

 definovanie spôsobu stanovenia ohrozenosti územia vyuţitím kalibrovaného modelu 

pri modelovaní potenciálnych lavínových udalostí. 

 Dlhodobejší cieľ, ktorý táto práca sleduje, je podpora pri snahe o integráciu 

moderných geoinformačných technológií a numerických výpočtových modelovacích 

nástrojov do beţnej praxe v lavínovej prevencii, ktorú Stredisko lavínovej prevencie 

vykonáva. 
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2 Súčasný stav riešenia danej problematiky 

 Výskum v oblasti vzniku a formovania snehových lavín má najmä v zahraničí 

pomerne bohatú tradíciu. V rámci neho môţeme pozorovať viacero výskumných smerov, 

ako sú: výskum snehových pomerov, problematika metamorfózy a fyziky snehu a snehovej 

pokrývky, meteorologické a topografické zákonitosti a predpoklady vzniku lavín, 

morfológia lavinózneho terénu a iné. Publikačne obsiahla je taktieţ problematika 

protilavínovej ochrany a protilavínových opatrení. Keďţe touto problematikou sa zaoberá 

pomerne veľký počet prác, nemoţno na tomto mieste uviesť ich komplexnú rešerš. 

Spomenuté sú teda najmä tie práce, ktoré sa týkajú problematiky modelovania dynamiky 

lavín a diela, o ktoré sa táto práca opiera a z ktorých primárne vychádza. Treba 

poznamenať, ţe problematika modelovania lavín pomocou dynamických numerických 

simulačných nástrojov je v regióne SR a ČR pomerne mladá a nie je dostatočne publikačne 

podchytená. Dizertačná práca teda vychádza najmä zo zahraničných zdrojov. 

2.1 Domáce zdroje 

Teória lavínovej problematiky a problematiky protilavínovej ochrany je dostatočne 

rozoberaná vo viacerých publikačných dielach slovenských autorov. Medzi najznámejšie 

osobnosti v oblasti výskumu lavínovej problematiky patrí  lesník V. Bukovčan. Bol to 

horolezec a lyţiar, ktorého osobné i profesionálne záujmy priviedli k práci lavínového 

špecialistu. Vo svojich prácach sa zameral predovšetkým na vznik a výskyt lavín v lesnom 

prostredí. Osobitú pozornosť venoval najmä lavínovej tragédii v osade Rybô v Nízkych 

Tatrách. Výrazným medzníkom v celkovom prístupe k lavínovej problematike na 

Slovensku, bol vznik Strediska lavínovej prevencie v Demänovskej doline v Jasnej. 

Neoficiálny začiatok činnosti SLP sa datuje do zimného obdobia 1964/65. Po vzniku SLP 

sa lavínam venuje patričná pozornosť a začínajú vychádzať  praktické populárno-náučné 

publikácie od viacerých autorov. Ďalším významným autorom, ktorý sa venoval lavínovej 

problematike, bol L. Kňazovický. Pod jeho vedením sa začína v SLP viesť systematický 

výskum. Vo svojej publikácii Lavíny [47] z roku 1967 zhrnul všeobecné poznatky 

o topografických a meteorologických podmienkach pre vznik lavín, ako aj dynamiku 

a triedenie lavín. Výsledky mapovania lavínových terénov v horstvách Slovenska sú 

detailne spracované v Atlase lavínových dráh SSR [48] z roku 1980. Tento atlas obsahuje 

vymedzenie lavinóznych dráh, ich rozmery a spracováva topografické charakteristiky 



Jozef Richnavský: Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT 
 

14                                                                                                                                                                                 2011 
 

lavinózneho terénu. Mnoţstvo podnetných informácii je obsiahnutých aj v diele 

Protilavínová ochrana lesa [59] od R. Midriaka z roku 1977. Lavínová problematika je 

v tomto diele rozoberaná najmä z ekologicko-lesníckeho hľadiska. Podrobne je opísaná 

funkcia lesného porastu v protilavínovej ochrane. Návody na vypracovanie projektov na 

výstavbu protilavínových zábran vo svojej knihe opisuje R. Binder v roku 1969. 

Dizertačná práca D. Holého Meteorologické  a topografické podmienky a faktory vzniku 

lavín v Západných Karpatoch [27] z roku 1980 analyzuje a štatisticky spracováva vplyv 

jednotlivých faktorov na vznik lavín na modelovom území v oblasti Chopku. Medzi 

súčasných autorov, ktorý sa venujú lavínovej problematike, predovšetkým z hľadiska 

horskej záchrany a prevencie patrí najmä vedúci Strediska lavínovej prevencie Horskej 

záchrannej sluţby  J. Peťo. Z viacerých jeho diel, má pre túto prácu najväčší význam 

príručka Praktické metódy na pribliţné určenie dosahu lavín [72] z roku 1989. 

Významným autorom publikácií s lavínovou problematikou je aj bývalý pracovník SLP L. 

Milan. Teoretické poznatky z a vlastné skúsenosti z lavínovej prevencie zhrnul 

v publikácii Nebezpečenstvo lavín z roku 1977, ktorá bola neskôr prepracovaná a doplnená 

v roku 1988 [62]. V príspevku Lavíny na ţelanie [61] z roku 2001 sú zhrnuté základné 

otázky a postupy pri preventívnych odstreloch lavín. V jeho najnovšej publikácii Lavíny 

v horstvách Slovenska [60] z roku 2006 je zhrnutý základ lavínovej problematiky 

a protilavínovej ochrany a záchrany. Najnovšia publikácia s praktickým zameraním 

a osvetovo-preventívnym poslaním je dielo M. Lizucha ABC Lavín [51] z roku 2010. 

Publikácia je určená širšej verejnosti a sú v nej zhrnuté základné poznatky o vzniku 

a výskyte lavín, o správaní sa v lavínovom teréne a o formách prevencie a ochrany. Viacerí 

autori sa vo svojej práci venovali rôznym spôsobom identifikácie potenciálnych 

odtrhových zón vo vysokohorskom teréne s vyuţitím GIS. Prvotné a najväčšie úspechy na 

území Slovenska sa v tejto problematike pripisujú J. Hreškovi, vedúcemu Katedry 

ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre. Pre potreby tejto dizertačnej práce sú 

najprínosnejšie publikácie Lavínová ohrozenosť vysokohorskej krajiny v oblasti Tatier [30] 

z roku 1998,  Lavínová ohrozenosť JV časti Belianskych Tatier [32] z roku 1999 a Súčasný 

vývoj lavínových morfosystémov Belianskych Tatier [31] z roku 1999, v ktorých uvádza 

poznatky o súčasných geomorfologických procesoch vo vysokohorskej krajine Tatier. 

Hodnotenie vývoju lavínových morfosystémov a lavínovú ohrozenosť sústredil najmä na 

región Belianskych Tatier, pre ktorý vypracoval model určujúci odtrhové zóny lavínových 
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dráh. Na výsledky práce J. Hreška nadväzujú vo svojich publikáciách aj I. Barka a R. 

Rybár. V práci Identifikácia miest vzniku lavín pomocou GIS [4] z roku 2003 aplikujú 

upravený model na územie Malej Fatry. V publikácii I. Barku Identification of snow 

avalanche trigger areas and avalanche paths by the GIS [5] z roku 2003 je popísaná 

moţnosť vyuţitia GIS nielen na modelovanie potenciálnych odtrhových zón, ale aj na 

stanovenie dosahu lavínových nánosov. Popísané je vyuţitie nórskeho empiricko-

štatistický modelu. Prínosné výsledky obsahujú aj viaceré diplomové práce študentov. Pod 

vedením J. Hreška sa jeho model identifikácie lavínových odtrhov v kombinácii s GIS 

objavuje aj v prácach jeho diplomantov z Katedry ekológie a environmentalistiky FPV 

UKF v Nitre. Daná problematika je prehľadne spracovaná najmä v diplomovej práci F. 

Kohúta Lavínová ohrozenosť Jaloveckej doliny [49] a diplomovej práci L. Strniskovej 

Lavínová ohrozenosť v závere Demänovskej doliny z roku 2004. Vyuţitie GIS v lavínovej 

problematike rozoberá vo svojej diplomovej práci na Inštitúte geoinformatiky VŠB TU-

Ostrava L. Gregušová v roku 2008. Práca s názvom Vyuţitie GIS pri modelovaní vzniku 

lavín v oblasti Vysoké Tatry [21] prezentuje analýzu lavínovej hrozby a prírodných 

procesov ovplyvňujúcich vznik lavín, predovšetkým vzťah morfometrických parametrov 

reliéfu (sklon a expozícia reliéfu, výškové stupne a tvary reliéfu) a lavínovej hrozby. 

Meteorologické predpoklady vzniku lavín vo Vysokých Tatrách a ich modelovanie [83] 

rozoberá vo svojej diplomovej práci M. Vojtek z Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky UK  v Bratislave v roku 2002. Autor v tejto práci vyvíja a overuje kvázi-

lineárny regresný model na predpovedanie lavínového nebezpečenstva vychádzajúci 

z dostupných dát zo šiestich zimných sezón. Na túto problematiku nadväzuje aj vo svojej 

dizertačnej práci Prehľad metód skúmania dynamiky snehovej pokrývky vo vysokohorských 

polohách Slovenska z hľadiska výskytu lavín [84] v roku 2004. Vlastná dizertačná práca 

v určitom okruhu nadväzuje na diplomovú prácu M. Biskupiča z Prírodovedeckej fakulty 

UK v Prahe z roku 2008 Modelovanie dosahu lavín s pouţitím GIS [9]. Autor v práci 

taktieţ vyuţíva Hreškov model na modelovanie potenciálnych odtrhových zón v Ţiarskej 

doline v Západných Tatrách. Vyuţitý model je navyše kalibrovaný na základe dát 

z databázy SLP. Na stanovenie maximálnych dosahov vybraných lavínových dráh autor 

vyuţíva kalibrovaný nórsky alfa-beta topograficko-štatistický model. Táto problematika je 

spracovaná aj v publikáciách M. Biskupiča a I. Barku Spatial modelling of snow 

avalanche run-outs using GIS [11] z roku 2010 a Statistical avalanche run-out modeling 
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using GIS on selected slopes of Western Tatras National Park, Slovakia [10] z roku 2009. 

Pod mojim vedením sa problematikou náchylnosti územia Šútovskej doliny v Malej Fatre 

zaoberal P. Babiš. V jeho práci Predpoklady reliéfu vybranej horskej oblasti pre vznik 

lavín z roku 2011 sa okrajovo venoval aj problematike modelovania dynamiky lavín. 

Z ostatných diplomových prác, ktorých témou je lavínová problematika, je vhodné 

spomenúť prácu M. Buliaka z Fakulty záhradníctva a krajinného inţinierstva SPU v Nitre 

Analýza lavínovej hrozby v Ţiarskej doline s vyuţitím GIS z roku 2006 a prácu L. 

Szalmovej z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, s názvom Regionálna typizácia 

lavínových dráh v Malej Fatre vo vzťahu k modelovým dráham z roku 2011. 

Cieľom tejto dizertačnej práce je nadviazať na spomenuté práce a predstaviť 

moţnosť inovatívneho prístupu k modelovaniu lavínových dráh a dosahov, ktorá by mohla 

byť vyuţiteľná v operatívnej praxi lavínovej prevencie na Slovensku, i v ČR. 

2.2 Zahraničné zdroje 

 Historicky sa lavínovou problematikou venovali predovšetkým v alpských 

krajinách. Súviselo to najmä s akútnosťou lavínového nebezpečenstva a protilavínovou 

ochranou horských osád, a vysoko poloţených dopravných zariadení a inej infraštruktúry. 

Najpočetnejšie sú zastúpené diela autorov zo Švajčiarska, USA a Kanady. Jedno 

z najstarších diel, v ktorom badať okrem opisného charakteru aj snahu o skúmanie príčin 

vzniku lavín, je práca J. Coaza Die Lawinen der Scheizeralpen z roku 1888. Práca je 

zameraná na lavíny v Švajčiarskych Alpách. Analýzou vplyvu morfologických podmienok 

pre vznik lavín sa zaoberal B.Cottman v roku 1965. Zo zahraničia sú cenné aj publikácie 

K. Chomicza  (1965) 

najmä z dôvodu, ţe sa 

týkajú poľskej strany 

Tatier. Rozšírené 

vedomosti o procesoch 

vzniku lavín a ich 

následkoch podávajú vo 

svojich prácach B. Salm 

(1982) a W. Munter (1992). 

Najkomplexnejšie informácie 

Obrázok 1: Vývoj výskumu ľadovcov, snehu, lavín a permafrostu v 

alpských krajinách vo vzťahu k prvému vyuţitiu GIS technológií.  

Zdroj: Upravené podľa Haeberli et al., 2004 
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týkajúce sa lavínovej problematiky sú obsiahnuté v diele D. McLunga a P. Shaerera The 

Avalanche Handbook [54], ktorej tretia edícia vyšla v roku 2006. Publikácia vychádza 

z dlhodobých skúseností autorov s lavínovou problematikou v Severnej Amerike a môţe 

slúţiť ako základná učebnica pre lavínového odborníka. Vyuţitie GIS pri výskume 

lavínovej problematiky sa v dielach zahraničných autorov začína objavovať  koncom 90-

tych rokov 20. storočia (obr. 1). Prvé krajiny, v ktorých sa začínajú objavovať GIS 

aplikácie zamerané sa lavíny sú Švajčiarsko, Nórsko, Francúzsko a USA. GIS na 

mapovanie lavínového rizika na Islande opisuje vo svojom príspevku Using GIS in 

Avalanche Hazard Mapping [81] L. Tracy v roku 2001. Implementáciou GIS do 

lavínového výskumu sa však najintenzívnejšie zaoberá švajčiarske Výskumné stredisko pre 

lavíny a sneh v Davose – SLF. U. Gruber v príspevku Using GIS for avalanche hazard 

mapping in Switzerland [23] z roku 2001 popisuje spôsob vyuţitia GIS pri stanovovaní 

jednotlivých zón lavínového ohrozenia. Analýzou historicky zdokumentovaných lavín a 

vplyvom topografických faktorov na lavínové odtrhy s pouţitím GIS sa vo svojej 

publikácii The influence of topographic parameters on avalanche release dimension and 

frequency [53] venovali švajčiarski autori M. Maggioni a U. Gruber v roku 2003. 

V publikácii sú popísané topografické parametre, ktoré najviac prispievajú k vzniku lavín. 

Tie boli určené na základe známych lavínových dráh s vysokou frekvenciou. Podobná 

problematika je rozoberaná aj v publikácii U. Grubera a S. Sardemanna High frequency 

avalanches: Release area characteristics and runout distances [24] z roku 2002. D. 

Delparte vo svojej publikácii Statistical runout modeling of snow avalanches using GIS in 

Glacier National Park, Canada [15] z roku 2008 tvrdí, ţe modely z týchto dobre 

zdokumentovaných lavínových dráh môţu byť následne prenesené aj do miest, kde táto 

dokumentácia dovtedy chýbala. GIS sú uţitočné aj pri výpočte dosahu lavín pouţitím 

štatistických modelov. Problematika riešenia otázky dosahu lavín má význam najmä 

v regiónoch, kde lavínové dráhy výrazne a často zasahujú do sídel a infraštruktúry. 

Štatisticko-topografické  modely  boli vyvíjané najmä v Nórsku. Autori K. Lied a S. 

Bakkehoi popisujú v publikácii Empirical calculation of snow-avalanche run-out distance 

based on topographic parameters [50] z roku 1980 model zaloţený  na  terénnych  

prieskumoch  a na odvodení  regresných  vzťahov. V USA sa touto problematikou 

zaoberali M. Bovis a A. Mears v príspevku Statistical prediction of snow avalanche run-

out from terrain variables in Colorado [12]. Výskumom extrémnych dosahov lavín 
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V Kanade sa zaoberal D. McLung. Výsledky zhrnul v publikácii Extreme avalanche 

runout in space and time z roku 2000 [55]. Dynamika lavín je témou viacerých ďalších 

príspevkov a publikácií A. Mearsa. Najdôleţitejši informácie sú zhrnuté v práci Avalanche 

Runout Distances and Dynamics: Current Methods and Limitations [56] z roku 1989. 

Najinovatívnejšou metódou na stanovenie dosahu lavíny je pouţitie dynamických 

numerických modelovacích nástrojov. Ich vývoj a pouţitie je pomerne mladá oblasť 

výskumu, avšak v pozadí väčšiny z týchto nástrojov sú viac, či menej obmenené 

matematické vzťahy pre pohyb hmoty po povrchu, ktoré definoval A. Voellmi v diele 

Über die Zerstörungskraft von Lawinen uţ v roku 1955. Voellmyho rovnice čiastočne 

upravil B. Salm v roku 1966 a 1968. Pre potreby tejto dizertačnej práce sú najcennejšie 

publikácie vývojového tímu lavínových expertov SLF v Davose. Problematikou 

modelovania lavín pomocou dynamických numerických modelov sa zaoberajú najmä M. 

Christen, P. Bartelt, U. Gruber, J. Kowalski, L. Stoffel Y. Bühler a B. Salm. Tí 

v prácach Sensitivity of snow avalanche simulations to digital elevation model quality and 

resolution [14] z roku 2011, RAMMS: Numerical simulation of dense snow avalanches in 

three-dimensional terrain [35] z roku 2010, Back calculation of the In den Arelen 

avalanche with RAMMS: interpretation of model results [36] z roku 2010, Calculation of 

dense snow avalanches in three-dimensional terrain with the numerical simulation 

programm RAMMS [37] z roku 2008, Modelling Avalanches [38] z roku 2007 a Numerical 

calculation of snow avalanche runout distances [39] z roku 2005 popisujú matematické 

pozadie modelu RAMMS a jeho následné vyuţitie na modelovanie rôznych lavínových 

udalostí vo Švajčiarskych Alpách. Vyuţitie a popis jednorozmerného dynamického 

lavínového modelu AVAL-1D uvádzajú v publikácii AVAL-1D: An Avalanche Dynamics 

Program for the Practice [40] v roku 2002. Dôleţitá je aj práca U. Grubera a P. Bartelta 

z roku 2007 Snow avalanche hazard modelling of large areas using shallow water 

numerical methods and GIS [22]. Autori popisujú vyuţitie GIS na získavanie potrebných 

topografických parametrov (trecích parametrov) nevyhnutných pre kalibráciu 

dynamických modelov na výpočet lavínových dosahov. Uţitočná je taktieţ publikácia 

Calculating dense-snow avalanche runout using a Voellmy-fluid model with active/passive 

longitudinal straining [7] z roku 1999, v ktorej je popísaná citlivosť Voellmyho modelu na 

zmenu trecích koeficientov. Dynamika lavín je najkomplexnejšie popísaná v práci 

Avalanche Dynamics: Dynamics of rapid flows of dense granular avalanches [73] autorov 
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S.P. Pudasaini a K Hutter z roku 2007. Numerickým modelovaním lavín sa vo svojich 

vedeckých právach venuje aj kolektív autorov okolo R. Sailera a P. Sampla z Department 

of Avalanche and Torrent Research v Insbrucku. Tí sa podieľajú na vývoji a testovaní 

numerického modelu SAMOS, slúţiaceho na modelovanie dynamiky lavín. Teoretický 

základ v oblasti dynamických modelov pre rôzne svahové procesov je pomerne dobre 

opísaný v prácach O. Hungra. Najdôleţitejšie informácie sú zhrnuté v práci Rock 

avalanche runout prediction using a dynamic model [33] z roku 1996, kde je popísaný 

model DAN (Dynamic ANalysis) a jeho pouţitie na určenie zón dosahu 23 dobre 

zdokumentovaných kamenných lavín. Senzitívnu analýzu tohto modelu uskutočnili Ch. 

Borstad a D. McClung. Výsledky zhrnuli v publikácii Sensitivity analyses in snow 

avalanche dynamics modeling and implications when modeling extreme events [12] z roku 

2009. Dôleţité porovnanie dynamických modelov so štatistickými prezentovali 

v príspevku Application and Limitations of Dynamics Models for Snow Avalanche Hazard 

Mapping [45] na ISSW v roku 2008 B. Jamieson a kolektív z Univerzity v Calgary. 

V rámci problematiky modelovania lavín treba určite spomenúť aj prácu M. Mergiliho  

z Inštitútu geografie na Innsbruckej univerzite v Rakúsku.  Jej čiastkové výsledky sú 

opísané v publikácii An Open Source model for the simulation of granular flows: First 

results with GRASS GIS and needs for further investigations [58] z roku 2007. Veľkým 

a cenným zdrojom informácií sú aj diela a spolupráca s P. Chrustekom z Inštitútu 

geografie Univerzity Jagiellonian v Krakowe. Ten sa vo svojich prácach zaoberá vyuţitím 

GIS vo výskume vysokohorskej krajiny a pracuje aj na testovaní modelu RAMMS 

v poľskej časti Vysokých Tatier a v poľskej časti pohoria Krkonoše. Jeho čiastkové 

výsledku sú prezentované v práci Using high resolution LIDAR data to estimate potential 

avalanche release areas on the example of Polish mountain regions. [44] z roku 2009. 

Problematike lavín a iných svahových pohybov v českej časti pohoria Krkonoše sa venuje 

J. Blahůt. V práci Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí 

nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod pouţíva štatisticko-

pravdepodobnostnú metódu Weights of Evidence na identifikáciu svahov s najväčšou 

pravdepodobnosťou pre vznik lavín. Pre dizertačnú prácu boli veľmi dôleţité aj GPS 

merania 100-ročnej lavíny z 25. 3. 2009 v Ţiarskej doline, ktoré uskutočnil výskumný tím 

okolo M. Klimánka a T. Mikitu z Ústavu geoinformačných technológií z Mendelovej 

univerzity v Brne. Výsledky tohto merania publikovali v príspevku Using GPS for snow 
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depth and volume measurement of centennial avalanche field in High Tatras [46] v roku 

2011. Značným zdrojom informácií sú aj konferencie EAWS, ISSW, IKAR a stretnutia 

Spolku sudeto-karpatských lavínových sluţieb, na ktorých sa stretávajú zástupcovia 

jednotlivých odborných inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom snehu a lavín a prezentujú 

najnovšie výsledky svojej práce. 

 Pomerne skoro sa problematika lavín v plnej šírke objavuje najmä v alpských 

krajinách. Súviselo to hlavne s akútnosťou lavínového nebezpečenstva a s protilavínovou 

ochranou vysokopoloţených usadlostí, dopravnej infraštruktúry a iných objektov. Výskum 

snehu a lavín v týchto krajinách tak postupne nadobudol pomerne široký rozsah a poloţil 

základ jeho dlhodobej tradícii. Postupne sa menilo aj hlavné zameranie tohto výskumu. 

V počiatkoch bolo zamerané na sledovanie výskytu lavín vo vzťahu k vonkajším 

podmienkam a na popis škôd, ktoré tieto lavíny spôsobili. Intenzifikáciou osídľovania 

horských a vysokohorských oblastí stúpala postupne aj naliehavosť štúdia protilavínovej 

ochrany sídel a infraštruktúry. Tým sa postupne zistila pomerne zloţitá komplexná 

problematika lavínového procesu, čo malo za následok potrebu detailnejšieho rozboru 

všetkých faktorov, ktoré tento proces ovplyvňujú. Výskum sa zameral na detailný popis 

vonkajších aj vnútorných príčin vzniku lavín a objavuje sa aj snaha o matematické 

a fyzikálne popísanie pohybu a dynamiky lavín. Koncom 90-tych rokov 20. storočia (obr. 

1) sa pri výskume snehu a lavín postupne začínajú vyuţívať rôzne GIT, čo tomuto 

výskumu dalo opäť nový rozmer. Problematika lavín je teda v súčasnosti rozsiahla a najmä 

v krajinách s dlhodobou tradíciou lavínového výskumu sa jej venuje značná pozornosť. 

V popredí je najmä výskum vo Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku 

a v ničom nezaostáva ani výskum americkej a kanadskej lavínovej školy. Existuje teda aj 

mnoho publikácií a zdrojov, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. V uvedenej rešerši sú 

však spomenuté iba diela a publikácie, ktoré sa odborného zamerania tejto dizertačnej 

práce týkajú najviac a z ktorých táto práca primárne vychádza. 
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3 Modelovanie v geovedách 

 Reálna krajina predstavuje značne komplikovaný systém. Medzi jednotlivými 

objektmi reálneho sveta, aj zloţkami krajinnej sféry existujú komplikované vzájomné 

interakcie, ktoré neumoţňujú pracovať s reálnym svetom priamo. Pre potreby jeho 

dokonalejšieho poznania je preto potrebné zjednodušiť ho do podoby modelu. Model vţdy 

predstavuje určité zjednodušenie  reality, resp. zjednodušený pohľad na študovanú časť 

reálneho sveta. Model môţe zjednodušene napodobňovať jeho chovanie, geometriu, 

fyzikálne, chemické, statické aj dynamické vlastnosti. Model však nikdy nemôţe plne 

nahradiť reálny jav, je to iba jeho analógia, ktorá má niektoré vlastnosti a chovanie zhodné 

s realitou. Mal by sa budovať vţdy podľa určitých pravidiel tak, aby vyhovoval danému 

účelu. Aj pri dynamickom modelovaní lavín dochádza k veľkej miere zjednodušenia 

celého procesu. Výrazne sa zjednodušuje tvar terénu, krajinný kryt a dochádza aj k 

zjednodušeniu parametrov a tvaru odtrhovej zóny. Značne sa zjednodušujú aj vlastnosti 

snehu. Tie sú väčšinou charakterizované jednou reprezentatívnou hodnotou sledovanej 

vlastnosti, platnej pre celú snehovú pokrývku. Miera zjednodušenia je podriadená účelu, 

pre ktorý je model vytvorený a z toho vyplývajúcich nárokov na presnosť modelu. Na takto 

zhotovenom modeli je moţné následne skúmať rôzne scenáre, či praktické dopady 

modelovaných činností, pre účely popisu, vysvetlenie, prognózy a plánovania. Pomocou 

modelu môţeme simulovať účinok skutočného, alebo hypotetického procesu v danej 

zloţke krajiny, alebo v celom krajinnom systéme (Voţenílek, 2001). Vytváranie a práca 

s takýmito zjednodušenými obrazmi reálneho sveta, resp. jeho časťami sa nazýva 

modelovanie. Je to proces abstrakcie, pri ktorom sú podstatné aspekty študovanej časti 

reálneho sveta zdôraznené a nepodstatné sú eliminované s ohľadom na účel, ktorý má toto 

modelovanie plniť (Rapant, 2006). V súčasnosti predstavuje modelovanie vo fyzickej 

geografii základný nástroj výskumu vo všetkých jej čiastkových disciplínach, aj 

v komplexných štúdiách (Voţenílek, 2001). Výnimkou nie je ani súčasný výskum 

dynamiky lavínového procesu. Dynamické numerické modely dokáţu v súčasnosti 

simulovať lavínový proces pri rôznych scenároch a predstavujú tak dôleţitý nástroj pre 

návrhové a predpovedné účely v lavínovej prevencii. 

 Realizácii výsledného matematického modelu vţdy predchádza návrh 

koncepčného modelu. Je to výsledok konceptualizácie reálneho fyzikálneho systému – 

čiţe návrh spôsobu, akým je realita zjednodušená pre potreby matematického modelu. 
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Vymedzí sa modelová doména a identifikujú sa jednotlivé procesy, ktoré ovplyvňujú 

poţadovaný výsledok modelovania. Miera zjednodušenia musí byť samozrejme v súlade 

s cieľom modelovania. Súčasťou konceptualizácie je aj rozhodnutie, v koľkých dimenziách 

sa daná úloha bude riešiť. Modely bez priestorovej závislosti (0D modely) a 

jednodimenzionálne štatistické empirické modely nedokáţu dostatočne presne zohľadniť 

zloţitú vnútornú štruktúru lavínových procesov. Preto sú v poslednej dobe nahrádzané 

komplexnejšími 2D, resp. 3D modelmi umoţňujúcimi riešiť vzťah viacerých priestorových 

premenných v čase. S tým súvisí aj komplexnosť modelu. V prípade, ţe model dokáţe 

simulovať iba konkrétny, čiastkový proces modelovaného javu, označujeme ho ako 

komponentný model. Ak je do modelovania zahrnutá väčšina podstatných procesov 

modelovaného javu stávajú sa z nich komplexné modely. Ďalším krokom je vyjadrenie 

konceptuálneho modelu vo forme matematickej. Priebeh sledovaných procesov sa definuje 

riadiacimi rovnicami modelu. Riadiace rovnice modelu tak predstavujú matematické 

vyjadrenie formulovaných, konceptualizovaných procesov fyzikálneho systému. Väčšinou 

sa jedná o jednu, alebo viacero parciálnych diferenciálnych rovníc a zvolený algoritmus 

riešenia. Vymedzia sa okrajové hranice modelu, ktoré definujú spôsob a mieru interakcie 

modelu s jeho okolím. Modelovanie dynamiky lavín je proces značne závislý a premenný 

v čase. Jedná sa teda o nestacionárne modely, pri ktorých je vţdy potrebné vedieť stav 

počiatočných podmienok. Tie popisujú hodnoty závislých parametrov modelu v celom 

systéme na počiatku simulácie. Modelovacie nástroje na simuláciu dynamiky lavín 

prechádzajú neustálym postupným vývojom. Dochádza k matematickému popisu 

a implementácii ďalších čiastkových procesov, ktoré určitým spôsobom ovplyvňujú 

výsledok modelovania. Príkladom je napr. implementácia procesu nabaľovania snehu 

počas jeho zosúvania dolu svahom v poslednej verzii modelu RAMMS. Aj rastúce 

mnoţstvo výstupných informácii (výška snehu, rýchlosť lavíny, dosiahnutý tlak, hybnosť, 

a iné) spôsobujú, ţe výsledný model sa stáva čoraz komplexnejší. 

 Celkový princíp a simulačný postup modelov môţe byť postavený na 

stochastickom, alebo deterministickom princípe. Stochastické modely predpokladajú, ţe 

študovaný proces funguje tak, ţe faktory prispievajúce k poţadovanému výstupu sú neisté. 

Modely teda počítajú v určitej poţadovanej úrovni spoľahlivosti pravdepodobnosti výskytu 

danej veličiny v určitom bode. Väčšina dostupných modelov sú modely pracujúce na 

deterministickom princípe. Deterministické modely predpokladajú, ţe študovaný systém 



Jozef Richnavský: Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT 
 

2011                                                                                                                                       23 
 

funguje tak, ţe séria udalostí vedie k jednoznačne definovateľnému výsledku. Riadiace 

rovnice definujú vzťahy typu: príčina – dôsledok, zásah  - odozva. Jednoznačne určená 

príčina má teda jednoznačný výsledok. Heterogenita horského prostredia v spojení 

s rôznorodosťou snehových a meteorologických podmienok tak značne ovplyvňuje 

spoľahlivosť v aplikácii takýchto fyzikálne zaloţených deterministických modelov.  

 Podľa štruktúry, matematických vzťahov a zloţitosti vnútorných väzieb je moţné 

tieto modely kategorizovať medzi: 

 empirické modely, 

 fyzikálne odvodené modely, 

 modely typu „black box“.  

 Empirické modely sú zaloţené na kvantitatívnom definovaní všeobecne platných 

vzťahov medzi vstupnými a výstupnými parametrami, ktoré boli odvodené na základe 

dlhodobého pozorovania a výskumu. Výpočty v týchto modeloch prebiehajú na základe 

expertného odhadu vplyvu jednotlivých parametrov, alebo na základe empiricky 

odmeraných údajov (Voţenílek, 2001). Fyzikálne zákony sú v týchto modeloch 

reprezentované v značne zjednodušenej podobe, tak aby došlo ku kompromisu medzi 

verným popisom štruktúry systému a jeho vhodným zjednodušením (Hrádek, Kuřík, 2002). 

Ich pouţiteľnosť je väčšinou verifikovaná a validovaná v mnohých prípadových štúdiách. 

Príkladom takéhoto jednoduchého empirického modelu je aj model na identifikáciu 

potenciálnych odtrhových zón vyuţitý v tejto práci v kapitole 9. Výsledná matematická 

definícia modelu potenciálnych odtrhových zón bola definovaná na základe dlhodobého 

pozorovania a štatistického rozboru známych lavínových dráh s vysokou frekvenciou 

lavín. Na základe toho boli vysledované určité závislostí medzi jednotlivými 

topografickými parametrami a krajinným krytom vedúce k zvýšenej pravdepodobnosti 

vzniku odtrhu. Treba si však uvedomiť, ţe procesy prebiehajúce v krajine obsahujú celú 

radu podprocesov, ktorých vplyv rovnice v týchto modeloch nedokáţu zohľadniť, nakoľko 

neodráţajú zloţité a väčšinou nelineárne vzťahy medzi sledovanými faktormi. Uvedený 

model identifikácie lavínových dráh bol pouţitý a opísaný vo viacerých publikáciách 

a diplomových prácach. Závery týchto prác poukazujú na pomerne dobrú zhodu medzi 

výsledkom modelovania reálne pozorovanými lavínovými odtrhmi.  

 Fyzikálne odvodené modely predstavujú fyzikálne najvernejší popis reality 

zaloţený na zákonoch zachovania hmoty, hybnosti a energie. Tieto tri základné princípy 
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prúdenia sa vyjadrujú v mechanike tekutín rovnicou kontinuity, pohybovými rovnicami a 

rovnicami energie, ktoré sa formulujú spravidla ako systém parciálnych diferenciálnych 

rovníc. Kaţdému vymedzeniu fyzikálneho deja, ktorý chceme modelovať musí 

predchádzať dôsledná analýza všetkých fyzikálnych zákonitostí, ktoré tento dej určujú. 

Potom je moţné vybrať adekvátny viac alebo menej zjednodušený fyzikálno-matematický 

model pre jeho simuláciu. Veľkou nevýhodou týchto modelov je ich náročnosť na počet, 

presnosť a úplnosť vstupných údajov. Z tohto dôvodu je ich pouţitie prakticky 

nemysliteľné bez vyuţitia modernej výpočtovej techniky. 

 Modely typu „black box“ popisujú modelovaný systém ako prepojenú sieť 

čiernych skriniek, ktoré reprezentujú jednotlivé fyzikálne domény (Unucka, 2010). Procesy 

prebiehajúce v ich vnútri sú pre uţívateľa skryté. Kombinácia vstupných parametrov 

poskytuje určitý výsledok, avšak bez poznania transformačného mechanizmu. Kalibrácia 

pri týchto modeloch nemá fyzikálny základ, nakoľko kalibračné koeficienty nie sú 

merateľné. 

 Riadiace rovnice stochastických aj deterministických modelov môţu byť riešené 

analyticky, alebo numericky. Analytické modely poskytujú uzavreté, exaktné riešenie 

riadiacich rovníc, aj počiatočných a okrajových podmienok (Unucka, 2010). Sú efektívne 

najmä pri nedostatočných, či neistých dátach. Sú ekonomické a väčšinou vyţadujú 

jednoduché, časovo nenáročné zadávanie vstupných dát. Ich pouţitie je však obmedzené 

na idealizované podmienky s jednoduchou geometriou. Na systémy s komplexnými 

okrajovými podmienkami sú v podstate nepouţiteľné. Neumoţňujú ani zadávanie 

časových a priestorových zmien v študovanom systéme. Ich riešenie je teda odvodené na 

základe mnohých zjednodušených predpokladov týkajúcich sa študovaného systému. Je 

úlohou pouţívateľa modelu posúdiť prijateľnosť týchto zjednodušených predpokladov. 

Najčastejšie sa zanedbáva rôznorodosť, resp. nehomogenita prostredia. Pohyb lavíny 

a z toho vyplývajúca dynamika lavíny však závisí vo veľkej miere práve na konfigurácii 

terénu. Pouţitie analytických modelov na modelovanie dosahu lavín je tak zaťaţené 

prílišnou mierou zjednodušenia. Vývoj v oblasti modelovania dynamiky lavín sa preto 

sústredí na aplikáciu a zdokonaľovanie numerických modelovacích prostriedkov. 

Fyzikálne zaloţené numerické modely sú v súčasnosti najrozšírenejšou skupinou modelov 

a predstavujú najkomplexnejší prostriedok na kvantitatívnu analýzu študovaného systému. 

Sú oveľa menej zaťaţené zjednodušujúcimi predpokladmi pouţívanými v analytických 
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modeloch. Preto sú vhodnejšie pre riešenie komplikovanejších problémov v zloţitejších 

podmienkach (Unucka, 2010). Pomerne ľahko spracúvajú aj rôzne časové a priestorové 

variácie v systéme. Ich nevýhodou je, ţe vyţadujú oveľa viac vstupných dát, čo sa 

odzrkadľuje aj na časovej náročnosti na ich prípravu. Pouţitie takýchto zloţitejších 

numerických modelov je moţné len s pouţitím modernej výpočtovej techniky. Časovo 

a finančne náročné je teda aj získanie skúseností s komplexnými numerickými 

programami. Na rozdiel od analytických modelov, je výsledok numerických modelov vţdy 

len pribliţné riešenie riadiacich rovníc. Sú zaloţené na aproximácii kontinuálnych 

diferenciálnych rovníc sústavou diskrétnych rovníc v čase a priestore (Unucka, 2010). 

Geometria modelu sa matematicky zobrazí systémom diskrétnych hodnôt súradníc v 

procese generovania výpočtovej siete (Molnár, 2009). Dynamické numerické modely 

spomínané v tejto práci teda môţeme označiť ako distribuované modely. Modelová 

doména je totiţ rozdelená do pravidelnej siete buniek, z ktorých kaţdá nesie určitú 

charakteristickú hodnotu sledovaného atribútu. Nesprávny návrh gridu spolu s nesprávnou 

voľbou časových krokov simulácie môţe viesť k značným chybám. Stanovenie vhodnej 

veľkosti buniek je dôleţité z hľadiska poţadovanej presnosti vstupných aj výstupných 

údajov. Veľkosť bunky by však mala byť stanovené aj s ohľadom na rýchlosť výpočtu. 

Príliš detailná sieť buniek spôsobuje značné predĺţenie celkového výpočtového času. 

 Najväčším nebezpečenstvom modelovania je moţnosť veľmi ľahko generovať 

výstupy, ktoré majú málo spoločné s realitou. Model je vţdy taký, aké sú hypotézy, na 

ktorých je postavený a aké dáta do neho vstupujú. Kaţdý model však pracuje na určitej 

hladine spoľahlivosti a získané prognózy je nutné overovať a testovať (Voţenílek, 2001). 

Kalibrácia modelu a verifikácia výsledkov musí byť teda neoddeliteľnou súčasťou kaţdého 

modelovania. Pojmom kalibrácia sa označuje systematické nastavenie vybraných 

parametrov modelu tak, aby sa choval podľa očakávania, s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu 

zhodu medzi nameranými (reálnymi) a simulovanými hodnotami skúmaného javu. Čím 

viac vstupných parametrov je do modelovania zahrnutých, tým zloţitejšia je potom aj jeho 

následná kalibrácia. Na jej uľahčenie existujú metódy automatickej aj poloautomatickej 

kalibrácie. Tie optimalizujú kalibračné koeficienty modelu podľa zvoleného účelu 

modelovania a nastavenia globálnych parametrov (návratová perióda lavín, veľkosť lavín, 

a pod.). V prípade modelovania dynamiky lavín sa kalibrácia týka predovšetkým úpravy 

trecích (frikčných) koeficientov podkladovej vrstvy lavín. Na základe nich sa tok lavíny 
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zrýchľuje, resp. spomaľuje. Lavíny v jednotlivých horských oblastiach však majú do 

veľkej miery špecifický priebeh v dôsledku odlišnej lokálnej kombinácie 

meteorologických, klimatických aj geomorfologických podmienok. Z tohto dôvodu nie je 

vţdy moţné pouţiť kalibračné koeficienty platné v jednej oblasti aj na modelovanie 

lavínových dosahov v inej oblasti. V prípade takýchto komplexnejších modelov sa 

odporúča manuálna kalibrácia. Pri nej dochádza k nastaveniu vybraných kalibračných 

koeficientov na základe skúseností samotného pouţívateľa a detailného poznania 

lokálnych podmienok v skúmanom území. Často krát je to kalibrácia typu „pokus – omyl“ 

a treba brať ohľad aj na to, ţe výsledok kalibrácie predstavuje vţdy subjektívne 

rozhodnutie pouţívateľa modelu. V princípe jedinou moţnosťou stanovenia týchto 

parametrov je skúmanie chovania reálneho systému v minulosti s cieľom zhromaţdiť 

informácie o počiatočných podmienkach a reakcie systému na nich. Sleduje sa najmä 

časová a priestorová distribúcia sledovaných premenných. Pri modelovaní lavínových 

dosahov je častým prípadom snaha nastaviť kalibračné koeficienty tak, aby dosah 

simulovanej lavíny sedel s maximálnym dosahom lavíny zaznamenanej v minulosti. 

Takýto postup sa označuje ako spätná kalibrácia (back-calculation). Vyuţitie týchto 

koeficientov pri modelovaní lavínových dosahov v inej (susednej) lavínovej dráhe sa 

potom označuje ako nepriama kalibrácia (indirect calibration). Pri verifikácii sa stanoví 

miera zhody výstupných hodnôt modelu s hodnotami, ktoré boli v danom mieste a čase 

namerané priamo v teréne. Verifikáciu sa teda zhodnotí, či model v dostatočne prijateľnej 

miere napodobňuje chovanie skúmaného reálneho javu. Kaţdý výsledok modelovania by 

mal byť doplnený o informáciu o dosiahnutej presnosti simulácie. Na verifikáciu sa dá 

vyuţiť viacero štatistických metód. Najčastejšie sa pre tento účel vyuţívajú rozptylový 

diagram, korelačný koeficient, vychýlenie, normalizovaná stredná kvadratická odchýlka 

a percentuálna zhoda. Pre modelovanie lavínových dosahov je podstatná verifikácia 

lokalizácie línie čela lavíny, ale aj celkového tvaru dráhy lavíny. Pre spätnú kalibráciu je 

dôleţitá aj verifikácia výšky snehu v nánose. Miesta, v ktorých sú kontrolné hodnoty 

zameriavané v teréne, by mali byť dôsledne vyberané s ohľadom na lokálne terénne 

nerovnosti a charakter nánosu. 

 V prípade, ţe je model vhodne kalibrovaný a jeho výsledky sú dostatočne presne 

verifikované, môţe sa pouţiť na simuláciu rôznych udalostných scenárov, aj na simuláciu 

extrémnych prípadov, ktorých realizácia v praxi je nebezpečná, drahá, prípadne 
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neuskutočniteľná. Pojmom simulácia sa tak označuje experimentovanie a aktívna práca 

s modelom, pri ktorej sú výsledky spätne premietané do študovanej časti reálneho sveta. 

 Modelovanie dynamiky lavín je v úzkom vzťahu s hydrologickým modelovaním, 

ktoré sa zaoberá formovaním a vlastnosťami snehovej pokrývky (obr. 2). Na úrovni 

vstupov a výstupov je moţné tieto dve oblasti modelovania prepojiť prostredníctvom 

rôznych GIS. Snehové zráţky určujú distribúciu a vlastnosti snehovej pokrývky. To sú 

dôleţité faktory určujúce lokalizáciu potenciálnych lavínových odtrhov. Snehové lavíny 

však dokáţu spätne ovplyvniť hydrologické pomery danej oblasti do značnej miery. 

Akumulovaním lavínových nánosov na dne dolín môţe byť ovplyvnený proces topenia 

snehu. Môţe dôjsť k zrýchleniu, ale aj spomaleniu topenia snehu, v závislosti na 

podmienkach. Dochádza teda k časovým posunom prietokového maxima na tokoch 

napájaných z týchto dolín. Pri lavínach sa podstatná masa snehu dostane z vyšších 

nadmorských výšok do niţších. Dostane sa teda do všeobecne teplejšieho prostredia (v 

dôsledku teplotného gradientu) ako to, z ktorého táto masa snehu pochádza. Lavínový 

nános môţe navyše obsahovať rôzne prímesi a nečistoty, ktoré sa pri topení postupne 

akumulujú na povrchu nánosu. Tmavší povrch dokáţe absorbovať väčšie mnoţstvo 

slnečnej radiácie, čo proces topenia ešte zrýchľuje. Výsledkom je posunutie prietokového 

maxima na skoršiu dobu. Ak má sneh v lavínovom nánose príliš veľkú hustotu, jeho 

topenie to môţe značne spomaliť. Efektívna plocha lavínového nánosu je podstatne menšia 

Obrázok 2: Schematický náčrt lavínového procesu a vymedzenie faktorov, ktoré tento proces primárne 

ovplyvňujú. Zdroj: autor 
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ako je plocha, na ktorej by bol daný sneh, ak by nebol strhnutý lavínou. To sú faktory, 

ktoré naopak spomaľujú proces topenia a posúvajú prietokové maximá do neskoršej doby. 

V niektorých prípadoch dochádza pri lavínach k prehradeniu toku na dne doliny. Aj tento 

jav môţe výrazne ovplyvniť, aţ pozmeniť hydrologické podmienky danej oblasti. 

 Modelovanie lavínového nebezpečenstva v najkomplexnejšom ponímaní pozostáva 

zo štyroch hlavných krokov (Anecy, 2008): 

 distribúcia snehových zráţok 

 zhodnotenie pravdepodobnosti odtrhu 

 simulácia lavínového toku 

 určenie lavínového dosahu 

 Pri modelovaní sa systémovo rieši vzťah medzi známymi vstupmi a neznámymi 

hodnotami poţadovanej výstupnej veličiny v danom čase a určenom priestore. Zásadné je, 

aby model odpovedal fyzikálnym zákonom, ktoré fungujú v reálnom svete. S rastúcim 

rozvojom výpočtovej techniky rastie aj počet, význam a čo je veľmi dôleţité, aj presnosť 

numerických modelovacích prostriedkov. Ich veľkou výhodou je moţnosť spracovať veľké 

mnoţstvo dát v reálnom čase. Výsledky modelovania tak môţu byť veľmi účinne 

aplikované aj v operatívnej praxi v lavínovej prevencii. 
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4 Charakteristika lavínového procesu 

 Lavíny sú charakteristickým javom kaţdej vysokohorskej oblasti s výskytom snehu. 

Je to prírodný jav, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje horské prostredie a tým aj akékoľvek 

plánovanie ľudských aktivít v tomto prostredí. Zároveň predstavuje jedno z najväčších 

nebezpečenstiev pre lyţiarov, turistov a horolezcov pohybujúcich sa v zimnom horskom 

teréne. Pod pojmom lavína sa najčastejšie rozumie náhly pohyb snehu a jeho gravitačné 

premiestnenie po horskom svahu z odtrhového, cez transportné aţ po akumulačné pásmo 

(obr. 3). Vznik a priebeh lavínového procesu závisí popri vývoji dvoch dynamických 

faktorov – priebehu počasia a kvality snehovej pokrývky, aj od tretieho statického faktora 

– morfologických vlastností terénu (Milan, 1981). Určiť prioritné postavenie medzi týmito 

skupinami faktorov, ktoré by bolo platné pre všetky zaevidované lavíny, moţné nie je. 

Medzi týmito faktormi existuje veľká spojitosť a posudzovať ich jednotlivo je pomerne 

zloţité. Pád lavíny je totiţ vţdy výsledkom komplexného pôsobenia všetkých troch 

spomenutých skupín faktorov. Topografické prvky, ako sú sklonitosť, expozícia, 

nadmorská výška, horizontálna a vertikálna členitosť, vegetačný kryt a veľkosť zbernej 

plochy podmieňujú predovšetkým početnosť, veľkosť, tvar, trecí efekt, účinok gravitácie, 

dynamiku a následne aj účinky lavín. Z meteorologických prvkov majú na charakteristiku 

a formovanie lavín najväčší vplyv teplota, vietor a celkové trvanie a intenzita sneţenia. Tie 

tak tieţ podmieňujú početnosť a veľkosť lavín – predovšetkým ich objem a hmotnosť. 

Špecifickým pôsobením topografických a meteorologických prvkov sa následne formujú aj 

charakteristické fyzikálne a mechanické vlastnosti snehovej pokrývky. Z nich majú na 

formovanie lavín najväčší vplyv vlhkosť, tvrdosť, špecifická hmotnosť, priedušnosť, 

pórovitosť, súdrţnosť (kohézia), priľnavosť (adhézia) a veľkosť snehových kryštálov a zŕn. 

Podrobnejší popis pôsobenia jednotlivých faktorov na vznik lavín nie je cieľom tejto práce 

a je detailne rozoberaný v spomenutých dielach L. Kňazovického a L. Milana. 

 K odtrhu lavíny dôjde vtedy, ak je napätie v snehovej pokrývke na určitom mieste 

väčšie, ako je jej pevnosť a keď sa prekoná odpor trenia snehovej vrstvy o jej podklad. Za 

bezprostrednú príčinu vzniku lavíny moţno teda povaţovať porušenie rovnováhy napätí 

v snehovej pokrývke na naklonenom svahu (Midriak, 1977). Existencia vnútorných napätí 

v snehovej pokrývke je zapríčinená predovšetkým vlastnou váhou snehu, zvyšujúcou sa po 

kaţdom sneţení a zmenami jeho štrukturálnej stavby (Kňazovický, 1967). Zvýšenie 

napätia je inicializované najmä prírastkom nového snehu, dodatočným zaťaţením 
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človekom, alebo zverou, 

prípadne tlakovou vlnou pri 

odstreloch. Zloţitú štruktúru 

napätí v snehovej pokrývke 

však spôsobuje aj veľká 

variácia mechanických 

a fyzikálnych vlastností 

jednotlivých jej vrstiev. 

Snehové kryštály v snehovej 

pokrývke podliehajú neustálym 

procesom konštruktívnej 

a deštruktívnej metamorfózy. 

Rozdielny priebeh, intenzita 

a trvanie týchto procesov sa 

v konečnom dôsledku prejaví 

v rozdielnych mechanických 

a fyzikálnych vlastnostiach 

jednotlivých vrstiev snehovej 

pokrývky. Koncentrácia napätí 

potom vzniká najmä v tých 

vrstvách, ktoré vykazujú najmenšiu plasticitu (Kňazovický, 1967). Veľkosť a výskyt napätí 

v snehovej pokrývke podmieňuje okrem jej vrstevnatosti navyše aj konfigurácia terénu. Tá 

vplýva na vlastnosti snehovej pokrývky nielen priamo, ako jej podloţie, ale aj nepriamo 

tým, ţe ovplyvňuje nerovnomerné ukladanie snehu. Pomery napätí sú totiţ značne 

ovplyvňované silnou variáciou výšky snehovej pokrývky (Kňazovický, 1967). Nárast, 

resp. pokles výšky snehovej pokrývky v smere spádnice značne vplýva na ťahové, resp. 

tlakové namáhanie snehových vrstiev. Práve v dôsledku spomenutých ťahových 

a tlakových porúch v snehovej pokrývke sa inicializujú dynamické procesy, ktorých 

výsledkom je pád lavíny. Ak napätie v snehovej pokrývke prevyšuje adhézne sily 

(priľnavosť dvoch susedných snehových vrstiev, resp. snehovej vrstvy a podloţia), 

dochádza k rozpadu štruktúry snehu, pričom statické trenie medzi jednotlivými snehovými 

kryštálmi je nahradené oveľa menším trením kinetickým (Midriak, 1977). Zmeny kvality 

Obrázok 3: Príklad odtrhového, transportného a akumulačného 

pásma na príklade lavíny zo severného svahu Havrana (Belianske 

Tatry) na jar  v roku 2009. Zdroj: upravené, archív SLP 
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snehu a zemská gravitácia teda vyvolávajú pohyb snehu a zmenu jeho polohy. Na základe 

spôsobu premiestnenia a nadobudnutej rýchlosti je moţné identifikovať viacero typov 

pohybu snehovej hmoty. Pohyby ako sú sadanie snehovej pokrývky (zniţovanie výšky 

snehovej pokrývky vplyvom gravitačných síl, zvyšovaním hustoty a zmenšovaním častíc a 

pórovitosti), plazenie snehu (pohyb snehu na šikmej ploche vyvolaný sadaním snehovej 

pokrývky kolmo na povrch a zosúvaním v smere sklonu svahu), splaz (malé zosunutie 

vrchnej vrstvy snehovej pokrývky s malou rýchlosťou a hrúbkou) a zosyp (zosypávanie 

prachového snehu v teréne s extrémne veľkým sklonom) predstavujú menej výrazné 

pohyby snehovej pokrývky s menšími negatívnymi dôsledkami na okolité prostredie. 

Modelovanie maximálnych dosahov má význam aţ pri takých pohyboch snehu, pri ktorých 

je rozsah a dosah tohto premiestnenia väčší ako 50 m. Takéto pohyby sa uţ označujú ako 

lavíny. Od ostatných pohybov sa odlišuje hlavne veľkosťou parametrov a škodlivými 

následkami (Milan, 2006). 

 Podmienky sformovania lavín aj ich následný pohyb a charakter sú teda značne 

variabilné. Pri danej kombinácii podmienok vykazujú zaevidované lavíny do určitej miery 

podobné znaky, čo viedlo k ich klasifikácii. Nie kaţdý typ lavíny je však vhodné a moţné 

modelovať pomocou dynamických modelov. Kaţdý typ lavíny má totiţ charakteristický 

priebeh a aj fyzikálno-matematická reprezentácia ich pohybu sa značne líši. 

Najrozpracovanejší a najpodrobnejšie popísaný v súčasnosti je pohyb doskových lavín. 

Pre doskové lavíny je charakteristické súčasné skĺznutie snehovej dosky (tabule) 

s vytváraním viac-menej pravouhlého odtrhového stupňa (Midriak, 1977). Typické pre 

tieto lavíny je aj vysoké zrýchlenie hneď po iniciácii odtrhu. Primárnym predpokladom ich 

vzniku je určitá pevnosť snehu, ktorá umoţňuje veľkoplošné prenosy napätí kaţdého 

druhu. Pri odtrhu sa vytvára primárna trhlina (relatívne paralelná s vrstevnicami svahu), 

ktorá sa rýchlo šíri do strán v ťahovej zóne napätia. Následne sa na bokoch snehovej dosky 

vytvárajú dve sekundárne trhliny (relatívne paralelné so spádnicou svahu). 

Charakteristickým znakom týchto lavín je ostro ohraničený čiarový odtrh. Klzná plocha je 

najčastejšie tvorená pohyblivým snehom, ľadovou vrstvičkou, kôrou zamrznutého firnu, 

alebo vrstvou zasneţenej povrchovej inovate. Po prekonaní odporu trenia takto ohraničenej 

snehovej dosky dochádza k pádu lavíny. V závislosti od sklonu a konfigurácie terénu sa 

následne uvoľnená masa snehu zosúva po svahu, pričom dochádza k čiastočnému 

nabaľovaniu snehu a narastaniu objemu lavíny. Tá sa po svahu pohybuje určitou 
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rýchlosťou, ktorej veľkosť určujú vlastnosti snehu, objem uvoľneného snehu, veľkosť 

gravitačnej energie a podstatná je aj drsnosť podloţnej aj nadloţnej vrstvy (okolitý 

vzduch). Po strate gravitačnej energie a zotrvačnosti sa lavína zastaví a zo svojho obsahu 

vytvorí lavínový nános. Lavíny tohto typu dosahujú rýchlosť 20 – 40 m/s s nárazovým 

tlakom 5 – 20 t/m
2
. Podľa stupňa pevnosti snehu je moţné rozlíšiť mäkké a tvrdé doskové 

lavíny. Mäkké doskové lavíny sú tvorené väčšinou málo spevneným novým, alebo 

previatym snehom (obr. 4). Ich nános je tvorený malými kvádrami a prachovými časticami 

vzniknutými rozpadom počas transportu. Tvrdé doskové lavíny vznikajú najmä 

z pevnejšieho, vetrom ubitého snehu (obr. 5). Ich nános tvoria veľké kvádre, ktoré sa 

nerozbili počas transportu. Práve doskové lavíny predstavujú v našich horských 

podmienkach najväčšie nebezpečenstvo. Majú najväčší deštrukčný potenciál a aj preto sa 

väčšina vyvíjaných modelovacích nástrojov sa zameriava práve na tento typ lavín. 

 

Obrázok 4: Príklady mäkkých doskových lavín. Lavína na severe pod Troma kopami v Západných Tatrách 

z apríla 2008 (a), lavína z Príslopu v Ţiarskej doline v Západných Tatrách z februára 2006 (b )a lavína v 

ţľabe  Kartárik vo Vysokých Tatrách  z decembra 2010 (c). Zdroj: archív SLP 

 

Obrázok 5: Príklady tvrdých doskových lavín. Lavína z Latiborskej hole v Nízkych Tatrách z apríla 2008 (a), 

lavína z Ďurkovej v Nízkych Tatrách  z januára 2010 (b) a lavína v Zelenej doline v Západných tatrách z 

decembra 2007 (c).  Zdroj: archív SLP 

V prípade veľmi slabej kohézie (súdrţnosti) snehovej pokrývky sa môţu vyskytnúť lavíny 

z voľného snehu (obr. 6). Slabá kohézia je prítomná v čerstvo napadnutom novom snehu, 

ešte pred vznikom väzieb medzi snehovými zrnami. Oslabenie týchto väzieb však vzniká 

aj pri povrchovom premočení pri topení snehu. Pre tieto lavíny je typický bodový odtrh 
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a vyskytujú sa najmä na extrémne strmých 

svahoch. Snehová častica sa uvoľní v dôsledku 

vlastnej váhy, prípadne impulzom padajúceho 

objektu a nabaľuje so sebou do strán, aj do hĺbky 

stále viac voľného snehu – vzniká reťazová 

reakcia (Milan, 2006). V dôsledku vysokého 

trenia je rýchlosť takýchto lavín vo všeobecnosti 

malá a dosahuje hodnoty 5 – 15 m/s. Výsledná 

lavínová dráha je relatívne krátka a má 

kuţeľovitý tvar. Takéto lavíny sa spravidla zastavia krátko po štarte a nezasahujú hlboko 

do údolných partií. Najmä z tohto dôvodu nie sú primárnym cieľom pre lavínové 

modelovanie. 

 Pri modelovaní lavín je dôleţité zohľadniť aj to, či jej odtrh prebieha celou výškou 

snehovej pokrývky. V prípade, ţe dochádza k zosunutiu snehovej pokrývky v celom jej 

profile (obr. 7), hovoríme o základových lavínach. Sú to najčastejšie ťaţké lavíny 

z mokrého, najčastejšie jarného snehu, obrusujúce pôdu alebo podloţie, pričom masa 

snehu schádzajúca dole svahom je zmiešaná so sutinami a pôdou. Sklznú vrstvu tvoria 

najčastejšie hladké trávnaté svahy, ale môţu to byť aj zľadovatelé klzké skalné platne. 

Typické základové lavíny je moţné pozorovať najmä v Malej a Veľkej Fatre na jar. 

Lavíny, ktorých sklzný povrch vytvára niektorá iná vrstva snehovej pokrývky sa označujú 

ako povrchové lavíny. Pri týchto lavínach nastáva zosun jednej, alebo viacerých 

povrchových vrstiev snehovej pokrývky (obr. 8). Simulovať pohyb obidvoch týchto typov 

je moţné. Pri základových lavínach je nutné zvýšiť trecie koeficienty povrchu v závislosti 

na type krajinného krytu na lavínovej dráhe. Rýchlosť ich pohybu je totiţ menšia, dosahuje 

hodnoty 5 – 30 m/s. Avšak z dôvodu mokrého, ťaţkého snehu, zmiešaného so sutinami, 

Obrázok 6: Príklad lavín z voľného snehu. 

Lavíny z Lomnického štítu z apríla 2009. 

Zdroj: archív SLP 

Obrázok 7: Príklad základovej lavíny s odtrhom snehovej pokrývky v celom jej profile. Lavína na svahoch 

Latiborskej hole v Nízkych Tatrách z apríla 2008. Zdroj: archív SLP 
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dosahuje veľkosť nárazového tlaku značne vysoké hodnoty, aţ do 60 t/m
2
. Veľkou 

výhodou pri základových lavínach je najmä jednoduchosť pri lokalizácii a identifikácii 

odtrhového polygónu.  

 

Obrázok 8: Príklad lavíny s rôznym charakterom odtrhu. Povrchová lavína v ţľabe Kartárik vo Vysokých 

Tatrách z decembra 2010 (a),kombinovaný základovo-povrchový odtrh lavíny v Garajovej dolinev 

Západných Tatrách z apríla 2009, základové lavíny zo svahov Kríţnej vo Veľkej Fatre z apríla 2009 (c). 

Zdroj: archív SLP 

 Charakter lavíny závisí vo veľkej miere aj na vlhkosti snehu. Mokrý sneh umoţňuje 

vznik vlhkých aţ mokrých ťaţkých lavín, ktoré sa pohybujú pomalým, kĺzavým alebo 

tečúcim pohybom (Biskupič, 2008). Pre suchý sneh je typický rýchly kĺzavý pohyb, ktorý 

môţe pri väčšej rýchlosti miestami prechádzať vo vírivý aţ turbulentný. Ak v lavíne 

prevláda turbulentné prúdenie snehu, hovoríme uţ o prachovej lavíne (obr. 9). Popísať 

pohyb a celkový priebeh prachových lavín predstavuje podstatne zloţitejšiu úlohu. Pohyb 

snehu v prachových lavínach je vírivý, turbulentný a nadobúda podstatne väčšiu rýchlosť 

ako v prípade doskových lavín. Čím je pohyb 

lavíny rýchlejší, tým väčší podiel prachového 

snehu sa nachádza vo vzduchu. Čisté prachové 

lavíny sa vyskytujú len na extrémne strmých 

svahoch a dosahujú rýchlosť 20 – 70 m/s. Sú 

sprevádzané tlakovou vlnou, ktoré môţe 

zasiahnuť aj vysoko do protisvahu dráhy lavíny. 

Nárazový tlak dosahuje hodnoty 5 – 10 t/m
2
 

(Milan, 2006). Modelovacie prostriedky na 

simuláciu takýchto lavín nie sú v súčasnosti 

dostatočne prepracované a vykazujú značnú 

mieru nepresnosti. 

 

Obrázok 9: Príklad prachovej lavíny. Lavína v 

Malej Studenej doline vo Vysokých Tatrách v 

marci 2008. Zdroj: archív SLP 
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 Konfigurácia terénu ovplyvňuje tvar lavínovej dráhy, na základe ktorého je moţné 

rozlíšiť plošné a ţľabové lavíny. Plošné lavíny sa vyznačujú značnou šírkou lavínovej 

dráhy, často krát prevyšujúcou jej dĺţku (obr. 10). Jej bočné hranice nie sú vymedzené 

terénom, ale najmä šírkou odtrhovej zóny. Takéto lavíny je moţné pozorovať najmä na 

rovnomerných, súvislých svahoch. Kaţdá lavína, ktorej minimálna šírka dráhy predstavuje 

iba jednu tretinu dĺţky jej odtrhu sa povaţuje za ţľabovú lavínu (Milan, 2006). Dráha 

ţľabovej lavíny je dlhá a úzka a je do veľkej miery vymedzená konfiguráciou terénu. 

Vyskytuje sa najmä v terénoch s konkávnym priečnym profilom (Milan, 2006). Pri 

dostatočne presnej digitálnej reprezentácii povrchu terénu je moţné simulovať pohyb 

oboch týchto typov lavín. V prípade veľmi úzkych a strmých ţľabových lavín však 

existujú určité obmedzenia, na ktoré treba pri modelovaní brať ohľad. Pri minimálnej šírke 

ţľabu 20 m je potrebné zvoliť také rozlíšenie rastra, aby bola táto šírka zohľadnená aj 

v jeho digitálnej reprezentácii. Nie vţdy je to však moţné.  

 

Obrázok 10: Príklad plošnej a ţľabovej lavíny. Plošná lavína v Červenej doline vo Vysokých Tatrách z 

marca 2010 (a) a ţľabová lavína v Kartáriku vo Vysokých tatrách z decembra 2010 (b). Zdroj: archív SLP 

 Simulácia pohybu lavín pomocou dynamických numerických modelov sa 

v súčasnosti zameriava najmä na doskové lavíny zo suchého, aj mokrého snehu. Tie 

predstavujú najväčšie nebezpečenstvo vo väčšine horských oblastí. Pre modelovanie je 

veľmi dôleţité aj poznanie určitých vlastností snehovej pokrývky. Z fyzikálnych vlastností 

snehu majú pre dynamické numerické modelovanie dosahu lavín najväčší význam hlavne 

údaje o výške odtrhu a o špecifickej hmotnosti snehu (kg/m
3
). Preto je vyvíjaná snaha, aby 

sa tieto údaje získavali z väčšiny zaevidovaných lavín aj v slovenských horských 

oblastiach. 
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5 Dynamika lavín 

 Hlavným cieľom štúdia dynamiky lavín, je odpovedať na otázku: ako sa lavína 

pohybuje, ako rýchlo, ako ďaleko a s akým deštrukčným potenciálom je tento pohyb 

spojený. Znalosti dynamiky lavín sú uţitočné aj pri stanovovaní rôznych techník preţitia 

pri strhnutí lavínou, ktorých cieľom je zostať čo najvyššie na povrchu lavíny (resp. 

nánosu). Výskum dynamiky lavín bol aţ do polovice 20. storočia veľmi málo rozvinutý. 

Dôvodom bol nedostatok  a zloţitosť terénnych meraní rýchlosti, dynamiky a vyvinutého 

tlaku pri páde lavín, spojená so zloţitými topografickými podmienkami, v ktorých sa 

lavíny vyskytujú. Prvé metódy na predikciu lavínových dosahov, tlakových síl a rýchlosti 

lavín boli vyvinuté vo Švajčiarsku aţ v roku 1950. Vývoj týchto metód umoţnila 

existencia a dostupnosť mnohých historických údajov a taktieţ počiatočných 

experimentálnych údajov. 

 Sneh je však jednou z najvariabilnejších prírodných látok. Dynamika pohybu lavíny 

podstatne závisí druhu a od reologických vlastností zosúvajúceho sa snehu, nakoľko 

veľkosť snehových zŕn, ich tvar a ich mechanické vlastnosti sa nepretrţite vyvíjajú 

v závislosti na termodynamických vlastnostiach snehovej pokrývky. Matematický problém 

komplexného popisu interakcie zosúvajúceho sa snehu s okolitým prostredím na predikciu 

rýchlosti lavíny tak doteraz nebol dostatočne vyriešený (McLung, Schaerer, 2006). 

Existujúce zistenia pozorovania a merania však definovali najdôleţitejšie vzťahy 

v dynamike lavín. Tie boli implementované aj do moderných dynamických numerických 

modelov slúţiacich na predikciu rýchlosti a dosahu lavín. Dynamika lavíny je teda proces, 

ktorý v konečnom dôsledku určuje maximálny dosah lavíny a rýchlosť jej pádu. Predikcia 

lavínových dosahov, spolu s odhadom rýchlosti lavíny pozdĺţ jej dráhy sú dva 

najdôleţitejšie aspekty v krajinnom plánovaní vo vysokohorskom teréne ohrozovanom 

lavínami. Odhad maximálneho lavínového dosahu je najdôleţitejší aspekt pri zonácii 

lavínového nebezpečenstva. Znalosť rozloţenia a rýchlosti, ktorú lavína vyvinie, je pre 

prax taktieţ veľmi dôleţitá. Na základe rýchlosti je totiţ moţné odhadnúť aj maximálnu 

výšku dosiahnutého tlaku lavíny. Rozloţenie tlakových pomerov potenciálnych lavín je 

veľmi dôleţitá pomôcka pri návrhu a projektovaní výstavby v lavínami ohrozených 

územiach. Celkové hodnotenie dynamiky lavín slúţi teda na lokalizáciu bezpečných území 

a taktieţ ako pomôcka pri plánovaní výstavby v týchto oblastiach 
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5.1 Charakteristika pohybu lavín z mokrého a suchého snehu 

 Dynamika lavíny je zloţitý proces, ktorý je ovplyvnený mnohými faktormi 

a vykazuje značnú variabilitu v prostredí. Prvotnými podmienkami určujúcimi tento pohyb 

sú snehové pomery, poloha a vlastnosti odtrhu. To, ako a kde sa lavína bude pohybovať, 

závisí následne od morfológie ich zbernej oblasti, konfigurácie a sklonu terénu, od 

rýchlosti, ktorú lavína dosiahne a od drsnosti podkladovej vrstvy. Kvalita, štruktúra 

a vrstevnatostná stavba snehovej pokrývky podmieňuje veľkosť a tvar snehových blokov 

v lavíne a taktieţ výslednú rozptýlenosť snehu v lavíne. Prúdenie snehových más teda  

môţe mať rôzny charakter a môţe prebiehať viacerými spôsobmi: 

 Tečenie - je najpomalší spôsob prúdenia, ktorý pripomína stekanie hustej kvapaliny. 

Je podmienený veľkou vlhkosťou snehu a menším skonom svahu. Priemerná rýchlosť 

tečenia sa pohybuje do 15 km/hod. 

 Kĺzanie - predstavuje rýchlejší spôsob pohybu snehových más. Vyskytuje sa na 

strmších svahoch, po ktorých sa snehová hmota skĺzava vo väčších kusoch, prípadne 

veľkých snehových blokoch. Primárnou podmienkou kĺzania je najmä väčšia 

súdrţnosť snehovej pokrývky. Priemerná rýchlosť kĺzania sa pohybuje od 15 do 30 

km/hod. 

 Valivý a skákavý pohyb  - tento spôsob prúdenia snehových más uţ dosahuje značnú 

rýchlosť, v priemere 30 aţ 80 km/hod. Vzniká na strmých svahoch, najmä v zúţenom 

profile lavínových dráh. Tam dochádza ku skoncentrovaniu snehových más 

a k zvýšeniu tlaku a rýchlosti pohybu. Kým hlavný prúd snehového materiálu sa 

pohybuje stále po povrchu podloţia, jednotlivá kusy snehu sa ponad tieto prekáţky 

prevaľujú, skáču a padajú. 

 Vírivý (turbulentný) pohyb – vzniká najmä pri zosuve lavín z ľahkého, voľného 

snehu. Ak pohyb tohto snehu dosiahne určitú kritickú rýchlosť, časť snehovej hmoty 

sa rozvíri a začne turbulentne prúdiť vo vzduchu. Tento pohyb je zvyčajne 

sprevádzaný mohutnou tlakovou vlnou. Za jej čelom vzniká silné nasávanie vzduchu, 

čím sa ničivý a ohrozujúci účinok lavíny znásobuje. Vírivé prúdenie má meniacu sa 

rýchlosť a taktieţ frontálny tlak nie vţdy konštantný. Rýchlosť takéhoto pohybu je 

priemerne vyššia ako 80 km/hod. 
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O tom, či takýto pohyb snehových más prerastie v lavínu, závisí vo veľkej miere aj od 

snehových podmienok v potenciálnej lavínovej dráhe. Pri pohybe snehových más totiţ 

dochádza aj z značnému strhávaniu (nabaľovaniu) ďalšieho snehu. Intenzita tohto procesu 

nabaľovania je závislá, okrem vlastností snehu v lavíne a lavínovej dráhe, aj na rýchlosti 

lavíny. Pri lavínach na homogénnych svahoch prebieha strhávanie snehu po lavínovej 

dráhe rovnomerne, v rozmedzí čelnej línie lavíny. Pri lavínach s lievikovitým tvarom 

lavínovej dráhy dochádza k mimoriadnej koncentrácii snehových más najmä pri vyústení 

zberného územia na lavínovú dráhu. Veľmi členité zberné územia však môţu podstatne 

zbrzdiť skoncentrovanie snehových más a spôsobiť časové odstupy odtrhov jednotlivých 

častí (Kňazovický, 1967). Proces nabaľovania snehu ovplyvňuje pohyb tečúcich aj 

prachových lavín. Terénne pozorovania a merania dokázali, ţe tečúce lavíny dokáţu pri 

zosúvaní nabaliť 10 krát toľko snehovej hmoty, ako bol objem iniciálneho odtrhu. 

Strhávanie snehu principiálne spomaľuje lavínový pohyb. Snehová hmota, ktorá je 

zachytená a strhnutá lavínovým prúdom je totiţ v momente strhnutia v pokoji. Celková  

hybnosť lavíny teda čiastočne poklesne. Strhávanie snehu taktieţ modifikuje bazálne 

a laterálne trenie lavínového prúdu o podklad, ktorého výsledkom je nárast odporovej sily 

pohybu lavíny. Podobný nárast odporovej sily je zaznamenaný, ak sa čelo lavíny prediera 

cez mäkký sneh na povrchu. Na veľmi strmom svahu nabaľovaný sneh lavínu výrazne 

nespomalí, avšak zredukuje jej akceleráciu (Ondrášik et al., 2011). 

5.1.1 Lavíny zo suchého snehu 

 V závislosti na vlastnostiach snehu sa môţu lavíny zo suchého snehu vyskytovať 

ako lavíny z voľného snehu, alebo doskové lavíny. Potom, ako sa lavína uvoľní, začne sa 

snehová masa zosúvať dolu svahom. V prípade suchej doskovej lavíny sa pôvodná 

kompaktná doska snehu postupne rozbíja na menšie kusy. Ak má lavína dostatočne veľkú 

energiu a prejde dostatočne veľkú dráhu, rozbije sa na dostatočne malé častice a jej pohyb 

sa dá povaţovať za tok (Mears, 1976). Zráţaním s ostatnými snehovými blokmi a s klzným 

povrchom totiţ dochádza k neustálemu obrusovaniu a snehové čiastočky sa stávajú stále 

menšími. Výsledkom tohto procesu je vznik vysoko kompaktnej masy snehových častíc 

a vzduchu na dne lavíny, ktorá sa nazýva jadro lavíny. V dôsledku interakcie prúdiacej 

masy snehu s okolitým vzduchom sa vytvárajú vzduchové vírivé prúdy. Ak lavína 

dosiahne dostatočnú rýchlosť, snehové častice sa začnú vznášať do  vzduchu a okolo jadra 

sa vytvorí snehový prachový oblak s nízkou hustotou. Rýchlosť potrebná na jeho 
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inicializáciu je pribliţne 10 m/s (obr. 11). Hlavné rozdiely medzi jadrom lavíny 

a sprievodným prachovým oblakom sú nasledovné (McLung, Schaerer, 2006):  

 Predpokladá sa, ţe tretinu aţ polovicu objemu jadra lavíny tvoria snehové častice 

a zvyšok vypĺňa vzduch. V sprievodnom prachovom oblaku tvoria snehové častice 

iba 1%, kým 99% je zvírený vzduch. Z tohto dôvodu je hustota jadra lavíny 10 

násobne vyššia ako je hustota sprievodného prachového oblaku. 

 Výška jadra lavíny dosahuje priemerne 1 aţ 2 m (výnimočne aţ do 5 m). Výška 

prachového oblaku však môţe dosahovať aţ desiatky metrov. Z tohto dôvodu 

závisia trecie sily určujúce rýchlosť pohybu lavíny závislé na interakcii jadra lavíny 

s podkladovou vrstvou a na interakcii snehových prachových častíc s okolitým 

vzduchom. 

Pre lavíny zo suchého snehu je typický rýchly 

kĺzavý pohyb, miestami prechádzajúci vo 

vírenie. Lavíny z vetrom ubitého, alebo 

uľahnutého snehu sa skladajú z veľkých 

snehových blokov, pri ktorých prevláda 

kĺzavý pohyb, často sprevádzaný aj valivým 

a skákavým pohybom. Zväčšujúca sa rýchlosť 

lavíny zapríčiňuje prechod kĺzavého pohybu 

v turbulentný pohyb a pohyb snehových más 

vzduchom (Kňazovický, 1967). Ten je 

typický pre prachové lavíny, v ktorých 

vznikajú okrem pozdĺţnych pohybov aj veľmi 

silné priečne prúdy a vírenie.  

 Prachové lavíny predstavujú 

špeciálny prípad pohybu lavín, ktorý je len 

veľmi ťaţko predvídateľný, nakoľko 

topografia terénu má na výsledný pohyb 

oveľa menší vplyv ako je to v prípade 

tečúcich lavín. Pri týchto lavínach absentuje 

husté, kompaktné jadro a takmer všetok 
Obrázok 11:Etapy pohybu suchej tečúcej lavíny. 

Vzniknutá tlaková vlna sa šíri pred čelom lavíny. 

Zdroj: upravené podľa McLung, Schaerer, 2006. 
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snehový materiál je vznášaný vírivými turbulentnými vzduchovými prúdmi. Prachové 

lavíny dosahujú oveľa väčšie rýchlosti ako lavíny tečúce. Avšak ich deštrukčný potenciál 

je v dôsledku nízkej hustoty menší. Modely snaţiace sa popísať tento pohyb vychádzajú 

primárne zo zákonov aerodynamiky, na rozdiel od zákonov hydrodynamiky, ktoré sa 

uplatňujú pri popise tečúcich lavín. Jedným z mála modelov, ktoré sa snaţia simulovať 

pohyb týchto lavín je švajčiarsky model AVAL-1D (str. 69). 

5.1.2 Lavíny z mokrého snehu 

 Mokrý sneh umoţňuje vznik vlhkých aţ ťaţkých lavín, ktoré sa pohybujú pomalým 

kĺzavým, alebo tečúcim spôsobom. Charakteristika pohybu je podobná ako v prípade lavín 

zo suchého snehu, avšak prítomnosť sprievodného prachového oblaku absentuje. Mokrý 

sneh sa môţe dať do pohybu ako lavína z voľného snehu, prípadne ako dosková lavína. 

Najdôleţitejšia charakteristika pohybu mokrého snehu, ktorá ho rozlišuje od pohybu 

suchého snehu, je oveľa väčšie trenie na sklznom povrchu. Z tohto dôvodu je rýchlosť 

lavíny z mokrého snehu podstatne niţšia v porovnaní s lavínou zo suchého snehu 

s rovnakým objemom v rámci tej istej lavínovej dráhy. Lavíny z mokrého snehu kopírujú 

terénne nerovnosti oveľa ochotnejšie ako lavíny zo suchého snehu. Z tohto dôvodu je 

oveľa jednoduchšie predvídať ich tok a odkloniť, prípadne zastaviť ho pomocou 

navrhnutých protilavínových zábran a opatrení. 

5.2  Parametre trenia 

 Príčinou zvláštností a rozdielností v dynamike lavín je predovšetkým trenie. To 

vzniká medzi pohybujúcimi sa masami snehu a podkladom. Jeho veľkosť je úmerná ploche 

vrstiev kĺzajúcich sa popri sebe, ako aj rozdielu rýchlosti a koeficientu viskozity snehu 

(Kňazovický, 1967). Trenie v jadre lavíny je podmienené vzájomným naráţaním 

snehových čiastočiek a ich dotykom so sklznou plochou. V dôsledku tohto trenia sa 

generuje teplo, ktoré vytvorí na povrchu snehových čiastočiek malé mnoţstvo vody. 

Potom, ako sa lavína zastaví, voda na povrchu týchto čiastočiek zamrzne a vytvorí sa 

veľmi tvrdý lavínový nános. Preto je vyhrabávanie z takéhoto nánosu veľmi ťaţké, často 

aţ nemoţné. 

 Trenie vo všeobecnosti zapríčiňuje zmenšovanie rýchlosti prúdenia. Jednotlivé 

druhy lavín s typickými vonkajšími a vnútornými podmienkami sa vyznačujú 

charakteristickým pohybom. Toto poznanie je základným predpokladom pri tvorbe 
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dynamických numerických modelov. Veľkosťou a charakterom trecích plôch sú 

podmienené trecie sily v lavíne a tým aj samotný pohyb lavíny. V tečúcej lavíne sa 

uplatňujú dve protikladné mnoţiny síl: hnacia sila a trecia (odporová) sila. Hnacia sila je 

následok tiahly rovnobeţnej so sklonom svahu. Odporová sila principiálne brzdí pohyb 

lavíny a skladá sa z viacerých zloţiek (Mears, 1976): 

 šmykové trenie medzi lavínou a podkladovou vrstvou snehu, prípadne pôdnym, 

skalným, alebo vegetačným krytom (R1), 

 vnútorný dynamický šmykový odpor, spôsobený kolíziami a zmenou hybnosti 

medzi snehových časticami, prípadne kusmi snehu (R2), 

 vnútorné trenie vo vnútri suspenzie snehu so vzduchom (R3), 

 šmykové trenie medzi lavínou a okolitým vzduchom (R4), 

 hydrodynamický odpor na čele lavíny (R5). 

Konečná sila dostupná na akceleráciu (      ) lavíny je tak výslednicou všetkých 

pôsobiacich síl: 

                                                                                        (1)  

kde  

F   je zloţka tiaţovej sily rovnobeţná s povrchom svahu [N]. 

Pri základových lavínach sa uvoľnená snehová pokrývka trie na pomerne veľkej ploche 

o podklad (skalný, vegetačný, pôdny). Veľká váha snehu a veľké vnútorné kinetické trenie 

jednotlivých snehových častíc umoţňujú lavíne prevaţne pomalý, kĺzavý pohyb 

(Kňazovický, 1967). Pomerne nepatrné je aj trenie medzi pohybujúcou sa lavínou 

a okolitým vzduchom. Pri povrchových lavínach dochádza k treniu snehovej vrstvy o inú 

snehovú vrstvu. V tomto prípade je pre lavínový pohyb dôleţitá vodivosť snehu. Voľný 

a vlhký sneh je vodivejší, kým ubitý sneh značne brzdí kĺzavý pohyb lavíny a zmenšuje ich 

rýchlosť (Kňazovický, 1967). Aj v tomto prípade prevláda trenie o podklad nad pomerne 

malým trením lavínového snehu s okolitým vzduchom. Opačným príkladom sú prachové 

lavíny. Rozptýlením snehových častíc do vzduchu klesá trenie o podklad a dostavuje sa 

zvýšené trenie s okolitým vzduchom. Toto trenie súvisí aj so zvýšenou rýchlosťou pohybu 

takýchto lavín. Pohyb prachovej lavíny je moţné prirovnať k práci piesta – na čelnej strane 

dochádza k stlačovaniu, kým na zadnej strane k vzniku podtlaku a k nasávaniu. V dôsledku 
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veľkej rýchlosti lavín je toto nasávanie veľmi intenzívne a svojimi účinkami niekedy 

dokonca prevyšuje dynamické účinky na čele prachovej lavíny. 

 Veľkosť jednotlivých zloţiek odporovej sily sú v kaţdej lavíne rôzne a závisia od 

konfigurácie terénu a od typu snehu v lavíne. Ten závisí na vlastnostiach snehu lavínového 

odtrhu a na type snehu, ktorý lavína nabalí pri svojom pohybe dolu svahom. Pri lavínach 

zo suchého snehu závisí veľkosť zloţiek trecej sily na hustote a súdrţnosti uvoľnenej 

snehovej dosky. 

 Sneh v tvrdých doskových lavínach vykazuje veľkú súdrţnosť. Uvoľnená lavína sa 

tak skladá z pomerne veľkých blokov, ktoré kĺţu, nadskakujú, valia sa a zráţajú sa 

navzájom. V dôsledku veľkých rozmerov a veľkej hmotnosti sa pomocou turbulencie 

nedokáţu vznášať a pohybujú sa skôr ako kaskáda oddelených blokov snehu. Trecia 

sila sa skladá najmä zo síl R1 a R2. 

 Odtrhnutá doska mäkkých doskových lavín sa pomerne rýchlo rozpadne a veľká časť 

masy sa rozptýli do vzduchu. V dôsledku väčšej vzdialenosti medzi čiastočkami snehu 

sa zväčšuje aj výška prúdiacej hmoty a rýchlosť lavíny. Odporové sily R1 a R2 tak 

strácajú na významnosti a hlavnými silami ovplyvňujúcimi tok snehu sú sily R3, R4 

a R5. Väčšina mäkkých doskových lavín je kombináciou tečúcej a prachovej lavíny 

(Mears, 1976). 

Pri lavínach z mokrého snehu sa krátko po ich iniciácii stáva kašovitý tok, ktorý sa 

pohybuje dolu svahom relatívne pomaly. Dôkladne pri tom kopíruje terénne nerovnosti. 

Keďţe vzduch čiastočky takmer vôbec neunáša, lavíny nedosahujú značnú výšku. Trecie 

sily R1 a R2 sú tak oveľa významnejšie ako sily R3, R4 a R5. Napriek nízkej rýchlosti, môţu 

byť mokré lavíny nebezpečné kvôli veľkej hustote snehu a vysokému tlaku, ktorý lavína 

dosiahne. 

 Tieto, pomerne zloţité procesy trenia prebiehajúce v lavínovom prúde, sa v 

dynamických numerických modeloch do určitej miery zjednodušujú a generalizujú. 

Väčšina takýchto modelovacích nástrojov vychádza primárne z Voellmyho rovníc 

popisujúcich rýchlosť a dosah lavínového prúdu. Tieto rovnice uvaţujú so suchým, 

šmykovým trením (Coulombove trenie) medzi lavínovým prúdom a jeho podloţím 

a s turbulentným, vnútorným trením. Tieto parametre trenia sú bliţšie popísané v kapitole 

6.3. 
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 Trenie a charakter pohybu snehovej lavíny sú do značnej miery ovplyvňované aj 

morfológiou lavínovej dráhy. Ţľabové lavíny sa vyznačujú zvýšeným trením pohybujúcej 

sa masy snahu v porovnaní s lavínami plošnými. Náhle a časté zmeny sklonu lavínovej 

dráhy taktieţ výrazne ovplyvňujú pohyb lavín a vedú k lokálne zvýšeným, alebo 

klesajúcim dynamickým účinkom lavín. Zvýšené trenie a zníţenie rýchlosti lavíny 

spôsobuje zmena sklonu lavínovej dráhy, pri prechode strmšieho sklonu v miernejší. Pri 

prechode z miernejšieho sklonu v strmší dochádza k zvýšeniu rýchlosti a častokrát aj 

k prechodu kĺzavého pohybu v skákavý, prípadne valivý. Pohyb lavíny je formovaný 

taktieţ kľukatosťou lavínovej dráhy. Tá dáva podnet k vzniku odstredivých síl 

a k zvýšenému treniu na vonkajšom oblúku lavínovej dráhy. Účinok kľukatosti je často 

ešte väčší ako miestne zmeny sklonu svahu. 

 Pohyb lavíny sa zrýchľuje, ak je hnacia sila väčšia ako sila odporová. To znamená, 

ţe výslednica týchto dvoch síl smeruje dolu v smere svahu. Takáto situácia je typická pre 

vrcholové časti lavínových dráh, kde je sklon svahu dostatočne veľký (všeobecne nad 30°). 

Prúdiaca lavína môţe cestou pribrať ďalší sneh z blízkych svahov, čo ešte zväčšuje jej 

hmotnosť. Táto časť lavínovej dráhy, vrátane miesta odtrhu, sa označuje ako štartovacia 

zóna. V prípade, ţe sa odporová a hnacia sila vyrovnajú, lavína dosiahne konštantnú 

rýchlosť. Samozrejme v skutočnosti sa rýchlosť prúdenia mení aj v tejto fáze v závislosti 

na skone a konfigurácii svahu, type nového snehu a výskyte terénnych prekáţok. To je 

charakteristické pre časť lavínovej dráhy, ktorá sa označuje ako transportná zóna. Lavíny 

dosahuje v tejto fáze maximálnu rýchlosť. Ak je odporová sila menšia ako sila hnacia, 

lavína spomaľuje. Táto časť dráhy sa označuje ako dopadová zóna. Dochádza 

k akumulácii snehu a k tvorbe lavínového nánosu. Podkladový sneh v tejto časti je uţ 

stabilný a kinetická energia lavíny sa tak veľmi rýchlo rozptýli. 

5.3 Rýchlosť pohybu lavíny 

 Charakteristickým znakom dynamiky lavín a výsledkom všetkých vplyvov 

a okolností je rýchlosť pohybu lavíny. Jej poznanie má veľký praktický význam, pretoţe 

od nej závisí dosah lavíny a je taktieţ rozhodujúcou zloţkou pri posudzovaní ich 

dynamického účinku. Rýchlosť pohybu lavíny závisí od celého komplexu činiteľov, 

ktorých podiel a poradie dôleţitosti moţno určiť len veľmi ťaţko. Existujúce teoretické 

úvahy a experimentálne výskumy rýchlosti pohybu lavín dosahujú čoraz lepšie výsledky. 
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Napriek tomu majú väčšinou lokálnu platnosť a bez dostatočnej kalibrácie a verifikácie 

môţu poskytovať výsledky nezodpovedajúce realite. 

 Početné pozorovania rýchlosti pohybu lavín uskutočnil najmä K. Oechslin (1938). 

Tieto pozorovania uskutočnil počas 10 rokov v oblasti Gottharda vo Švajčiarsku na 

prirodzene zosunutých lavínach. Na základe týchto pozorovaní stanovil intervaly rýchlosti, 

ktorú dosahujú rôzne typy lavín. Priemerná rýchlosť lavín sa zvyšuje od základových 

lavín, cez povrchové (vrstevné) aţ po prachové lavíny (tab. 1). 

Tabuľka 1: Pozorované rýchlosti jednotlivých typov lavín. Zdroj: Kňazovický, 1967 

typ lavín rýchlosť pohybu  [km/hod] 

základové 39.2 – 94.3 

povrchové 126.7 – 235.8 

prachové 270.0 – 378.0 

 

 Ťaţkosti priamych pozorovaní rýchlosti lavín viedli postupne k rozvoju rôznych 

teoretických úvah a experimentálnych výpočtov. Týmto venovali značnú pozornosť najmä 

v alpských krajinách (Voellmy, 1955; Salm, 1965). Teoretické vzťahy na výpočet rýchlosti 

lavín definované Voellmym tvoria, v čiastočne modifikovanej forme, základ viacerých 

moderných numerických modelov. Experimentálne výskumy dynamiky lavín boli 

komplexnejšie uskutočňované aj v Japonsku v Snow Research Station. Pri týchto pokusoch 

sa uskutočnilo umelé uvoľňovanie lavín 

odstrelmi. Vychádzalo sa z predpokladu, ţe 

mechanizmus lavín, ktorý je ovplyvňovaný 

rôznymi činiteľmi, je potrebné zachytiť presne, 

aby bol vhodným podkladom pre kvalitatívnu 

klasifikáciu lavínových pohybov. Z tohto 

dôvodu nie sú prirodzene vzniknuté lavíny na 

tento účel vhodné.  

 Rýchlosť jednotlivých typov lavín sa 

mení aj podľa úsekov ich dráh. Priame 

pozorovania lavín poukázali na fakt, ţe 

rýchlosť základových a povrchových lavín 

dosahuje maximálne hodnoty vo vrchnej, resp. 

Obrázok 12: Presné meranie dosiahnutej rýchlosti 

veľkej lavíne zo suchého snehu. (lavína v oblasti 

Aulta vo Švajčiarsku). Zdroj: upravené podľa 

McLung, Schaerer, 2006 
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strednej časti lavínovej dráhy (transportná zóna), kým v niţších častiach sa rýchlosť 

zmenšuje. Prachové lavíny, ktoré nie sú viazané na nijakú lavínovú dráhu, dosahujú 

naopak najväčšiu rýchlosť v najniţších častiach svojej dráhy, kým v ich horných častiach 

je rýchlosť menšia. Rozloţenie rýchlosti prúdenia lavíny sa značne mení v horizontálnom, 

aj vertikálnom smere. Na obrázku 12 je zachytený priebeh čelnej rýchlosti veľkej suchej 

lavíny, ktorý bol zameraný pomocou presného radarového merania vo Švajčiarsku. 

Maximálnu rýchlosť (62 m/s) dosahuje lavíny pribliţne po 1100 metroch pádu po 

lavínovej dráhe. Z uvedeného priebehu vyplývajú niektoré dôleţité charakteristiky pohybu: 

 Akcelerácia pohybu je značná najmä v počiatočných úsekoch pohybu v dôsledku 

vysokej unášacej sily pôsobiacej v smere sklonu svahu (pohyb strmým terénom). 

V tejto časti pohybu je podstatne niţšie aj trenie lavíny o jej podklad. Terénne 

merania poukazujú na fakt, ţe relatívne vysoké rýchlosti (nad 25 m/s) dosahujú 

lavíny padajúce menej ako 200 m. 

 Spomaľovanie pohybu je rapídne na konci pohybu lavíny, v dôsledku vysokého 

trenia masy snehu v dopadovej tóne. Terénne merania ukázali, ţe v tejto fáze 

pohybu sa snehové častice navzájom zomknú po tom, ako rýchlosť prúdenia klesne. 

Trenie na spodku lavínového prúdu sa následne zväčšuje, pretoţe častice uţ 

vytvárajú kompaktnejšiu masu a sú tak nútené trieť o podklad naraz a s väčšou 

plochou.  

Pre pohyb lavín v horizontálnom smere 

je teda charakteristická značná 

akcelerácia pohybu na krátkej dráhe 

v počiatočných fázach pohybu 

a pomerne rýchle spomalenie rýchlosti 

toku na krátkej vzdialenosti v spodných 

častiach lavínovej dráhy. Rýchlosť 

lavíny sa môţe meniť aj vo vertikálnom 

smere (obr. 13). Najväčšiu rýchlosť 

dosahujú lavíny na povrchu v strede 

lavínového prúdu. Rýchlosť klesá 

smerom ku dnu a k bokom lavínového Obrázok 13: Rozloţenie hustoty a rýchlosti pri veľkých 

tečúcich lavínach. Zdroj: upravené podľa McLung, 

Schaerer, 2006 
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prúdu v dôsledku bazálneho a laterálneho trenia. V prípade suchých tečúcich lavín so 

sprievodným prachovým oblakom rastie rýchlosť pohybu s klesajúcou hustotou tohto toku 

vo vertikálnom profile. 

 Dosiahnutá rýchlosť lavín podstatne závisí aj od celkového objemu odtrhnutých 

a premiestňovaných snehových más a najmä od hustoty, resp. špecifickej hmotnosti snehu 

(tab. 3 a 4). Tieto faktory vo veľkej miere podmieňujú výsledný typ prúdenia lavíny. 

Typické rýchlosti lavín pre jednotlivé typy prúdenia sú uvedené v tabuľke 2. Uvedené 

hodnoty predstavujú najlepšie odhady, odvodené na základe výskumov v Európe 

a Severnej Amerike. 

Tabuľka 2: Rýchlosť pohybu rôznych typov prúdenia pre jednotlivé veľkostné kategórie lavín. Zdroj: Mears, 1976 

5.4 Dynamický tlak 

 Z hľadiska priamych ničivých účinkov lavín, je potrebné poznať dynamiku lavín, 

rýchlosť a veľkosť tlaku vzduchovej vlny, ale najmä tlak a rýchlosť snehu v lavíne, ako aj 

jej nárazovú silu, ktorou môţe deštrukčne pôsobiť na pevnú prekáţku, prípadne lesné 

porasty. Lavíny dokáţu na objekty, ktoré im stoja v ceste, vyvíjať značne veľké sily. 

Znalosť týchto síl je veľmi dôleţitým kritériom pri návrhu a stavbe akýchkoľvek objektov 

v lavínovej dráhe. Dynamický tlak vyvinutý lavínami môţe nadobúdať charakter 

neškodného závanu sprevádzajúceho menšie prachové lavíny. Avšak môţe mať aj podobu 

vysokodeštruktívnej sily veľkých tečúcich lavín zo suchého, resp. mokrého snehu, schopnú 

zničiť oceľové, aj spevnené betónové štruktúry (obr. 14 a 15). Prúdiaca masa snehu 

nadobúda po uvoľnení lavíny veľkú dynamickú energiu s potenciálne veľkými ničivými 

účinkami. Táto energia rastie s rastúcim sklonom terénu a klesá v miestach, kde sa svah 

vyrovnáva. Vo všeobecnosti sa za najnebezpečnejšie povaţujú tečúce lavíny zo suchého 

snehu v dôsledku kombinácie vysokej hustoty a veľkej rýchlosti lavínového prúdu. Avšak 

akákoľvek lavína, v ktorej je prítomná kombinácia vysokej hustoty a rýchlosti, má vysoký 

deštrukčný potenciál. 

typ prúdenia 
rýchlosť pohybu [km/hod] 

malé stredné veľké 

mokré prúdiace do 36 36 - 72 72 - 126 

suché prúdiace do 36 36 - 126 126 - 216 

prachové vírivé do 90 90 - 216 216 - 324 
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 Lavína môţe pri pôsobení na prekáţku vyvinúť veľmi veľkú silu, ktorá závisí  od 

hustoty snehu, rýchlosti a dráhy ktorú táto lavína dosiahne. Dynamický nárazový tlak je 

v dôsledku pohybujúceho sa snehu proporcionálny kvadrátu dosiahnutej rýchlosti lavíny 

(v
2
) a hustoty pohybujúceho sa materiálu (ρ). Lavínový prúd predstavuje zmes snehových 

kryštálov a vzduchu v rôznom pomere. Hustota tejto zmesi teda závisí od koncentrácie 

pevných látok. Hodnota výslednej hustoty lavínového prúdu sa vyráta ako (McLung & Schaerer, 2006): 

                                                                                                                        (2) 

kde  

ρ  predstavuje výslednú hustotu lavínového prúdu  [kg/m
3
] 

ρS  predstavuje hustotu snehových častíc  [kg/m
3
] 

ρA  je hustota vzduchu medzi snehovými časticami  [kg/m
3
] 

C  predstavuje percento objemu vyplnené pevnými látkami (snehové a ľadové častice). 

Pribliţná hustota vzduchu je 1 kg/m
3
 (1,39 – 1,20 pre teploty od -20°C do +20°C). 

Koncentrácia pevných látok dosahuje pri prachových lavínach pribliţne 1% (C ≈ 0,01). 

Hodnota výslednej hustoty pre tieto lavíny teda dosahuje hodnoty do 10 kg/m
3
. Pri 

tečúcich lavínach zo suchého a mokrého snehu sa koncentrácia pevných látok odhaduje na 

30% aţ 50% (C ≈ 0,3 – 0,5) (McLung & Schaerer, 2006). Hustota snehových častíc 

v lavínovom prúde je značne variabilná a závisí od vlastností a druhu snehu (odtrhnutého, 

aj nabaleného). Zvyšuje s rastúcou tvrdosťou a vlhkosťou snehu. Rozsah experimentálne 

zistených hodnôt hustoty rôznych druhov snehu je uvedený v tabuľke 3. Výpovedné sú aj 

merania hustoty lavínových nánosov rôznych typov lavín (tab. 4).  

Obrázok 14: Spevnená betónová lavínová  zábrana 

zničená lavínou v roku 1999 v Chamonix vo Švajčiarsku. 

Zdroj: Ancey, 2008 

Obrázok 15: Oceľový pylón lanovky zničený 

lavínou v oblasti La Plagna vo Francúzsku.  

Zdroj: Ancey, 2008 
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Tabuľka 3: Špecifická hmotnosť jednotlivých druhov snehu.  McLung, Schaerer, 2006 

druh snehu hustota [ kg/m3 ] 

páperový sneh 10 - 50 

nový sneh 100 

rozložené, fragmentované čiastočky snehu 150 - 300 

vlhký sneh 400 - 600 

suchý sneh 200 - 400 

okrúhlozrnný sneh 250 - 450 

vetrom ubitý sneh 100 - 200 

hranatozrnný sneh 250 - 400 

dutinová inovať 150 - 350 

mokrý sneh 500 - 600 

firn 500 - 830 

ľadovcový ľad 900 

ľad 917 

voda 1000 

Tabuľka 4: Hustota lavínového nánosu pre jednotlivé typy lavín. Zdroj:  McLung, Schaerer, 2006 

typ lavíny hustota [ kg/m3 ] 

malé lavíny zo suchého snehu 200 

stredné až veľké lavíny zo suchého snehu 300 - 400 

lavíny z mokrého snehu 500 - 600 

lavíny zo suchého snehu s veľkou rýchlosťou 500 

tok zmiešaného materiálu (sneh, voda, pôda, skaly, nečistoty) do 1000 

 Z týchto hodnôt sa dá vypočítať, ţe doska zo snehu ubitého vetrom o šírke 10 m, 

dĺţke 10 m a výške 10 cm má objem 10 m
3
 a tým pádom váhu 1 – 2 tony. Z uvedeného 

vyplýva, ţe sa nesmie podceňovať nebezpečenstvo ani malých uvoľnených snehových 

dosiek. Aj tie totiţ dokáţu vyvíjať na objekty v ich dráhe pomerne veľký dynamický 

nárazový tlak. Na základe údajov o hustote a rýchlosti lavínového prúdu je moţné určiť 

veľkosť nárazového tlaku lavíny na pevnú prekáţku podľa vzťahu (McLung & Schaerer, 

2006): 

                                                                                                                                   (3) 

kde 

I  je veľkosť vyvinutého tlaku [N/m
2
 = Pa] 

ρ  je hustota lavínového prúdu [kg/m
3
] 

v  je rýchlosť pohybu lavínového prúdu [m/s] 
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Tento vzťah je platný najmä pre odhad priemerného tlaku hustejších a pomalšie sa 

pohybujúcich lavín. Tie objekty stojace v ich dráhe obvykle nepohltia. Namiesto toho je 

časť objemu nanesená proti objektu a časť je odrazená späť. Lavíny zo suchého snehu 

s menšou hustotou dosahujú pomerne veľké rýchlosti. Objekty v ich dráhe môţu obtekať, 

pretekať a pohlcovať ich podobne ako kvapalina. V prípade takýchto lavín (rýchlosť > 70 

km/hod, hustota < 200 kg/m
3
) prevaţuje stály hydrodynamický tlak, ktorý sa vyráta ako 

(Mears, 1976): 

  
    

 
                                                                                                                                        (4) 

kde 

I  je veľkosť vyvinutého tlaku [N/m
2
 = Pa] 

ρ  je hustota lavínového prúdu [kg/m
3
] 

v  je rýchlosť pohybu lavínového prúdu [m/s] 

Prvý člen má rozmer tlaku a jeho veľkosť závisí na rýchlosti, preto sa nazýva dynamický 

tlak. Z tohto vyplýva, ţe rozdiely v dosiahnutom tlaku sú pre jednotlivé druhy lavín 

pomerne veľké. Malé, alebo stredne veľké lavíny môţu dosiahnuť tlak 10
4
 Pa. Avšak pri 

veľkých a rýchlych lavínach môţe tento nárazový tlak dosiahnuť veľkosť aţ 10
6 

Pa. Pri 

analýze lavínového nebezpečenstva určitého územia je teda potrebné určiť, akým typom 

lavíny môţe byť dané územie zasiahnuté najpravdepodobnejšie. Väčšina dynamických 

lavínových modelov umoţňuje výpočet priemerného tlaku. Pri hodnotení potenciálnych 

deštrukčných následkov lavín je však dôleţité poznať najmä nárazový, maximálny tlak. 

Ten môţe byť totiţ 2 aţ 5 krát väčší ako je priemerný dynamický tlak lavíny (McLung, 

Schaerer, 2006). Merania dokazujú, ţe najväčšie sily sú dosahované v blízkosti čela lavíny, 

väčšinou počas prvých sekúnd nárazu. V niektorých prípadoch však bolo jasne 

identifikovaných viacero tlakových vĺn, ktoré sprevádzali vysokotlakové impulzy. 

Komplexné dynamické numerické modely uţ ponúkajú aj moţnosť analýzy maximálneho 

vyvinutého tlaku pozdĺţ celej lavínovej dráhy. 

 Celková sila pôsobiaca na objekt sa skladá z hnacích (posuvných) síl rovnobeţných 

so smerom toku lavíny a vztlakových síl, kolmých na smer tok lavíny (obr. 17). Pri hustých 

tečúcich lavínach má dominantný vplyv hnacia sila. Lavíny zo suchého snehu a prachové 

lavíny pôsobia na objekty súbeţne hnacou, aj vztlakovou silou. Veľkosť týchto síl 
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Obrázok 16: Experimentálne meranie tlaku 

mokrých tečúcich lavín v oblasti Lautaret vo 

francúzskom departmente Horné Alpy (Haute-

Alpes). Zdroj: Anecy, 2008 

dostaneme vynásobením hodnoty tlaku veľkosťou plochy vystavenej tomuto tlaku a 

koeficientom posunu, resp. vztlaku (Mears, 1976). Hodnoty týchto koeficientov sú 

uvedené v tabuľkách mechaniky kvapalín.  

 Údaje o tlaku vyvinutom na pevné 

prekáţky v lavínovom prúde sú stále 

spresňované na základe presných 

experimentálnych meraní v rôznych 

testovacích oblastiach (obr. 16). Pribliţné 

hodnoty dynamického tlaku však môţu byť 

v niektorých prípadoch odhadnuté aj na 

základe štúdie objektov, ktoré boli zničené, 

alebo premiestnené vplyvom lavín (tab. 5). 

 Najčastejším prípadom je analýza zlomených a vyvrátených stromov v lavínových 

dráhach. Spodný limit dynamického tlaku poskytuje prítomnosť stromov, ktoré sa zlomili 

v dôsledku vysokých ohýbacích tlakov. Horný limit tohto tlaku je daný prítomnosťou 

stromov, ktoré týmto silám odolali (McLung & Schaerer, 2006). Veľmi prínosné sú taktieţ 

laboratórne testy pevnosti objektov podobných tým, ktoré boli zlomené, resp. poškodené 

lavínami. Pri odhade dynamického tlaku sa na tieto objekty umelo vyvíja predpokladané 

zaťaţenie, ktorému boli tieto objekty vystavené v skutočnosti. Z tabuľky 5. vyplýva, ţe 

energia potrebná na zničenie smrekového lesa je veľmi malá v porovnaní s kinetickou 

energiou, ktorú dosiahne väčšia lavína. Veľkorozmerné lavíny dosahujú obrovskú energiu 

a ich deštrukčnej sile vo väčšine prípadov neodolajú ani najstaršie lesné porasty s hojným 

zastúpením hrubých dimenzií kmeňov stromov (Midriak, 1977). 

Obrázok 17: Schematické znázornenie účinku prachovej a tečúcej lavíny na pevnú prekáţku v ich dráhe. 

Zdroj: Mears 1976 
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Tabuľka 5: Priemerné hodnoty dynamického tlaku a jeho potenciálne škody. Zdroj: McLung Shaerer, 2008 

 Uţ vzduchová vlna sprevádzajúca mohutnú prachovú lavínu dokáţe prelámať koridor 

v lesnom poraste, alebo ho rozširovať pri okrajoch lavínových ţľabov. Jej účinok môţe byť 

v niektorých prípadoch dokonca silnejší ako je účinok samotného lavínového prúdu. 

V našich horských podmienkach sa však prachové lavíny vyskytujú len zriedkavo, aj to 

väčšinou na strmých svahoch Vysokých Tatier, vysoko nad hornou hranicou lesa. Účinky 

takejto tlakovej vlny však môţeme pozorovať aj pri iných typoch lavín s veľkou 

rýchlosťou a dostatočnou veľkosťou. Deštrukčný vplyv lavín na lesné porasty v oblasti 

hornej hranice lesa sa najvýraznejšie prejavuje na formovaní lavínovej hranici lesa (obr. 

18). Tá je charakteristická veľkými vertikálnymi výkyvmi v miestach lavínových dráh. 

 Lavínový pohyb je v niektorých prípadoch sprevádzaný silnou vzduchovým 

závanom, ktorý má charakter vzduchovej tlakovej vlny. Tá prichádza bezprostredne po 

viditeľnom lavínovom čele, alebo nánose. Koncentrácia snehových častíc v tomto závane 

je malá aţ zanedbateľná. Nízka je teda aj jeho hustota, ktorá je pribliţne taká, ako je 

hustota vzduchu pri príslušnom tlaku a teplote. Taktieţ predpokladaný deštrukčný účinok 

takéhoto závanu je niţší ako v prípade prachových lavín. Vzduchový závan je relatívne 

zriedkavý jav, avšak na niektorých lavínových dráhach sa objavuje s určitou 

potenciálne škody dynamický tlak [kPa] 

rozbité okná 1 

vytlačenie dverí 5 

poškodenie drevených konštrukcií a múrov 30 

poškodenie oceľových stĺpov vysokého elektrického napätia  50 

vyvrátenie dospelého ihličnatého stromu z koreňov 100 

pohyb a poškodenie spevnených betónových konštrukcií 1000 

Obrázok 18: Typická lavínová hranica lesa. Kôprova dolina (vľavo), Jamnícka dolina (vpravo v Západných 

Tatrách).  Zdroj: archív SLP, monitoring lavínových terénov, 2006 
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pravidelnosťou (McLung & Shaerer, 2008). Presný pôvod tohto závanu nie je doteraz 

detailne vysvetlený. Najpravdepodobnejšia je teória, podľa ktorej vzniká kompresiou 

vzduchu, ktorá vzniká pri náraze tlakovej vlny generovanej voľne padajúcim (vzdušným) 

lavínovým obsahom na povrch. 

 V prípadoch, keď lavína zbehne do vodnej nádrţe, fjordu, alebo jazera, sa účinky 

dynamického tlaku môţu prejaviť vo forme ničivej tlakovej vlne, ktorá môţe váţne 

poškodiť hradné teleso, prípadne pozabíjať ryby.  

5.5 Zonácia lavínového ohrozenia 

 Pri plánovaní akýchkoľvek ľudských činností v lavínami ohrozovanom území 

(výstavba budov, ciest, ţelezníc, vlekov, zjazdoviek, vedenia elektrického napätia a iné) sa 

vyţaduje dôkladné poznanie a zhodnotenie lavínového nebezpečenstva. To zahŕňa 

dôkladný odhad lavínových dosahov, rýchlosti, tlaku a návratových intervalov čo 

najväčšieho počtu potenciálnych lavín. Chyby v týchto odhadoch môţu viesť k veľkým 

materiálovým škodám a k stratám na ţivotoch. Aj príliš konzervatívne zhodnotenie 

lavínového rizika môţe viesť k nepraktickým obmedzeniam brániacim rozvoju danej 

oblasti. Toto zhodnotenie by malo byt periodicky revidované, minimálne raz za 10 rokov 

(McLung & Schaerer, 2006). Jeho výsledkom je identifikácia potenciálne nebezpečných 

území (avalanche zoning) s rôznym stupňom ohrozenia a k tomu prislúchajúcich opatrení 

a obmedzení. Toto zhodnotenie zahŕňa vo všeobecnosti nasledujúce tri kroky: 

 identifikácia lavínových dráh, 

 rozdelenie lavínových dráh, najčastejšie ich dosahovej zóny do oblastí s rôznych 

stupňom nebezpečenstva, 

 aplikácia stavebných a iných obmedzení v jednotlivých zónach. 

Práve deštrukčný potenciál lavín a ich frekvencia sú najčastejšie parametre na 

kvantifikáciu stupňa lavínového ohrozenia. Deštrukčný potenciál je najčastejšie vyjadrený 

na základe očakávaného dynamického tlaku, pôsobiaceho na rovnú stenu kolmú na smer 

toku lavíny. Aplikácia stavebných (konštrukčných) obmedzení v jednotlivých zónach sú 

veľmi variabilné a závisia na mnohých politických, ekonomických a sociálnych faktoroch. 

Vlády väčšinou vyţadujú právne normy definujúce typ a vyuţitie jednotlivých zón 

ohrozenia. Na Slovensku takéto normy chýbajú a zhodnotenie lavínového rizika pri stavbe 
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objektov v horských a podhorských oblastiach je veľmi zriedkavé. Príkladom je stavebný 

ruch v chatovej osade Magurka (kapitola 10.2), ale aj výstavba novej chaty pod Rysmi, 

ktorá leţí vo frekventovanej lavínovej dráhe. 

 Rozdelenie územia do rôznych zón podľa ich potenciálneho ohrozenia lavínami 

bolo prvý krát uplatnené vo Švajčiarsku v roku 1961. Definícia jednotlivých zón ohrozenia 

bola stanovená aj legislatívne a neskôr bol tento švajčiarsky model uplatnený aj v Rakúsku, 

Taliansku, Francúzsku, USA aj Kanade. Na základe tejto definície boli stanovené štyri 

zóny potenciálneho ohrozenia (McLung & Schaerer, 2006): 

 Červená zóna – predstavuje oblasť s veľkým lavínovým rizikom. Patria sem 

oblasti, ktoré sú veľmi často ohrozované lavínami - lavínami s návratovou periódou 

30 rokov a menej, bez ohľadu na vyvinutý tlak. Predpokladaný je však aj výskyt 

veľkých lavín (s návratovou periódou 300 rokov), ktoré dokáţu na prekáţku v ich 

dráhe vyvinúť dynamický tlak 30 kPa a viac. V tejto zóne nie je povolená výstavba 

nových objektov a budov. Existujúce objekty musia byť chránené protilavínovými 

zábranami a spevnením konštrukcie. Pre objekty v tejto najnebezpečnejšej zóne 

musia byť vypracované detailné evakuačné plány. 

 Modrá zóna – predstavuje oblasť s miernym lavínovým rizikom. V tejto zóne sa 

očakávajú tečúce lavíny s dynamickým tlakom menším ako 30 kPa a návratovou 

periódou medzi 30 a 300 rokov. Patria tu aj oblasti, ktoré môţu byť ohrozené 

prachovými lavínami s dynamickým tlakom menším ako 5 kPa s návratovou 

periódou do 30 rokov. Výstavba nových objektov je povolená iba v prípade, ţe 

budú chránené vhodnými protilavínovými opatreniami. Výstavba nových vlekov, 

hotelov, škôl, nemocníc a iných objektov, ktoré sústreďujú veľký počet ľudí však 

povolená nie je. Aj pre tieto oblasti musia byť vypracované lavínové výstrahy 

a evakuačné plány. 

 Ţltá zóna – predstavuje oblasť s nízkym lavínovým rizikom. Najčastejšie sa 

nachádza za modrou zónou (obr. 19). V tejto zóne sa očakávajú zriedkavé tečúce 

lavíny s návratovou periódou viac ako 300 rokov, prípadne prachové lavíny 

produkujúce dynamický tlak menší ako 5 kPa s návratovou periódou viac ako 30 

rokov. Odporúča sa, aby mali objekty v tejto zóne vhodné opatrenia proti 

prachovým lavínam. 
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 Biela zóna – predstavuje oblasť bez lavínového rizika. Do tejto oblasti patria 

oblasti, ktoré nie sú ohrozované lavínami z odôvodnených príčin. Výstavba 

objektov v týchto oblastiach nie je podmienená ţiadnymi stavebnými 

obmedzeniami. 

 Definovať presný model toku lavíny je veľmi zloţitá úloha a dodnes neexistuje 

model, ktorý by vedel poskytnúť jednoznačne presné výsledky. Súčasné modely zhrňujú 

existujúce poznatky a implementujú základné myšlienky o silách pôsobiacich vo vnútri 

lavíny v závislosti na type snehu. Na pochopenie základných princípov je však stále 

potrebný neustály výskum, pretoţe aj menšia teoretická úprava tohto fenoménu, bez 

ohľadu na jeho komplexnosť, môţe viesť k produkovaniu zavádzajúcich výsledkov, ak je 

analytické spracovanie zaloţené na nerealistických predpokladoch (Mears, 1976). 

Mnoţiace sa experimentálne merania rýchlosti lavín, dynamických tlakov a hustoty 

pomáhajú tieto modely spresňovať. Väčšina súčasných numerických modelov na 

modelovanie dynamiky tečúcich lavín je zaloţených na poznatkoch z dynamiky tekutín. 

Proces zosúvajúceho sa snehu je však odlišný od procesu tečenia vody. Riadiace rovnice 

modelov sú teda príslušne upravené s ohľadom na sneh, ako látku vykazujúcu pevné 

správanie. Podstatný rozdiel v porovnaní s hydraulickými modelmi je aj v tom, ţe lavíny 

pri svojom zosúvaní dolu svahom strhávajú (nabaľujú) podstatnú časť snehu. Preto je 

snahou zahrnúť tento proces nabaľovania aj do modelovania dynamiky lavín. Bez neho by 

bol modelovaný objem snehu v lavíne podstatne menší. Zanedbaním tohto procesu sa 

zvyšuje riziko nesprávneho výpočtu, keďţe sa podceňuje výška čela lavíny a tlak, ktorý 

lavína vyvinie na okolité prostredie. To je dôleţité najmä pri plánovaní a navrhovaní 

konštrukcií protilavínových zábran. 

 

Obrázok 19: Príklad vymedzenia štyroch  zón lavínového ohrozenia vo Švajčiarsku. Zdroj: Gruber 2001 
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6 Súčasné metódy určovania maximálnych lavínových dosahov 

 Odhad maximálneho lavínového dosahu je jedným z najdôleţitejších aspektov pri 

zonácii lavínového nebezpečenstva. Je to teda jeden z hlavných cieľov štúdia dynamiky 

lavín. Zároveň je však aj jedným z najzloţitejších a najkontroverznejších problémov v 

lavínovom výskume (Bakkehøi & Lied, 1983). Vzdialenosť dosahu lavíny totiţ závisí od 

komplexu faktorov, ktoré sú značne priestorovo, aj časovo variabilné. Charakteristika 

odtrhovej zóny, rôznorodosť 

terénu a snehových 

podmienok sa v konečnom 

dôsledku prejavujú na 

veľkej variabilite dosahov 

jednotlivých lavín v danej 

lavínovej dráhe (obr. 20)   

 V súčasnosti existuje viacero prístupov a metód na analýzu lavínového 

nebezpečenstva prostredníctvom stanovenia maximálnych lavínových dosahov. Určenie 

moţného dosahu lavín a vytýčenie potenciálnych zón ohrozenia uskutočňujú v súčasnosti 

skúsení lavínoví odborníci formou odborných znaleckých posudkov (Peťo, 1989). V praxi 

by však bolo ţiaduce, aby lavínový špecialista dokázal pomerne jednoduchým a najmä 

rýchlym spôsobom pribliţne odhadnúť výbehovú zónu a dosah lavíny. Najmä 

implementáciou moderných GIT do lavínovej problematiky sa okruh metód a spôsobov 

stanovenia potenciálnych lavínových dosahov a tvaru lavinóznej dráhy značne rozšíril. 

V tejto kapitole je uvedený rozbor najpouţívanejších z nich. Všeobecne by sa tieto metódy 

dali rozlíšiť do troch hlavných kategórií: 

 klasické, tradičné metódy - kataster lavínových terénov ručne zakresľovaný do 

topografických máp na základe skúseností a pozorovaní pracovníkov SLP. 

 topograficko - štatistické metódy - vyuţitie štatistických topografických modelov – napr. 

alfa-beta regresný model 

 dynamické numerické modelovanie - vyuţitie 1D dynamických modelov (AVAL-1D) a 2D 

dynamických modelov (RAMMS, SAMOS) 

Uvedené metódy sú do istej miery vzájomne prepojené a v niektorých aspektoch na seba 

nadväzujú. Klasický a štatistický prístup umoţňujú odhad maximálneho lavínového 

dosahu. Avšak odhad takých, pre mapovanie lavínového nebezpečenstva dôleţitých 

Obrázok 20: Veľká variabilita pozorovaných dosahov v rámci jednej 

lavínovej dráhy. Oblasť Chantey (Chamonix, Francúzsko).  

Zdroj: upravené podľa Anecy, 2008 
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veličín, ako je rýchlosť a tlak lavíny v lavínovej dráhe, je moţný len s pouţitím 

dynamických modelov. Aj teoretický základ viacerých numerických modelov však 

vychádza z dlhodobého štatistického rozboru pozorovaných a dobre zdokumentovaných 

lavínových udalostí. Tradičný, klasický prístup riešenia tejto problematiky predstavuje 

tvorba a aktualizácia katastra lavínových terénov. Ako moderné a inovatívne môţeme 

označiť metódy, pri ktorých sa vyuţívajú matematické modely v kombinácii s rôznymi 

GIT. Na Slovensku existuje pribliţne od roku 1981 analógový kataster lavínových terénov, 

ručne zakreslený do vojenských topografických máp s mierkou 1 : 10 000, ktorý je 

priebeţne doplňovaný o nové lavínové svahy. V súčasnosti predstavuje jediný odborný 

podklad pri rozhodovaní a plánovaní ľudských aktivít v horských oblastiach Slovenska, 

v ktorých je pozorovaná zvýšená lavínová aktivita. GIT, ani numerické simulačné nástroje, 

sa pri riešení tejto problematiky na Slovensku na SLP doteraz nevyuţívali. 

6.1 Kataster lavínových terénov 

Lavínový kataster znamená kartografický rozbor všetkých lavínových pohorí na 

Slovensku a vymedzenie známych aj potenciálnych lavínových lokalít (Milan, 2006). 

Jednou z prvých úloh po vzniku SLP bolo práve zmapovanie lavínových lokalít na území 

SR. Metodikou mapovania lavínových dráh a svahov sa venoval najmä L. Kňazovický. 

Neskôr bolo toto mapovanie spresnené L. Milanom. V katastri sú na vojenskej 

topografickej mape v mierke 1 : 10 000 zakreslené jednotlivé lavínové lokality a svahy 

(reálne aj potenciálne), spolu s tvarom lavinóznych dráh (obr. 21). Kataster teda obsahuje 

nielen svahy so zisteným výskytom lavín, ale aj potenciálne lokality, ktoré svojou 

konfiguráciou a charakterom dávajú predpoklad na vznik snehových lavín. Časť svahu, na 

Obrázok 21: Príklad katastra lavínových terénov. Zdroj: upravené,  archív SLP 
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ktorom môţu padnúť lavíny sa označuje pojmom lavinózna dráha. Nie kaţdá lavína však 

musí prebehnúť celú lavinóznu dráhu. Veľa lavín sa predčasne zastaví. Úsek svahu, 

ktorým prebehla určitá konkrétna lavína sa nazýva lavínová dráha (Peťo, 1987). 

Pri vymedzovaní lavínových svahov, dráh a pri stanovení maximálneho dosahu lavín 

sa vychádzalo z interpretácie leteckých fotografií, preskúmaním historických písomných 

záznamov a zo skúseností, údajov a poznatkov miestnych obyvateľov, horalov a ľudí 

pohybujúcich sa v horských terénoch. Pri interpretácii leteckých fotografií sa vychádzalo 

najmä z výrazných stôp a znakov, ktoré lavíny zanechávajú na okolitom prírodnom 

prostredí v podobe zničených lesných porastov, zničenom povrchu pôdnej pokrývky, či 

poškodených budovách a komunikáciách (obr. 22a, 22b). Pri takejto interpretácii sa 

vychádzalo zo stereoskopickej prehliadky leteckých fotografií v mierke 1 : 14 000. Nad 

hranicou lesa sa za lavínovú lokalitu klasifikovali všetky celistvé, vertikálne nerozčlenené 

hladké svahy so sklonom nad 25° (Milan, 1981). Samozrejme najviac informácii získavali 

priamo pracovníci SLP pri vlastnej rekognoskácii terénu (v zime aj v lete). Ďalším 

dôleţitým podkladom pre vymedzenie lavínových dráh boli náčrty, schémy a záznamy 

o lavínových nehodách a tragédiách. 

 Jednotlivé lavínové lokality sú na mape zakreslené ako plochy ohraničené plnou 

čiarou. Odtrhová časť je zvýraznená šrafovaním v smere spádnice. Svahy s veľmi malou 

rozlohou sú z dôvodu prehľadnosti zakreslené iba šípkou. Kataster bol vypracovaný pre 

všetky pohoria, v ktorých sa lavíny v SR vyskytujú. Kataster je priebeţne doplňovaný 

o prípadné nové lavínové dráhy a predstavuje tak otvorený systém, ktorý sa neustále 

spresňuje. Tie vznikajú najmä v dôsledku nevhodného lesného hospodárenia. Kaţdý 

lavínový svah je podľa jeho polohy v rámci danej doliny označený arabskou číslicou 

Obrázok 22: Spôsob tvorby lavínového katastra na základe interpretácie leteckej snímky (a). Vymedzenie 

lavínových dráh v lavínovom katastri (b) a ich digitálna reprezentácia (c). Zdroj: upravené,  archív SLP 
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v poradí od 1 v smere od ľavého brehu v ústí doliny, cez jej záver aţ po pravý breh v ústi 

doliny. V prípade, ţe bol v danej doline označený nový lavínový svah, pridelilo sa mu 

najmenšie nepouţité číslo v danej doline. Ak sú v rámci jedného lavínového svahu 

identifikované výrazné lavínové ţľaby, alebo dráhy, ktoré sú charakteristické častejším 

výskytom lavín, označia sa postupne písmenami a - z.  

 Disponovanosť terénov pre vznik lavín vytvára predovšetkým jeho topografia. Jej 

charakter sa dá prieskumom presne zistiť a opísať, čo je predpokladom poznania 

a zmapovania lavínových terénov (Milan, 1981). Na to, aby mohli byť tieto svahy 

systematicky usporiadané a následne analyzované, bolo nutné rozdeliť ich do určitých 

kategórií. 

Kategórie podľa početnosti výskytu lavín:  

I. – svahy s veľmi častým výskytom lavín – najmenej raz za 6 rokov, väčšinou   

      kaţdoročne (na mape ţltým šrafovaním, resp. ţltou šípkou) . 

II. – svahy s častým výskytom lavín – lavína kaţdých 6 – 30 rokov (na mape červenou      

        farbou)  

III. – svahy s ojedinelým výskytom lavín – lavína spadne raz za 30 a viac rokov (na     

          mape čiernou farbou)  

 Kategórie podľa morfologických zvláštností:  

α  - svahy s bralnatým reliéfom, so systémom gravitačných rýh, skalné steny, stupne,  

       násypy, suťoviská  a usypiskové kuţele so sklonom nad 30°, 

β  - morfologicky výrazné strmé lavínové ţľaby s homogénnym alebo s viac členitým  

       konkávnym územím s výraznou lavínovou dráhou, 

γ  - menej strmé homogénne svahy, vypuklé svahy, svahy s drsnejším povrchom a bez     

       stromovej vegetácie. 

 Kategórie podľa druhu ohrozenia a škôd:  

A.  ohrozenie komunikácií, objektov, turistických ciest a priechodov a ohrozenie  

      ľudských ţivotov, 

B.  poškodenie lesných porastov, kosodreviny a vegetácie, 

C.  bez poškodzovania vyššej vegetácie, nachádzajúce sa nad pásmom kosodreviny. 

V zoznamoch lavínových dráh sa následne zaznamenáva popis a evidencia vyskytnutých 

lavín. V takýchto záznamových listoch sa pre kaţdú lavínovú lokalitu (lavínový svah) 

evidujú všetky potrebné údaje o parametroch zaznamenaných lavín (lokalita, druh, rozmer 
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lavín a pod.) a taktieţ o následkoch týchto lavín. Kataster lavínových terénov teda 

pozostáva z (Milan, 2006): 

 vymedzenia a ohraničenia lavínových svahov a dráh, 

 charakteristiky, kategorizácie a analýzy vymedzených plôch, 

 systému záznamov výskytu a evidencie lavín. 

Takéto mapovanie lavínových dráh a dosahov našlo uplatnenie ako východiskový podklad 

pre lesnícke a vodohospodárske účely, plánovanie športových aktivít, projekčné a stavebné 

zámery, ako aj na riešenie protilavínovej ochrany (Milan, 2006). Aj v dobe moderných 

dynamických simulačných nástrojov predstavuje tento analógový kataster lavínových 

terénov veľmi dôleţitý zdroj informácií. Preto sa vyvíja snaha o jeho zdigitalizovanie tak, 

aby mohli byť informácie, ktoré obsahuje, kombinované s modernými metódami určovania 

lavínových dosahov a tvaru lavínových dráh (obr. 22c). V ČR existuje lavínový kataster 

v obmenenej podobe aj pre oblasť pohorí Krkonoše a Jeseníky. Lavínový kataster Krkonôš 

obsahuje aj kartotéku pre opis a evidenciu lavín. Ich dlhodobejšia systematická registrácia 

a vyhodnotenie umoţnila formuláciu všeobecne platných záverov o krkonošských lavínach 

(Milan, 1981). Lavínový kataster tak predstavuje tradičný spôsob mapovania lavínového 

nebezpečenstva v SR aj v ČR. 

6.2 Topograficko štatistické modelovanie dosahu lavín 

 Takýto prístup k modelovaniu lavínových dosahov predstavuje metódu, pri ktorej 

sa potenciálne lavínové dosahy určia na základe rozboru a štatistickej analýzy 

morfometrických parametrov konkrétnych lavínových dráh. V lavínovej prevencii na 

území Slovenska bola vyuţívaná najmä metóda paušálneho sklonu a testovaný bol aj 

nórsky α – β model.  

6.2.1 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 dĺţkou lavínovej dráhy. Tento výber bol neskôr zúţený na dva 

parametre, medzi ktorými bola preukázaná veľmi tesná korelácia (Biskupič, 2008). Model 

teda predpovedá maximálnu dĺţku lavínovej dráhy na základe morfometrických 
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parametrov reliéfu danej dráhy. Uhol, ktorý zviera horizontálna rovina so spojnicou 

najvyššieho bodu lavínovej dráhy s bodom na teréne, kde sklon lavínovej dráhy prvýkrát 

dosiahne hodnotu 10° sa označuje ako uhol β (prvý parameter). Hodnota 10° bola určená 

dlhodobým pozorovaním a predstavuje rozhranie, kde dochádza k značnému 

spomaľovaniu a k ukladaniu lavínového nánosu. Hodnota však nie je fixná a vo viacerých 

prípadoch bola odôvodnene posunutá smerom nahor. Uhol, ktorý zviera horizontálna 

rovina so spojnicou počiatočného a koncového bodu lavínovej dráhy sa označuje ako uhol 

α (druhý parameter). Analýzou dobre zdokumentovaných lavínových udalostí vysledovali 

autori tohto prístupu medzi týmito dvoma uhlami vzťah: 

               pre Nórsko platný v tvare:                                         (5) 

Na určenie polohy bodov α a β je vhodné pouţiť minimálne 30 podrobne zameraných 

lavínových dráh (McLung, 2000) v hodnotenej oblasti. Poloha bodu α sa dá určiť na 

základe analýzy leteckých snímok, prípadne GPS meraním priamo v teréne. Poloha bodov 

β sa určí na základe analýzy sklonu terénu v prostredí GIS. V prípade, ţe sú polohy týchto 

bodov určené, zistí sa ich horizontálna a vertikálna vzdialenosť od odtrhovej zóny. 

Hodnoty uhlov α a β sa následne určia na základe známych vzťahov v trojuholníku (obr. 

23). Po tom, ako sa regresnou analýzou vyráta vzťah medzi týmito uhlami, určia sa 

koeficienty C0 a C1. Model sa dá následne pouţiť uţ aj na vyrátanie potenciálnych 

lavínových dosahov. Takýto štatistický prístup bol pouţitý vo viacerých krajinách a bolo 

zistené, ţe kaţdé pohorie sa líši svojimi morfometrickými parametrami lavínových dráh 

a preto nie je moţné rovnako kalibrovaný model pouţiť pre rozdielne oblasti. Model bol 

pouţitý v Kanade (McLung & Mears, 1991), v USA (Mears, 1989), v Rakúsku, 

Španielsku, na Islande a taktieţ uţ aj na Slovensku (Barka & Rybár, 2003; Biskupič, 

2008). Tí stanovili vzťah medzi uhlami α a β nasledovne: 

            (pre Malú Fatru) a                  (pre Západné Tatry)              (6) 

Výsledky práce M. Biskupiča, I. Barku a R. Rybára poukazujú na to, ţe model nie je 

moţné aplikovať na všetky lavínové dráhy v danej oblasti. Preukázala sa najmä 

nevhodnosť modelu pre svahy, na ktorých lavíny vybiehajú do protisvahu. Nevhodnosť sa 

preukázala aj v prípade svahov so značnou kľukatosťou lavínovej dráhy. Model je tak 

vhodný iba pre priame svahy s mierne naklonenou zónou dosahu (Biskupič, 2008). 
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Medzi kľúčové obmedzenia tohto modelu patria: nevhodnosť pouţitia rovnakého vzťahu 

pre rôzne pohoria, maximálne dosahy nereálne lokalizované do protisvahu a fakt, ţe odhad 

lavínového dosahu nezávisí na terénnych anomáliách, ploche odtrhovej zóny, celkovom 

objeme uvoľneného snehu a rôzne prekáţky a strţe v lavínovej dráhe, ktorá sa mapuje 

(Jemieson et al., 2008). Nevýhodou takéhoto štatistického prístupu je aj fakt, ţe hodnotí 

iba lavínový dosah. Pouţitie dynamických modelov má výhodu v tom, ţe okrem odhadu 

maximálneho dosahu lavíny dokáţu predpovedať aj distribúciu rýchlosti a dosiahnutého 

tlaku pozdĺţ lavínovej dráhy (Gauer, 2009). Na vymedzenie jednotlivých zón lavínového 

ohrozenia sa najbeţnejšie pouţíva práve zhodnotenie tlaku, ktorý lavíny vyvinú pri svojom 

páde a pohybe a jeho účinkov na okolie. Aj to je dôvod, prečo je vhodné vyuţiť práve 

dynamické modelovacie nástroje, ktoré takúto analýzu maximálneho dosiahnutého tlaku 

umoţňujú. 

6.2.2 Metóda paušálneho sklonu 

 Obdobný prístup k stanoveniu potenciálnych lavínových dosahov predstavuje 

metóda paušálneho sklonu. Testovaním tejto metódy v slovenských horských oblastiach sa 

zaoberal Ing. Ján Peťo zo Strediska lavínovej prevencie v Jasnej. Vychádzal pritom 

z nemeckej príručky pre lavínových psovodov Bergwachtu s názvom „ Reichweite und 

Geschwindigkeit von Lawinen“. Paušálny sklon predstavuje podiel výšky pádu a dosahu 

lavíny (obr. 24). Dráhová priamka predstavuje spojnicu najvyššieho bodu odtrhu (A) 

Obrázok 23: Schéma alfa – beta regresného modelu. Hα a Hβ predstavuje 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: upravené podľa: Delparte, 2004 
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s najniţším bodom čela nánosu (E). Lavíny pri svojom páde prekoná určitý výškový 

rozdiel, ktorý nazývame výška pádu (A – E = H). Dosah lavíny (L) predstavuje kolmý 

priemet dráhovej priamky. Hodnota paušálneho sklonu sa môţe vypočítať aj ako tangens 

uhla α, ktorý zviera dráhová priamka s rovinou dosahu lavíny pri bode E (resp. A). 

Paušálny sklon 0,5 (resp. 50%) teda znamená, ţe dosah lavíny je 2 x väčší, ako je výška jej 

pádu (Peťo, 1987). Čím väčší je dosah lavíny, tým menšia je hodnota paušálneho sklonu 

jej dráhy. Horná hranica paušálneho sklonu, cez ktorú prejde takmer kaţdá lavína je 0,7. 

Paušálne sklony nad 0,7 sa môţu vyskytnúť na lavínových dráhach s terénnymi 

nerovnosťami, alebo prekáţkami (stromy, balvany, zábrany, a pod.). Lavíny, ktoré sú 

najčastejšou príčinou turistických a lyţiarskych nešťastí majú priemerné hodnoty 

paušálnych sklonov medzi 0,5 aţ 0,6 . Najmenšie namerané paušálne sklony v Alpách aj 

v našich horách dosahovali hodnotu tesne pod 0,3 (Milan, 2006). Takéto paušálne sklony 

sa vyskytujú iba pri extrémne veľkých lavínach (nad 10 000 m
3
), na hladkých lavínových 

dráhach s minimom prekáţok. Príkladom takejto lavíny je aj lavína z roku 1928, ktorá sa  

uvoľnila na svahoch Kríţnej vo Veľkej Fatre a vo výbehovej zóne zasiahla obec Rybô. Pri 

prekonanom prevýšení 765 m mala táto lavína dosah aţ 2700 m. Paušálny sklon teda 

dosiahol hodnotu 0,27. 

 Paušálny sklon je moţné zamerať priamo v teréne pomocou sklonomera. Vtedy sa 

z najniţšieho bodu lavínového nánosu zameria najvyšší bod odtrhu lavíny. Ak nie je 

moţné priame terénne meranie, vyuţije sa topografická mapa. Z nej sa pomocou 

Obrázok 24: Schéma výpočtu paušálneho sklonu. Zdroj: upravené podľa: Peťo, 1989 
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nadmorskej výšky (vrstevníc) odčíta prevýšenie zaznamenanej lavíny a lokalizovaním 

bodov odtrhu a dosahu sa určí dosah lavíny. Berie sa pri tom ohľad aj na moţné zakrivenie 

lavínovej dráhy. Zo zistených hodnôt sa následne vyráta paušálny sklon. Meraním hodnoty 

paušálneho sklonu zaznamenaných lavín boli stanovené charakteristické hodnoty pre rôzne 

kategórie lavín. V tabuľke 6 sú uvedené limitné hodnoty stanovené J. Peťom, platné pre 

slovenské horské oblasti. Pomocou týchto hodnôt paušálneho sklonu je moţné následne 

stanoviť aj zóny dosahu potenciálnych lavín (kategórií lavín). Hodnoty paušálneho sklonu 

sa vtedy vynášajú do pozdĺţneho profilu testovanej lavínovej dráhy v určitej mierke (obr. 

25). V profile sa určí nadmorská výška potenciálneho odtrhu a paušálnym sklonom sa 

definuje spojnica medzi odtrhom a maximálnym potenciálnym dosahom danej kategórie 

lavín. Popísané spôsoby štatisticko-topografického modelovania dosahu lavín nie sú 

primárnym cieľom tejto dizertačnej práce. Môţu však slúţiť na prípadne porovnanie 

a verifikáciu výsledkov získaných dynamickým modelovaním. 

Tabuľka 6: Zóny ohrozenia podľa paušálneho sklonu. Zdroj: upravené podľa: Peťo, 1989, [72] 

 

 

 

 

 

HODNOTA 
PAUŠÁLNEHO SKLONU 

PREPOČET 
NA STUPNE 

VEĽKOSŤ 
LAVÍNY 

OBJEM CHARAKTERISTIKA 

nad 0,7 nad 35° splazy < 100 m
3
 

oblasť dosahu lavín, ktoré sú predčasne 
zabrzdené 

0,7 35° 
malé 
lavíny 

< 1 000 m
3
 

na hladkej lavinóznej dráhe prebehne za tento 
nános takmer každej lavíny 

0,6 31° 

stredné 
lavíny 

< 10 000 m
3
 

často sa vyskytujúce, stredne veľké lavíny, táto 
hodnota je najčastejšie dosahovaná pri umelých 

odstreloch lavín 

0,5 27° 
kategória lavín, ktoré sú najčastejšou príčinou 

turistických a lyžiarskych nešťastí 

0,4 22° 
zóna dosahu väčších, objemnejších lavín, 

zasiahnutie tohto bodu malou a stredne veľkou 
lavínou je málo pravdepodobné 

0,3 17° 
veľké 
lavíny 

> 10 000 m
3
 

kategória veľkých lavín s veľkým objemom snehu 

do 0,3 do 17° 
prípad extrémne veľkých lavín s veľkým 

objemom snehu, na veľmi hladkom podklade 

Obrázok 25: Schéma stanovenia potenciálnych lavínových dosahov pomocou paušálnych sklonov.  

Zdroj: upravené podľa: Peťo, 1989 
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6.3 Dynamické modelovanie dosahu lavín 

 Inovatívnu metódu na predikciu tvaru lavínových dráh a maximálneho dosahu lavín 

predstavuje vyuţitie dynamických modelovacích nástrojov. Práve obmedzenia klasických 

metód mapovania lavínového nebezpečenstva a limitácia štatistických modelov v mnohých 

prípadoch, viedli k vývoju viacerých numerických simulačných nástrojov, ktoré umoţňujú 

modelovať pohyb uvoľnenej lavíny oveľa komplexnejšie. Takéto modely umoţňujú 

simulovať celý rad situácií, od jednoduchých, aţ po komplexné. Tento vývoj sa sústredil 

najmä v krajinách, kde má mapovanie lavínového nebezpečenstva najväčšie opodstatnenie 

a dlhodobú tradíciu (Švajčiarsko, Rakúsko, USA, Kanada). Vyuţitie dynamického modelu 

sa javí ako najvhodnejšie, nakoľko do výpočtu je moţné zahrnúť dynamiku tečúceho snehu 

v komplexnom teréne a taktieţ procesy, ktoré tento tok bezprostredne ovplyvňujú 

(nabaľovanie snehu, akumulácia snehu a pod.). To sa samozrejme odráţa aj na podstatne 

zloţitejšom matematickom pozadí týchto nástrojov. Väčšia komplexnosť dynamického 

modelovania má za následok taktieţ podstatne väčšiu náročnosť na vstupné dáta a ich 

presnosť. Vstupné dáta do numerických modelov môţu byť rozdelené vo všeobecnosti do 

troch kategórií (Haeberli et al., 2004): 

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

2. parametre toku (prúdenia) – frikčné parametre, parametre nabaľovania snehu, 

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

simulácie. 

Prvé pokusy zmapovať lavínové nebezpečenstvo s vyuţitím dynamiky lavín siahajú do 

roku 1955. V tomto roku popísal švajčiarsky fyzik A. Voellmy vo svojom diele Über die 

Zerstörungskraft von Lawinen Voellmyho model toku lavíny. Voellmy prezentoval prvú 

teoretickú analýzu lavínovej dynamiky, ktorá bola medzinárodne prijatá (Pudasaini, Hutter, 

2006). Jeho model je zaloţený na základných hydraulických teóriách s dvoma odporovými 

silami. Nie všetky lavíny sa však pohybujú podobne ako kvapalina a nemôţu byť teda 

adekvátne modelované pomocou vzťahov mechaniky kvapalín. Avšak takéto priblíţenie je 

stále vhodnejšie, ako čisto subjektívne modely. Pohyb lavíny popisuje Voellmy ako tok 

hmoty, ktorý principiálne ovplyvňujú najmä dva trecie parametre: 

 statické (nezávislé od rýchlosti prúdenia), šmykové trenie (trecí koeficient  ), 

proporcionálne normálovému tlaku na báze lavínového prúdu. Pri malých rýchlostiach 
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môţeme závislosť šmykového trenia na rýchlosti zanedbať – vtedy hovoríme 

o suchom, Coulombovom trení (bezrozmerný koeficient). 

 rýchlostne závislé, viskózne (turbulentné) trenie (trecí koeficient   ), proporcionálne 

druhej mocnine rýchlosti lavíny. V tomto parametre je zahrnutý aj aerodynamický 

odpor a odpor brázdenia (Jamieson et al., 2008).  

Tento model vychádza z predpokladu, ţe pri zosúvaní snehovej vrstvy s vertikálnou 

výškou h, po svahu s konštantným sklonom α, sa generuje na jej spodnej časti trecí odpor, 

ktorý je proporcionálny k ploche zosúvajúcej sa vrstvy snehu a v turbulentnom pohybe 

proporcionálny priemernej rýchlosti v a hustote snehu ρ. Voellmyho rovnica pre 

maximálnu rýchlosť     
  ktorú lavína dosiahne na rovnomernej dráhe pod uhlom α je 

daná vzťahom (Pudasaini, Hutter, 2006): 

    
                                                                                                               (7) 

kde  

h  je výška lavínového prúdu  [m] 

   je  koeficient turbulentného trenia  [m/s
2
] 

   je koeficient šmykového trenia 

α  je sklon svahu  [°] 

Táto rovnica poskytuje pomerne reálny výsledky, platné najmä pre tečúce lavíny zo 

suchého snehu na otvorených svahoch. Výsledok tejto rovnice závisí vo veľkej miere na 

hodnotách koeficientov   a   a na výške snehu v lavíne (h). Na stanovenie správnych 

hodnôt týchto koeficientov však existujú iba pribliţné vodítka zaloţené na experimentálne 

zistených údajoch. Hodnoty koeficientu turbulentného trenia ( ) sa menia s ohľadom na 

drsnosť povrchu. Experimentálne zistené pre rôzne typy povrchu sú uvedené v tabuľke 7. 

Tabuľka 7: Experimentálne zistené hodnoty turbulentného trenia pre rôzny typ povrchu. Zdroj: Mears 1976 

typ povrchu turbulentné trenie ( ) 

drsný svah, pokrytý hrubou kamennou suťou a balvanmi, zalesnený svah 300 - 500 

priemerný voľný svah 500 - 800 

hladký svah na starom kompaktnom snehu 800 - 1500 

priemerná rokľa, strž 500 - 800 
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Hodnota koeficientu šmykového trenia ( ) sa najpravdepodobnejšie pohybuje v intervale 

0,1 aţ  0,3 v závislosti od rýchlosti prúdenia lavíny. Pri vyšších rýchlostiach by sa mali 

pouţiť niţšie hodnoty tohto koeficientu (blíţiace sa k 0,1). Hodnoty trecích parametrov   

a   sa neskôr spresňovali na základe meraní zo švajčiarskej testovacej oblasti v reálnej 

mierke vo  Vallée  de  la  Sionne a na základe analýzy historických záznamov o mnohých 

lavínach vo Švajčiarsku. Ich hodnoty sú uvedené v prílohe tejto práce. Hodnoty výšky 

prúdu (h) závisia na mnoţstve a na druhu uvoľneného snehu. Správne zadanie tejto 

hodnoty vyţaduje najmä znalosť predpokladaných snehových podmienok v danej oblasti. 

Pri mäkkých doskových lavínach sa v dôsledku vírivého pohybu snehová doska veľmi 

rýchlo rozsype a nemoţno teda definovať výšku lavínového prúdu na základe výšky 

odtrhu. Táto rovnica nebude dávať reálne výsledky pre lavíny z tvrdých dosiek, v ktorých 

sú jednotlivé bloky príliš veľké a taktieţ ani pre lavíny z mokrého snehu, ktoré sa 

pohybujú príliš pomaly (menej ako 10 m/s). Pri pouţití tohto modelu je nutné navyše 

špecifikovať referenčný bod, v ktorom začína lavína spomaľovať. Dráha (S), ktorú lavína 

prejde vo svojej brzdiacej fáze v dopadovej zóne naklonenej pod uhlom β, je daná 

vzťahom: 

  
  

                           
                                                                                        (7) 

kde 

h  je výška lavínového prúdu  [m] 

g je gravitačné zrýchlenie  [m/s
2
] 

   je  koeficient turbulentného trenia  [m/s
2
] 

   je koeficient šmykového trenia 

Aj táto rovnica je veľmi citlivá na hodnoty koeficientov   a   a na hodnoty výšky 

lavínového prúdu a jeho rýchlosti. Stanovenie rozumných hodnôt týchto koeficientov 

predstavuje v praxi pomerne veľký problém. 

  Z tohto modelu primárne vychádza aj väčšina ďalších pokusov o popis dynamiky 

lavín. S ponechaním spomenutých dvoch trecích koeficientov       bol tento model neskôr 

adaptovaný tak, aby lepšie sedel na pozorované a zdokumentované lavínové dráhy. 

Najvýznamnejšie modifikácie tohto modelu uskutočnil B. Salm. Zahrnutím vplyvu 

protitlaku (z dôvodu zastavenia simulovaného toku lavíny v zóne dosahu) a šírky toku bol 
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model adaptovaný na model, známy ako Voellmy-Salm model. Tento model bol po 

mnohých rokoch validácie a kalibrácie zakotvený aj do Švajčiarskych smerníc pre 

kalkuláciu lavínových dosahov (Swiss Guidlines for Avalanche Runout Calculation) 

v roku 1990 (Salm et al., 1990). Tento model bol značne obľúbený medzi lavínovými 

špecialistami, najmä kvôli jeho jednoduchosti a pomerne presným výstupom. Kalkulácia 

mohla byť robená ručne, prípadne s vyuţitím jednoduchých počítačových programov. 

Vyţaduje pomerne málo vstupných údajov: hĺbku odtrhu, sklony lavínovej dráhy, ktorá je 

rozdelená do troch sekcií (odtrhová, akceleračná a akumulačná zóna), veľkosť dvoch 

trecích koeficientov       a lokalizáciu miesta, kde lavína dosiahne vrcholovú rýchlosť 

(Christen et al., 2002). Postupným začleňovaním ďalších nových faktorov do modelovania 

boli formulované nové adaptácie pôvodných modelov. Najznámejší z nich, Voellmy-

Salm-Gruber model bol beţne vyuţívaný v Európskych krajinách (hlavne Švajčiarsku) 

a čiastočne aj v Severnej Amerike na rozvíjajúce sa mapovanie lavínového nebezpečenstva 

 Voellmyho rovnice tvoria základ aj v 

modeli PCM (Perla-Cheng-McLung model). 

Tento model vyuţíva Coulombove trenie   

a pomer hmota/odpor prostredia (mass-to-

drag) M/D ako koeficienty trenia. Lied et al., 

(1995) kalibroval koeficient M/D z hľadiska 

celkovej výšky odtrhu, čiţe stačí odhadnúť 

iba koeficient   na základe pozorovaných, 

alebo štatisticky odhadnutých extrémnych 

lavín. PCM model dokáţe modelovať pohyb stredu pohybujúcej sa hmoty od zóny odtrhu, 

aţ po zónu akumulácie. Pri modelovaní sa svah rozdelí na viacero menších segmentov 

o danej dĺţke, pre ktoré sa určí špecifická hodnota sklonu aj trecích koeficientov (obr. 26). 

Lavínová dráha je teda modelovaná komplexnejšie ako v prípade Voellmyho modelu. 

Tento model sa vyuţíval na mapovanie lavínového rizika v mnohých krajinách v Severnej 

Amerike. Kým koeficient šmykového trenia   má najväčší vplyv na vzdialenosť dosahu, 

koeficient  , alebo koeficient M/D má najväčší vplyv na maximálnu rýchlosť prúdenia. 

Základné vzťahy definované A. Voellmym boli úspešne vyuţité aj pri analyzovaní 

maximálnych dosahov zosuvov (Hungr, 1995).  

Obrázok 26: Definícia segmentov o dĺţke Li a uhlu 

sklonu svahu ψi  pre numerické riešenie.  

Zdroj: McLung, 1990, [54] 
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 Model PLK (Perla et al., 1980) vyuţíva rovnaké koeficienty trenia ako model 

PCM. Modelovanú tečúcu hmotu však rozdeľuje do mnoţiny elementárnych častíc, ktoré 

sa vzájomne neovplyvňujú. Na rozdiel od modelu PCM, tento model uţ umoţňuje zahrnúť 

proces nabaľovania snehu pri zosúvaní lavíny dole svahom a jeho depozíciu pozdĺţ 

lavínovej dráhy (Jamieson et al., 2008). V rovniciach hybnosti je zadefinovaná prídavná 

podmienka, ktorá zabezpečuje náhodné priraďovanie rýchlosti jednotlivých častíc, čiţe nie 

všetky častice sa v danom okamihu pohybujú rovnakou rýchlosťou. Ak rýchlosť častice 

dosiahne hodnotu nula, častica je uloţená. Výstupy z modelu PLK sú prijateľné najmä pri 

modelovaní extrémnych lavín. Avšak predikcia a verifikácia procesu nabaľovania snehu 

stále ostáva veľmi zloţitá (Sovilla et. al., 2006). Odporcovia modelov zaloţených na 

Voellmyho definícii pohybu lavíny poukazovali najmä na to, ţe parametre tohto modelu 

boli odvodené výlučne na základe spätnej kalkulácie pozorovaných lavín a nemajú tak 

charakter priamo a nezávisle meraných veličín. Do numerických modelov je však moţné 

zahnúť aj rôzne zákonitosti toku, ktoré boli formulované na základe terénnych aj 

laboratórnych testov a meraní. Prvým krokom v tomto smere bol vývoj modelov NIS 

a Savage-Hutter. Oba modeli sú zaloţené na modifikovaných Criminale-Erickson-Filbey 

zákonitostiach toku (Bartelt et al., 1999). Úspech pouţitia týchto dynamických modelov 

výrazne závisí aj na znalostiach reologických modelov, ktoré popisujú správanie sa 

tečúceho snehu a jeho parametrov (Gauer et al., 2009). 

 Model Savage-Hutter (Savage & Hutter, 1989) je dynamický model toku, ktorý 

pozostáva s hyperbolických parciálnych diferenciálnych rovníc popisujúcich distribúciu 

výšky snehu a dvoch hĺbkovo - priemerovaných rýchlostných komponentov v lavínovom 

toku, pozostávajúcom z nesúdrţných zŕn (piesok, kamene, sneh) (Hutter et al., 2005). Bol 

navrhnutý na predikciu pohybu hmoty od jeho iniciácie aţ po dosah pozdĺţ lavínovej dráhy 

so stanovenou topografiou. 

 Na rozdiel od modelov zaloţených na teórii Voellmyho toku, nórsky model NIS 

(Noerm, Irgens, Schieldrop) uvaţuje s lavínou, ako s dvojdimenzionálnym kontinuom, 

ktoré tvorí aţ do 600 častíc. Okrem údajov o teréne, vyţaduje model údaje o výške a dĺţke 

odtrhu, koeficienty šmykového trenia a parameter viskozity (Jamieson et al., 2008). Pre 

hustý tok je 2D kontinuum častíc realistickejšie, ako Voellmyho tok. Model tak umoţňuje 

rátať s rôznou rýchlosťou na báze a na povrchu lavíny (Bartelt et al., 1999). Na odhad 
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koeficientov trenia v modeli NIS je však dostupných oveľa menej dát ako v prípade 

jednoduchších modelov, ako sú Voellmy-Salm model, PCM, alebo PLK model.  

 Diskretizácia priestoru v modeli NIS, zaloţená na teórii konečných rozdielov, uţ 

vyţaduje pouţitie počítačového programu. Od roku 1990 bolo vyvinutých viacero 

sofistikovaných modelov dynamiky lavín. Najpouţívanejšími simuláciami v súčasnosti sú 

tzv. hĺbkovo - priemerované hydraulické modely. Pri týchto modeloch sú diferenciálne 

rovnice, ktoré popisujú konzerváciu masy snehu a jej pohybovú energiu, podobné rovnici 

v mechanike tekutín, charakterizujúcej pohyb vĺn v plytkých vodách (Ondrášik et al., 

2011). Veľké pokroky zaznamenal vývoj modelovania lavín v tomto smere najmä vo 

Švajčiarsku. Diskretizácia priestoru a času pomocou schémy konečných rozdielov je 

predpokladom pre riešenie riadiacich rovníc hmoty, energie a hybnosti aj v modeli AVAL-

1D (Christen et al., 2002). AVAL-1D bol prvým dynamickým modelom, ktorý dosiahol 

takú úroveň vývoja, ţe mohol byť nasadený do beţnej praxe v lavínovej prevencii. Model 

je poskytovaný komerčne a beţne vyuţívaný najmä v Európskych krajinách (základná 

cena 4000 CHF). Bol vyvinutý v SLF v Davose, ako doplňujúci nástroj k dobre 

otestovanému analytickému Voellmy-Salm modelu (Christen et al., 2002). AVAL-1D 

predstavuje numerický dynamický modelovací nástroj, ktorý sa pouţíva na stanovenie 

dosahu, rýchlosti a tlaku hustých tečúcich (FL-1D modul), aj prachových lavín (SL-1D 

modul) (obr. 27 a 28). Model tak pozostáva z jednorozmerných modulov pre výpočet 

prúdiacej (tečúcej) aj prachovej lavíny, spojené grafickým uţívateľským rozhraním. 

Jednorozmerný v tomto prípade znamená fakt, ţe jednotný rýchlostný komponent, 

paralelný s lavínovou dráhou sa pouţíva na popis pohybu ako prúdiacej, tak prachovej 

lavíny (Christen et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 27: Ukáţka výstupu z modelu AVAL-1D. Simulácia prachovej lavíny vo vybraných časových 

krokoch. Zdroj: upravené podľa www.slf.ch 
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Lavínová dráha je popísaná dvojrozmernou topografiou so známou šírkou. Podobne ako 

Voellmy-Salm model, vyţaduje vstupné parametre trenia       a výšku odtrhu. Takýto typ 

modelu vyţaduje, aby bol dopredu určený aj hlavný smer toku a šírka lavíny. To je 

mnohokrát značne problematické, najmä v otvorenom teréne alebo v teréne 

pozostávajúcom z viacerých potenciálnych lavínových dráh. Napriek tomu model vykazuje 

pomerne veľkú presnosť pri odhadoch lavínových dosahov. Avšak v prípade komplexnej 

distribúcie odtrhovej zóny a rozdelení zosúvajúcej sa masy do viacerých ţľabov (dráh), 

vyţaduje pouţitie tohto modelu aţ prílišnú mieru zjednodušenia (Christen et al., 2010), 

ktorá sa následne prejaví v nepresnosti získaných výsledkov. Ďalší vývoj v tomto smere 

viedol k vývoju modelovacieho nástroja RAMMS (bliţšie popísaný v kapitole 7). 

 Konkurencie schopný program na simuláciu dynamiky lavín je vyvíjaný aj 

v Rakúsku. Program SAMOS (Snow Avalanche MOdelling and Simulation) predstavuje 

pokrokový numerický nástroj na 

mapovanie lavínového 

nebezpečenstva a jeho posledná 

verzia samosAT sa v súčasnosti 

uţ vyuţíva v beţnej praxi 

v Lesníckej technickej sluţbe 

pre lavíny a hradenie bystrín 

v Rakúsku (Forest Technical 

Service for Avalanche and 

Torrent Control) (Sailer, 2003). 

Je vyvíjaný spoločnosťou AVL 

Obrázok 28: Ukáţka výstupu z modelu AVAL-1D. Simulácia výšky snehu tečúcej lavíny vo vybraných 

časových krokoch. Zdroj: upravené podľa www.slf.ch 

Obrázok 29: Príklad výstupu z modelu SAMOS. Distribúcia tlaku 

prachovej lavíny v oblasti Galtűr v roku 1999.  Zdroj: Sailer, 2003 
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List pre Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, ţivotného prostredia a 

vodného hospodárstva Rakúskej republiky. Model bol oficiálne vyvinutý a zverejnený 

v roku 1999. Neskôr v roku 2007 bol aktualizovaný a vylepšený. Je určený na modelovanie 

lavín zo suchého snehu a vychádza z predpokladu, ţe tieto lavíny pozostávajú z dvoch 

hlavných komponentov, hustej tečúcej zloţky a prachovej zloţky. Tieto dve komponenty 

sa v programe hodnotia oddelene. Hustá zloţka je počítaná ako plytký tok v dvoch 

dimenziách pozdĺţ povrchu terénu. Prachová zloţka je počítaná v troch dimenziách ako 

turbulentný tok zmesi vzduchu a ľadových častíc s rôznou hustotou (Sailer, 2008). Základ 

modelu predstavuje modifikovaný Savage-Hutter model. Model vychádza z CFD 

simulačného programu, zaloţenom na FIRE V.7 numerickom riešení. To vychádza 

z metódy konečného objemu pri riešení všeobecného toku kvapaliny (Sailer, 2003), 

riešenej na Lagrangianovom gride (grid sa pohybuje s hmotou lavíny). Na rozdiel od 

ostatných modelov, základné koeficienty trenia sú fixné. Tie sú kalibrované na základe 

pozorovaných lavín v Rakúsku, kde sa tento model aj beţne vyuţíva. Model sa bol 

integrovaný aj do lavínového výskumu na Islande. Uţívateľ môţe zadefinovať výšku 

odtrhu, plochu odtrhu a iniciálnu špecifickú hustotu snehu, rovnako ako hustotu toku 

a veľkosť častíc. Uţívateľ má teda malé moţnosti prispôsobiť tento model na lokálne 

podmienky v iných horstvách. Podľa skúseností jeho pouţívateľov je navyše značne 

náročný na SW vybavenia a na výpočtový čas potrebný pre simuláciu. Z uvedených 

dôvodov, aj z dôvodu problematického získania licencie (model sa nepredáva komerčne), 

nebol tento model vybratý na testovanie v rámci tejto dizertačnej práce. 

 Popri spomenutých komerčných 

modelovacích nástrojoch na simuláciu 

pohybu a dynamiky lavín, je vhodné 

spomenúť aj kvalitný freewarový modul 

r.avalanche. Nástroj r.avalanche bol 

navrhnutý ako rastrový modul pre GRASS 

GIS. Predstavuje plne deterministický, 

numerický model na simuláciu pohybu 

granulárnych tokov zaloţený na teórii 

Savage-Hutter. Teoretický základ tohto nástroja je modifikované riešenie modelu Savage-

Hutter, zaloţené na parciálnych diferenciálnych rovniciach popisujúcich zachovanie hmoty 

Obrázok 30: Zjednodušená topografia lavínovej dráhy, 

pre ktorú je rozpracovaný model Savage-Hutter.  

Zdroj: Wang et al., 2004 
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a hybnosti. Riešenie však poskytuje iba 

pre niekoľko jednoduchých 

topografických situácií - jednoduchá 

konkávna topografia s vertikálne 

zakrivenou líniou toku, ktorá sa končí 

horizontálnou rovinou (Mergili, 2008) 

(obr. 30). Z toho vyplýva, ţe nástroj 

r.avalanche je moţné pouţiť na simuláciu 

pohybu lavíny na relatívne jednoduchom teréne s priamymi lavínovými dráhami bez 

výrazných zmien smeru toku. Ďalší vývoj tohto nástroja je preto zameraný práve na 

odstránenie tohto obmedzenia a taktieţ na implementáciu procesu strhávania snehu počas 

pádu lavíny. Z týchto dôvodov nie je tento model v súčasnej podobe vhodný na operatívne 

riešenie problémov lavínovej dynamiky v praxi.  

 Špecifickým prípadom sú modely dynamiky lavín zaloţené na simulácii 

elementárnych častíc. V týchto počítačových simuláciách je veľké mnoţstvo guľatých častíc 

rôznych priemerov a hustôt spustené po virtuálnom svahu. Takéto modely sú pouţívané na 

sledovanie procesov segregácie častíc s rôznou veľkosťou v lavínovom prúde. Pouţívajú sa 

na určenie príčin zotrvania väčších častíc na 

povrchu lavínového toku, čo je veľmi 

dôleţitý poznatok pri snahách zachrániť ľudí 

zasiahnutých lavínou. Dôleţité sú aj pri 

poznávaní zákonitostí, ktoré pomáhajú pri 

zostavovaní hĺbkovo priemerovaných 

hydraulických modelov (Ondrášik et al., 

2011). Takéto modely môţu navyše 

poskytnúť dôleţité poznatky o štruktúre lavín 

z prachového snehu.  

 Značný výskum v oblasti dynamiky lavín v Európe, bol uskutočnený v rámci 

projektu SATSIE (Avalanche Studies and Model Validation in Europe), ktorý podporuje 

Európska komisia. V rámci týchto projektov vznikajú modely MN2L (testovaný Service 

Réstitution Terrains en Montagne vo Francúzsku) a D2FRAM (Dynamical Two-Flow-

Regime Avalanche Model) 

Obrázok 32: Príklad počítačovej  simulácie lavíny 

zloţenej z mnoţstva elementárnych častíc. 

 Zdroj: Bell, 2005 

Obrázok 31: Simulovaná výška lavínového nánosu 

vypočítaná pomocou modulu r.avalanche.  

Zdroj: Mergili, 2008 
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7 Dynamický model RAMMS 

 RAMMS (RApid Mass MovementS) je moderný numerický simulačný nástroj, 

ktorý slúţi na modelovanie pohybu geofyzikálnych pohybov hmoty od spustenia, aţ po jej 

dosah v trojdimenzionálnom teréne (Christen et al. 2010). V súčasnosti je k dispozícii 

verzia 1.4, ktorá umoţňuje modelovanie pohybu lavín. Do budúcnosti sa predpokladá, ţe 

model bude doplnený taktieţ o moţnosť modelovania plytkých zosuvov, kamenných lavín, 

či sutinových prúdov. Model RAMMS bol vyvinutý vývojovou skupinou lavínových 

expertov pod názvom “Avalanche, Debris Flow and Rockfall“, ktorá pôsobí vo WSL 

Institute for Snow and Avalanche Research, SLF v Davose. Výsledky modelu RAMMS 

umoţňujú odborníkom, ktorí sa touto problematikou zaoberajú predpovedať rýchlosť, tlak 

a hlavne mnoţstvo hmoty, ktorá sa môţe zosunúť po svahu (obr. 33). To je zvlášť uţitočné 

pri navrhovaní umiestnenia a tvaru protilavínových zábran, ako sú lavínové hrádze, či 

protilavínové galérie. Vzhľadom na mapovanie lavínového rizika, je najdôleţitejším 

výsledok lavínových simulácii pomocou dynamických modelov priestorová distribúcia 

maximálneho dosiahnutého tlaku. Práve hodnoty tlaku sa pouţívajú pri odvodzovaní 

hraníc medzi jednotlivými zónami ohrozenia (obr. 34). Dostatočne presne kalibrovaný 

model sa tak dá efektívne vyuţiť pri aktualizácii lavínového katastra, prípadne pri tvorbe 

nového v horských oblastiach, kde doteraz vytvorený nebol (obr. 35). 

 Je to komerčný model, cena za jeho licenciu sa pohybuje od 900 CHF za polročnú 

vzdelávaciu licenciu pre vedecké pracoviská a univerzity. Model RAMMS bol prevaţne 

vyuţitý aj v rámci tejto dizertačnej práce. Univerzitná licencia bola zakúpená v rámci 

   Obrázok 33: Základné výstupy modelu RAMMS na príklade potenciálnej lavíny na severnom svahu Lysej hory. 

Maximálna výška snehu (vľavo), maximálna dosiahnutá rýchlosť lavíny (v strede) a maximálny tlak vyvinutý 

pri pohybe lavíny (vpravo). Zdroj: autor 
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Obrázok 34: Zóny lavínového ohrozenia vykreslené 

na základe priestorovej distribúcie maximálneho 

tlaku pri simulácii lavíny v okolí Ţiarskej chaty. 

Zdroj: autor 

projektu SGS VŠB TU - Ostrava SV5480051/2101 v roku 2010. Vyuţitá bola taktieţ 

licencia zakúpená nadáciou Fundacja Anny Pasek v rámci projektu „Terénne podmienky a 

ich vplyv na riziko vzniku lavín v Karpatskom regióne“ pod patronátom Jageloskej 

univerzity v Krakowe 

  
 Pri vývoji a kalibrácii tohto modelu boli pouţitých mnoho údajov o lavínach vo 

Švajčiarsku z bohatých historických záznamov. Na študovanie toku lavín z mokrého snehu 

vyuţíva model RAMMS dva základné prístupy (Christen et al., 2010): 

1. Keďţe sa model pouţíva na mapovanie lavínového rizika vo Švajčiarsku, musí brať 

ohľad na existujúce kalkulačné smernice platné vo Švajčiarsku. Na predikciu 

lavínových dráh sa v týchto smerniciach vyuţíva Voellmyho model, resp. jeho 

upravená verzia Voellmy-Salm model (VS model). Z tohto dôvodu je tento model 

implementovaný aj do programu RAMMS, podobne ako je to v prípade nástroja 

AVAL-1D. 

2. Merania zo švajčiarskej testovacej oblasti v reálnej mierke vo Vallée de la Sionne 

dokázali, ţe i keď VS model dokáţe pomerne presne namodelovať maximálnu 

výšku snehu aj rýchlosť čela lavíny (a z toho odvodiť dosah lavíny), nedokáţe 

namodelovať vývoj rýchlosti pozdĺţ celej dĺţky lavínovej dráhy (Bartelt, Buser, 

2009). Keďţe práve rýchlosť ovplyvňuje distribúciu hmoty v rámci lavíny, VS 

model nedokáţe dostatočne zahnúť vplyv nabaľovania snehu, ktoré výrazne 

determinuje rast lavíny a jej výslednú veľkosť a objem. Z tohto dôvodu je v nástroji 

Obrázok 35: Príklad návrhu lavínového katastra na 

základe dynamického modelovania pomocou 

RAMMS v oblasti Kněhyně  a Lysej hory v 

Moravskosliezskych Beskydách. Zdroj: autor 
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RAMMS zahrnutý prídavný model toku, zaloţený na produkcii, transporte 

a poklese kinetickej energie náhodného pohybu spojeného s hmotou tečúceho 

snehu. Tento implementovaný model sa označuje ako RKE model (Random 

Kinetic Energy model) (rovnica 11). Ten opisuje náhodný pohyb a nepruţnú 

interakciu medzi snehovými kryštálmi (Christen et al., 2010). Výsledkom je 

realistickejšie modelovanie strhávania a ukladania snehu počas pádu lavíny. 

 Tok lavíny je charakterizovaný ako nestály a nerovnomerný pohyb s premenlivou 

výškou unášaného snehu a rýchlosťou. Pri kaţdej simulácii v modeli RAMMS sa teda rieši 

systém diferenciálnych rovníc pre výšku snehu v lavíne H (x, y, t), priemernú rýchlosť 

lavíny U (x, y, t) := (Ux (x, y, t), Uy (x, y, t))
T
 a kinetickú energiu spojenú s náhodným 

pohybom snehových zŕn R (x, y, t) v čase t, kde je topografia Z (X, Y) daná v kartézskom 

systéme, a X a Y predstavujú horizontálne súradnice. Tvar povrchu vyvoláva lokálny 

koordinačný systém x, y, z. Ten je diskretizovaný tak, ţe jeho projekcia v rovine X – Y 

vedie k štruktúrovanej mrieţke. Na základe prvého princípu zachovania hmoty a hybnosti 

sú odvodené pravidlá základnej rovnováhy (Christen et al. 2010): 

                                                                                                                (8) 

              
        

  

 
                                                          (9) 

                        
        

  

 
                                            (10) 

                                                                                     (11) 

Q (x, y, t) v rovnici zachovania hmoty (8) poukazuje na zdroj produkcie hmoty, týkajúci sa 

miery začleňovania snehu do toku lavíny (Q>0), alebo miery ukladania snehu počas 

prúdenia lavíny (Q<0). Veľkosť a smer priemernej rýchlosti toku lavíny je daný vzťahom : 

       
    

                                                                                                               (12) 

Pravá strana rovníc zachovania hybnosti (9) a (10) zahŕňa efektívnu akceleráciu lavíny. 

Výrazy Sgx = gxH a Sgy = gyH definujú gravitačné zrýchlenie v smere x a y. Akceleračná 

normála na lavínový svah je daná koeficientom gz a aktívny/pasívny tlakový koeficient je 

daný výrazom ka/p. Koeficienty α a β v rovnici (11) definujú produkciu, resp. zánik 
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náhodnej kinetickej energie  R (RKE model implementovaný v RAMMS). Ak α = 0, 

nevzniká ţiadna náhodná kinetická energia a model sa teda správa ako klasický Voellmy-

Salm model. Proces nabaľovania snehu do toku lavíny počas jej pohybu po svahu je 

zahrnutý do simulácie špecifikáciou erodibilnej snehovej vrstvy. Celý proces je 

modelovaný vyuţitím prístupu, v ktorom sa kontroluje miera strhávania snehu a umoţňuje 

sa tak regulovať jednak absorpcia hmoty a taktieţ časové oneskorenie potrebné na 

zrýchlenie toku lavíny v dôsledku zväčšenia jej objemu (Christen et al., 2008). Efektívna 

miera strhávania snehu do lavínového toku  (miera, pri ktorej sa začleňujúca masa 

pohybuje rýchlosťou lavínového prúdu) je parametrizovaná bezrozmerným koeficientom 

strhávania snehu :  

           
                                              

 

 
   

  
 

 
                                       

 

 
   

                                                (13) 

Počiatočná hodnota hs (x, y, 0) je daná súhrnnou výškou snehovej pokrývky v mieste (x, y) 

v čase t = 0. Je to suma výšok jednotlivých zadefinovaných vrstiev snehu, ktorých počet 

v modeli RAMMS je limitovaný na tri (hs=∑ hi ; i  {1, 2, 3}). Kaţdá z týchto vrstiev môţe 

nadobúdať vlastný koeficient strhávania snehu i a konštantnú hustotu snehu   
 . Hustota 

lavínového prúdu je vyjadrená parametrom ρ. Rôzne hodnoty koeficientu i korešpondujú 

rôznym mechanizmom strhávania snehu. Pre čelo lavíny, ktoré sa prediera cez relatívne 

neporušenú snehovú pokrývku sa hodnoty koeficientu stanovujú v intervale 1 - 5 (1 ≤  ≤ 

5). Ak snehová vrstva nadobúda hodnotu koeficientu  > 1, pri lavíne dochádza k jej 

takmer okamţitému strhávaniu. Z tohto dôvodu je miera strhávania snehu závislá aj na 

rýchlosti lavíny. Erózia na báze lavíny nadobúda hodnoty tohto koeficientu v rozsahu do 1 

( ≤ 1). Aj keď je hodnota  < 1, dochádza k strhávaniu snehu, avšak v oveľa menšej 

miere (Christen et al., 2010). Spomaľovanie v dôsledku trenia v smere x a y je dané 

výrazmi: 

                
     

    
                                                                                                                                      (14)                             

                
     

    
                                                                                          (15) 

Symboly      a      predstavujú dôleţité trecie koeficienty Voellmyho modelu. Celkový 

pohyb uvoľnenej masy snehu po teréne je simulovaný uplatnením Voellmyho rovnice 
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trenia. Tento model rozdeľuje treciu odolnosť povrchu do dvoch zloţiek. Suchý typ trenia 

(koeficient µ) v modeli RAMMS označovaný ako Mu. Druhý koeficient ξ,  v modeli 

RAMMS označovaný ako Xi, je koeficient odporu v závislosti na kvadráte rýchlosti 

udávaný v [m/s
2
]. Pohyb lavíny je popísaný ako pohyblivý blok snehu, ktorý je brzdený 

silou, priamo úmernou štvorci rýchlosti tohto toku. Odpor trenia S v [Pa] je potom 

definovaný nasledovne (Christen et al. 2010): 

            
    

 
                                                                                                            (16) 

kde 

     je hustota toku  [kg/m
3
] 

     je gravitačné zrýchlenie  [m/s
2
] 

    je uhol sklonu svahu  [°] 

H   je výška toku  [m] 

U   je rýchlosť toku  [m/s] 

Táto rovnica našla uplatnenie v mnohých aplikáciách pre pohyb hmoty po teréne, najmä 

snehu. Voellmyho model bol pouţívaný dlhú dobu vo Švajčiarsku a existuje k nemu súbor 

kalibračných parametrov (príloha práce). Koeficienty Mu a Xi, taktieţ označované súhrnne 

ako MuXi, závisia aj na globálnych parametroch simulácie v RAMMS (návratovej periódy 

a veľkostnej kategórie objemu lavíny). Práve cez tieto dva parametre sú do výpočtu 

zahrnuté trecie rozdiely v dôsledku topografie. Tieto dva koeficienty je moţné kalibrovať 

v troch zónach nadmorskej výšky pre rôzne typy terénu (otvorený svah, ţľab, rovná 

plocha, zalesnená plocha). Hranice jednotlivých zón si môţe uţívateľ zvoliť sám, 

najčastejšie podľa rozdelenia lavínovej dráhy na štartovaciu, transportnú a akumulačnú 

časť. Na obr. 36 je znázornený rozdiel medzi kalibrovaným a nekalibrovaným modelom 

simulovanej lavíny z Ďurkovej v Nízkych Tatrách. Treba však spomenúť, ţe Voellmyho 

model má isté ťaţkosti pri modelovaní malých lavín, pre ktoré je charakteristické, ţe sa 

zastavia a vytvoria nános bezprostredne po ich spustení. Pri modelovaní malých lavín sa 

odporúča pouţitie vyšších hodnôt koeficientov Mu a Xi. Voellmyho vzťahy veľmi vhodne 

popisujú najme pohyb čela nánosu lavíny so suchého snehu. Je to z dôvodu, ţe práve čelo 

lavíny definuje celkový dosah lavíny a maximálnu rýchlosť, čo sú parametre, s ktorými 

Voellmyho model pracuje. Voellmyho rovnica však nedostatočne popisuje vlastnosti 

prúdenia za čelom lavíny a na chvoste lavíny. Tam merania naznačujú značný nárast trenia 
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a tým pádom pokles rýchlosti prúdenia. To spôsobuje, ţe model RAMMS má určité 

limitné pouţitie pri predikcii správania sa nánosu lavíny. Modelovanie lavínového procesu 

je stále vo vývoji a kaţdé nové doplnenia a vylepšenia modelu RAMMS sú pre vlastníkov 

licencie priebeţne uvoľňované. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 36: Rozdiel medzi nekalibrovaným (vľavo) a kalibrovaným modelom lavíny (vpravo). Konkrétne sa 

jedná o lavínu z Ďurkovej v Nízkych Tatrách z roku 1970. Zdroj: autor 
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8 Postup získavania údajov potrebných pre modelovanie 

 Výsledok modelovania akéhokoľvek prírodného procesu je v prvom rade závislý na 

pouţitých vstupných údajov. Presnosť výstupu je teda daná presnosťou pouţitých 

vstupných údajov. Stanovenie lavínových dosahov pomocou dynamických numerických 

modelov je proces značne náročný na mnoţstvo a na kvalitu vstupných údajov. Veľmi 

dôleţitá je najmä úplnosť týchto dát. Modelovať dosah lavíny na kvalitnom digitálnom 

modeli reliéfu, avšak bez presného zamerania odtrhu a jeho parametrov nemá veľkú 

výpovednú hodnotu. Pri získavaní potrebných údajov treba teda brať ohľad najmä na ich 

presnosť a kvalitu. Pri získavaní údajov o lavínach je však táto snaha často podriadená 

snahe o vlastnú bezpečnosť. 

 Pre modelovanie lavínových dosahov sú najdôleţitejšie údaje o tvare reliéfu 

a parametre lavínového odtrhu. Tie podmieňujú charakter a veľkosť lavínového prúdu, 

ktorý je následne ovplyvňovaný drsnosťou podkladovej vrstvy, strhávaním snehu, 

výskytom lesa, či iných prekáţok v lavínovej dráhe. V tabuľke 8 je zachytená schéma 

údajov vstupujúcich do modelovania dynamiky lavín v modeli RAMMS. Vstupné údaje 

môţeme rozdeliť do piatich hlavných skupín. Zadefinovanie parametrov lavínového odtrhu 

zahŕňa priestorovú lokalizáciu polygónu odtrhu, určenie výšky tohto odtrhu a informácií 

o hustote snehu v odtrhu. Parametre lavínovej dráhy určuje dostatočne presný digitálny 

model reliéfu a informácie o výskyte lesného porastu v tejto dráhe. Pred samotnou 

simuláciu je potrebné zadefinovať globálne parametre tejto simulácie – návratovú periódu 

a objemovú kategóriu predpokladanej lavíny. Pri simulácii je potrebné určiť priestorové 

rozlíšenie poţadovaných výstupov, časový krok simulácie, v ktorom budú tieto výstupy 

generované a taktieţ podmienky, pri ktorých sa má simulácia ukončiť. Tie sa definujú 

určením dĺţky simulácie, prípadne zadaním minimálneho podielu hmoty, ktorá sa ešte 

aktívne zúčastňuje pohybu. Pre potreby vizualizácie a priestorovej lokalizácie umoţňuje 

model RAMMS vloţiť do pripraveného projektu aj georeferencované mapové podklady, 

prípadne ortofotosnímky záujmového územia. Pri zakladaní projektu je potrebné definovať 

priestorovú modelovú doménu. Kvôli rýchlosti výpočtu sa odporúča pracovať s 

konkrétnym, malým výrezom územia. Najčastejšie sa volí konkrétna lavínová dráha, 

prípade územie, pri ktorom sa predpokladá, ţe bude potenciálnou lavínou zasiahnuté. 

Výsledné mapy lavínového ohrozenia vznikajú následným pospájaním výstupov 

modelovania v jednotlivých lavínových dráhach. 
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Tabuľka 8: Schéma údajov vstupujúcich do modelu RAMMS. Zdroj: autor 

8.1 Technické vybavenie pre terénne meranie 

 Detailne údaje o lokalizácii lavínového odtrhu a dosahu nie je moţné získať bez 

kvalitného GNSS prístroja. Merania s beţným turistickým GPS prístrojom môţe byť 

zaťaţené pomerne veľkou polohovou chybou. Aj malý rozdiel medzi skutočnou 

a zameranou plochou odtrhu, môţe pri veľkej výške odtrhu, spôsobiť podstatný rozdiel 

v iniciálnom objeme snehu. Pri terénnych meraniach pre potreby tejto práce, bol pouţitý 

kvalitný prístroj určený pre vysoko presný zber údajov pre GIS Trimble GeoXH 

GeoExplorer 2008 Series (obr. 37). Prístroj predstavuje kombináciu Trimble GPS 

prijímača (integrovaný 26 kanálový, vysokovýkonný dvojfrekvenčný prijímač GPS/SBAS) 

a vstavaného odolného terénneho počítača poskytujúceho rôzne moţnosti konektivity. 

Vďaka technológii H-Star môţe prístroj dosahovať polohovú presnosť aţ do 30 cm 
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v reálnom čase. Zvyšovanie 

presnosti merania je moţné 

vyuţitím systém diferenčného 

GPS (DGPS). Jeho podstatou je 

vyuţitie referenčnej stanice so 

známymi, presne zameranými 

súradnicami, v ktorej je 

umiestnený špeciálny prijímač 

GPS, ktorý nepretrţite sníma 

polohu jedného bodu stanice 

počas celého dňa. Porovnaním 

meraných súradníc a zmeranej polohy v tejto stanici sa získavajú potrebné korekcie 

nameraných údajov (Šimkovič, 2011). Pre meranie a zber dát pomocou H-Star technológie 

sú však potrebné aţ tri dvojfrekvenčné referenčné stanice do 200 km alebo jedna 

dvojfrekvenčná referenčná stanica do 80 km Pre dosiahnutie DGPS presnosti v reálnom 

čase je však moţné vyuţívať rôzne zdroje korekcií. Pouţitý prístroj je vybavený 

vstavaným prijímačom EGNOS diferenčných korekcií. Korekcie v reálnom čase je teda 

moţné dosiahnuť prostredníctvom signálu z geostacionárnej druţice systému EGNOS, 

ktorý je bezplatný. Keďţe druţica sa nachádza pribliţne nad rovníkom, pre príjem signálu 

je teda potrebný voľný juţný obzor, čo je v však horských dolinách často ťaţko 

dosiahnuteľné. Ďalšou podmienkou je viditeľnosť minimálne 5 GPS druţíc. Dosiahnutá 

presnosť, ktorá zahŕňa súčasne meranie horizontálne aj vertikálne, musí byť menšia ako 4 

(PDOP < 4). Ak je viditeľných menej druţíc GPS, prijímač nemá dostatok informácií pre 

submetrové spresnenie. Z tohto dôvodu bolo uprednostnené dodatočné spracovanie údajov 

(postprocessing) prostredníctvom sluţby SKPOS (Slovenská priestorová observačná 

sluţba), ktorej správcom je Geodetický a kartografický ústav v Bratislave. Vyuţívanie tejto 

sluţby pre rok 2011 je spoplatnené vo výške 90 € a zabezpečuje šírenie korekcií pre celé 

územie SR. Princípom postprocessingu je skutočnosť, ţe pri meraní bodov sa do počítača 

s GPS prijímačom ukladajú do zvláštneho súboru aj údaje, ktoré sa môţu neskôr pouţiť na 

spresnenie nameraných údajov. Na to, aby sa tieto údaje generovali, je okrem programu 

ESRI ArcPad, potrebná aj jeho extenzia GPSCorrect. Pri práci s programom ArcPad sa tak 

k súboru s uloţenými bodmi automaticky vytvorí aj príslušný súbor GPScorrect.ssf. Údaje 

Obrázok 37: Prístroj pouţitý na zameriavanie lavínových odtrhov 

a dosahov - Trimble GeoXH GeoExplorer 2008 Series.  

Autor: Marek Biskupič, 2011 



Jozef Richnavský: Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT 
 

82                                                                                                                                                                                 2011 
 

na dodatočné spracovanie sú poskytované sluţbou SKPOS vo formáte RINEX 2.11. Pri 

postprocessingu bola v SKPOS pre danú lokalitu a čas vygenerovaná virtuálna referenčná 

stanica s pevnými súradnicami. Výstupom sú DGPS/VRS korekcie siete SKPOS. Na 

konkrétne spresnenie údajov bol vyuţitý program GPS Pathfinder Office, ktorý dokáţe 

spracovať údaje z diferenciálnej stanice GPS vo formáte RINEX a údaje zo vytvoreného 

súboru GPScorrect.ssf a vytvorí výsledný súbor s korigovanými súradnicami bodov. 

Alternatívou k tomuto programu je aj program GPS Analyst. 

 Výhodou pouţitia prístroja Trimble GeoXH je aj implementovaná technológia 

Everest, pomocou ktorej moţno odstrániť vplyv falošných signálov v zloţitých 

observačných podmienkach. To je prínosné najmä pri zameriavaní lavínových dosahov, 

ktoré zbehli hlbšie do lesného porastu. Prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth 

je moţné tento prístroj navyše prepojiť s laserovým diaľkomerom. To umoţňuje 

zameriavať lavínové odtrhy zo vzdialeného bezpečného miesta. Testovaný bol model 

TruPulse 360B s optickým cielením. Prístroj má dosah do 1000 m a dosahuje presnosť 0,3 m. 

 Dôleţitou súčasťou technického vybavenia pri terénnych meraniach je aj lavínová 

sonda s centimetrovou škálou. Pomocou nej vieme odmerať výšku odtrhu, aj dosiahnutú 

výšku nánosu vo zvolených bodoch. Nemal by samozrejme chýbať kvalitný fotoaparát, 

pomocou ktorého zdokumentujeme viditeľné následky lavíny. Fotografie sú v mnohých 

prípadoch uţitočné aj pri lokalizácii lavínového odtrhu a dosahu. Na zistenie presnej 

hodnoty hustoty snehu je potrebný váhový snehomer. Na zaistenie bezpečnosti musí byť 

súčasťou kaţdého terénneho merania lavínových odtrhov a dosahov aj kompletná 

štandardná lavínová výbava - lavínový vyhľadávač, lopatka a sonda. 

8.2 Parametre odtrhovej zóny 

 Dostatočne presná lokalizácia a odvodenie parametrov odtrhovej zóny sú pre 

výsledok modelovania veľmi dôleţité. Odvodené charakteristiky odtrhu priamo 

podmieňujú iniciálny objem snehu, ktorý sa lavíny účastní. Od neho následne závisí aj 

celková dosiahnutá rýchlosť, kinetická energia, aj deštrukčný potenciál lavíny. K jeho 

vymedzovaniu by sme teda mali pristupovať čo najprecíznejšie. Dôleţitým faktorom pre 

presnú lokalizáciu lavínového odtrhu a stanovenie jeho parametrov, je aj doba medzi 

samotným terénnym meraním a pádom lavíny. Sneţenie a vietor totiţ dokáţu vo 

vysokohorskom prostredí veľmi rýchlo zahladiť stopy po lavínovom odtrhu, aj dosahu. 
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Obrázok 38: Hranice odtrthového polygónu viditeľné v momente odtrhu (vľavo). Horná línia odtrhu, často 

jediná jednoznačne identifikovateľná časť odtrhového polygónu (vpravo).   

Zdroj: archív SLP,  http://www.jhunderground.com/2010/11/29/avalanche-awareness-night-set/ 

 Veľkosť plochy a poloha lavínového odtrhu v modeli RAMMS sa definuje 

vymedzením hraníc polygónu odtrhu. Vymedzenie takéhoto polygónu predstavuje v praxi 

principiálny problém. V skutočnosti je totiţ často moţné jednoznačne identifikovať iba 

hornú líniu odtrhu (korunu odtrhu). Bočné hranice odtrhu, podobe ako spodná línia odtrhu, 

sú identifikovateľné iba v okamihu vzniku odtrhu (obr. 38). V prípade, ţe horná línia 

odtrhu je zároveň najdlhšou stranou polygónu, je vymedzenie bočných a spodnej hranice 

odtrhu zaloţené iba na skúsenostiach a odbornom odhade lavínového špecialistu. 

V prípade základových lavín je vymedzenie týchto hraníc oveľa jednoznačnejšie (obr. 39). 

 Najideálnejším prípadom je obísť s prístrojom GPS s aktívnym záznamom trasy 

celý viditeľný obvod lavínového odtrhu. Interval záznamu treba zvoliť s ohľadom na 

rýchlosť pohybu a na členitosť línie odtrhu. Čím je línia členitejšia a rýchlosť pohybu 

Obrázok 39: Zameriavanie odtrhu základovej lavíny v Hlinnej doline v Západných Tatrách, 15. 4. 2008.  

Zdroj: archív SLP 
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Obrázok 40: Zameriavanie priebehu línie lavínového odtrhu a meranie jeho výšky. Lavína v Centrálnom 

ţľabe Kriváňa, 2. januára 2011. Zdroj: archív SLP 

Obrázok 41: Podstatná zmena výšky snehu v 

odtrhu lavíny v ţľabe Kartárik, 4. 12. 2010 vo 

Vysokých Tatrách. Zdroj: upravené, archív SLP 

rýchlejšia, tým kratší interval treba zvoliť. 

Pomocou lavínovej sondy sa zistí výška 

odtrhu v reprezentatívnych miestach (obr. 40). 

V prípade, ţe sú rozdiely v zistenej výške 

minimálne, určí sa jednotná výška lavínového 

odtrhu spriemerovaním nameraných hodnôt. 

Ak sa v lavínovom odtrhu zistia viditeľné, 

podstatné zmeny výšky snehu, miesta kde 

dochádza k týmto zmenám je nutné 

zaznamenať pomocou GPS, spolu so zisteným 

výškovým rozdielom (obr. 41). Do modelu tak 

bude vstupovať viacero susediacich 

odtrhových zón s rôznou výškou. Nie vţdy je 

to však moţné osobne obísť líniu odtrhu. 

Lavínový odtrh sa často krát nachádza na 

príliš exponovanom mieste, prípadne mieste, ktoré je stále ohrozované potenciálnymi 

lavínami. V takom prípade je najdôleţitejšia vlastná bezpečnosť. V tomto prípade sa ako 

ideálne javí vyuţitie laserového diaľkomeru prepojeného na GPS prístroj. Lavínový odtrh 

tak môţe byť pomerne presne zameraný z bezpečnej vzdialenosti. Testovaniu prístroja 

TruPulse 360B v podmienkach Vysokých Tatier sa venuje najmä Pawel Chrustek 

z Jagiellonskej Univerzity v Krakove. Jeho merania dokazujú, ţe prepojenie kvalitného 

GPS prístroja s laserovým diaľkomerom umoţňuje rýchle, bezpečné a pomerne presné 
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zameranie lavínového odtrhu. Pomocou tohto 

diaľkomeru je navyše moţné zistiť aj výšku 

odtrhu aj sklon terénu. Dobré výsledky boli 

dosiahnuté aj pri diaľkovom zameriavaní 

bodov v teréne blízko pod okolitými skalnými 

bralami, kde je priamy signál GPS v dôsledku 

tienenia veľmi slabý. Dosah, pri ktorom 

prístroj generoval spoľahlivé výsledky, bol 

však iba 600 m, aj to iba s pouţitím trojnoţky 

(statívu). Po zadefinovaní polygónu odtrhu 

a zadaní jeho výšky, vyhodnotí model 

RAMMS priemernú nadmorskú výšku, 

priemerný sklon tohto odtrhu a vyráta hrubý 

odhad iniciálneho objemu snehu v ňom (obr. 42).  

 Veľmi dôleţitým parametrom pri modelovaní dynamiky lavín je aj hustota snehu. 

Suchý prachový sneh má iné zákonitosti pohybu po svahu ako sneh mokrý. Hustotu snehu 

je moţné odhadnúť na základe druhu snehu v odtrhovom pásme (tabuľka 3). Presnú 

hodnotu hustoty snehovej pokrývky je moţné zistiť hmotnostnou metódou pomocou 

váhového snehomeru. Pri odbere vzorky snehu sa odmerný valec váhového snehomeru 

o ploche 50 cm
2
 zatlačí do snehovej pokrývky aţ ku sklznej vrstve lavíny. Sneh vo vnútri 

valca sa utlačí piestom, čím sa zabráni jeho vypadnutiu pri vyberaní valca z profilu 

snehovej pokrývky a zároveň sa na vonkajšej strane valca na stupnici odčíta výška snehu. 

Obrázok 43: Zameriavanie lavínových odtrhov pomocou laserového diaľkomeru TruPulse 360B.  

Zdroj: Chrustek, 2010 

Obrázok 42: Zadefinovanie polygónu odtrhu v 

modeli RAMMS. Zdroj: autor 
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Takto odobratá sondy sa zváţi zavesením na rameno váhového snehomeru. Z údajov 

o výške snehovej pokrývky a hmotnosti snehovej vzorky môţeme následne vypočítať aj 

hustotu snehu vo vzorke podľa vzťahu: 

  
 

   
                                                                                                                             (17) 

kde 

ρ  je hustota snehu [g/cm
2
] 

m  je hmotnosť vzorky snehu [g] 

k je plocha prierezu (konštanta snehomeru =  50 cm
2
) [cm

2
] 

h  je výška snehu [cm] 

Valcom sa odoberá snehová vzorka minimálne z troch reprezentatívnych miest, z ktorých 

sa následne vypočíta priemerná hustota snehu. 

8.3 Parametre lavínového nánosu 

 Zameranie polohy lavínového dosahu slúţi na kalibráciu modelu. Na základe 

porovnávania reálneho a simulovaného dosahu dochádza k úpravám hodnôt trecích 

koeficientov lavínovej dráhy. Najdôleţitejšie je zistenie polohy čela lavínového nánosu. 

Dôleţitá je však lokalizácia celého lavínového nánosu. Najideálnejší prípad predstavuje 

komplexné detailné zameranie celej plochy lavínového nánosu pomocou presných GPS 

prístrojov, podobne ako to bolo v prípade 100-ročnej lavíny v Ţiarskej doline 25. 3. 2009 

(kapitola 10.1). Takéto zameriavanie je však časovo, finančne aj personálne veľmi 

Obrázok 44: Zaznamenané lavínové dosahy lavíny v Račkovej doline z 19. 3. 2009 (vľavo) a lavíny 

v Ţiarskej doline z 25. 3. 2009 (vpravo) v Západných Tatrách. Autor meraní: Marek Biskupič, 2009 
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náročné. Pri zameriavaní lavínových nánosov sa tak postupovalo podobne, ako v prípade 

lavínových odtrhov. S prístrojom GPS s aktívnym záznamom trasy a vhodne zvoleným 

intervalom záznamu sa obišiel celý viditeľný obvod lavínového nánosu (obr. 44). Na 

kvantitatívne posúdenie presnosti modelovania je potrebné získať údaje o výške snehu 

v nánose vo vybraných reprezentatívnych bodoch. Výber týchto bodov závisí na veľkosti 

a tvare lavínového nánosu. Treba sa vyhýbať meraniu výšky nánosu na lokálnych 

terénnych nerovnostiach (úzka terénna depresia, strţ, koryto potoka, a iné), ktorých vplyv 

nemôţe byť zahrnutý do digitálneho modelu reliéfu. Pri voľbe bodov polohopisu aj 

výškopisu sa kladie dôraz na zachytenie dôleţitých lomových bodov a hrán lavíny. Výška 

nánosu sa zistí pomocou lavínovej sondy, ktorú sa snaţíme vpichovať kolmo k zemskému 

povrchu. Bod, v ktorom bola zistená výška je potrebné zamerať pomocou presného GPS 

prístroja. Zistené údaje o reálnej výške nánosu je tak moţné následne porovnať s údajmi, 

ktoré v daných bodoch vypočítal model. Tak je moţné určiť mieru nad/pod-hodnocovania 

daného modelu. 

 Aj pri zameriavaní lavínových nánosov však treba v prvom rade dbať na vlastnú 

bezpečnosť a v prípade zvýšeného lavínového nebezpečenstva je potrebné odloţiť terénne 

meranie na iný termín.  

8.4 Parametre lavínovej dráhy 

 Parametre lavínovej dráhy podmieňujú charakter pohybu masy snehu po svahu. 

Charakteristika reliéfu, jeho sklon, krivosť a vegetačný kryt sa tak výrazne podieľajú na 

presnosti výstupov modelovania. 

8.4.1 Tvar reliéfu 

 Presná digitálna reprezentácia reliéfu je kľúčová pre presnosť výstupov simulácie. 

Presnosť by mala byť dodrţaná najmä v kľúčových miestach, ako sú horské chrbty 

a údolné partie posudzovaného územia (Haeberli et al., 2004). Do digitálneho modelu 

reliéfu by sme sa mali snaţiť zahrnúť aj malé terénne nerovnosti, ako sú veľké balvany, 

úţiny, strţe, rokliny, či menšie terénne depresie, ktoré dokáţu tok lavíny v určitých 

prípadoch značne ovplyvniť. Do úvahy treba brať aj umelé (človekom zhotovené) artefakty 

nachádzajúce sa v lavínovej dráhe, ako sú umelé korytá, odvodňovacie kanály, jamy, haldy 

a pod. Tým, ţe sa model reliéfu doplní aj o plánované protilavínové zábrany, vieme 
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simulovať správanie sa potenciálnej lavíny a optimalizovať tak tvar a umiestnenie týchto 

protilavínových zábran a opatrení. 

 Údaje o tvare reliéfu vstupujú do modelovania vo forme digitálneho modelu reliéfu 

(DMT). Z neho sú následné odvodené potrebné derivácie, ktoré ovplyvňujú tok hmoty po 

teréne – sklon, horizontálna krivosť a vertikálna krivosť. DMT reprezentuje troj-

dimenzionálny terén a je základným vstupom pre numerické simulácie dynamiky lavín 

(Bühler et al., 2011). DMT je moţné zhotoviť vyuţitím topografických techník, alebo 

metódami diaľkového prieskumu, ako sú fotogrametria, alebo LiDAR (Light Detection 

And Ranging). Od toho závisí následne aj jeho presnosť a kvalita. Mieru presnosti reliéfu 

určuje aj priestorové rozlíšenie výsledného DMT. Bühler et al. (2011) vo svojej štúdii 

porovnáva presnosť výstupov simulácie v modeli RAMMS, pri pouţití DMT z rôznych 

zdrojov (s rôznym rozlíšením), pri zachovaní všetkých ostatných parametrov simulácie. 

Výsledkom tejto štúdie je zistenie, ţe kvalita a priestorové rozlíšenie DMT majú na 

výsledky simulácie zásadný vplyv. Pri pouţití DMT s priestorovým rozlíšením väčším ako 

30 m uţ boli uţ zistené podstatné rozdiely medzi výsledkami simulácie a reálne 

zameranými údajmi (obr. 45). Tieto rozdiely sa prejavia ešte väčšmi práve v komplexnom 

horskom teréne, pozostávajúcom zo ţľabov, rýh, balvanov, múld a strţí. Na modelovanie 

veľkorozmerných lavín zo suchého aj mokrého snehu postačuje priestorové rozlíšenie 25 

m. Pri tomto rozlíšení boli dosiahnuté výsledky s pomerne dobrou zhodou v porovnaní 

s reálnymi pozorovaniami v teréne aj v porovnaní s výsledkami, pri pouţití DMR 

s priestorovým rozlíšením 2 m. Autori modelu RAMMS odporúčajú pracovať 

Obrázok 45: Porovnanie výsledkov simulácie výšky snehu v nánose lavíny v Salezertobel (Švajčiarsko) pri 

pouţití rôznych DMT. Zľava: DMT s priestorovým rozlíšením 2 m získaný z LiDARU, DMT získaný 

topografickej mapy v mierke 1 : 25 000 s priestorovým rozlíšením 25 m, DMT získaný druţicovým 

rádiometrom ASTER s priestorovým rozlíšením 30 m a DMT získaný rádiometrom SRTM s priestorovým 

rozlíšením 90 m. Zdroj: Bühler et al., 2011 
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s priestorovým rozlíšením 5 m. Pri potrebe detailnejšej simulácie a podrobnejších 

výsledkov je vhodné pracovať s rastrovými vrstvami s priestorovým rozlíšením 2 m. 

Voľba rozlíšenia je veľmi dôleţitý krok, ktorý treba dobre zváţiť. Výrazne totiţ 

ovplyvňuje celkovú dĺţku simulácie. Výpočtový čas sa pri pouţití väčšieho priestorového 

rozlíšenia (menší pixel) podstatne predlţuje. 

 Podobnou štúdiou v poľskej časti Krkonôš sa zaoberal aj Pawel Chrustek z 

Jagiellonskej Univerzity v Krakove. Porovnával výsledky simulácie v modeli RAMMS  pri 

pouţití DMT vygenerovaného zo zdigitalizovaných vrstevníc topografickej mapy v mierke 

1 : 10 000 a DMT vygenerovaného z LiDARU s priestorovým rozlíšením 0,6 m. Výsledky 

tejto štúdie sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov (Chrustek, 2010): 

 najväčšie rozdiely medzi tradičnými DMT a DMT vygenerovanými z LiDARU boli 

pozorované pri dynamických analýzach. Bolo zistené, ţe kvalita mapovania 

lavínového rizika výrazne závisí na pouţitom vstupnom DMT – nie len na jeho 

priestorovom rozlíšení, ale taktieţ na jeho type (zdroji). Analýzy zaloţené na 

LiDARových dátach popisujú detaily lavínového procesu oveľa detailnejšie. 

 DMT vygenerované z LiDARu popisujú terén presnejšie najmä v strmom (viac ako 

40°) a komplexnom horskom teréne. Toto platí dokonca aj v prípade, ţe sú 

prevzorkované do menšieho rozlíšenia. 

 Všetky výhody LiDARU majú špeciálny význam pri modelovaní lavín v malých 

horských regiónoch, kde je väčšina lavín z kategórie malých aţ stredných a ich 

výskyt je úzko spojený s lokálnymi terénnymi nerovnosťami. 

Z uvedených štúdii vyplýva, ţe DMT vytvorený pomocou laserového skenovania 

zemského povrchu je pre dynamické modelovanie lavín najideálnejší. Zároveň však 

predstavuje aj jednu z časovo aj finančne najnáročnejších metód získavania údajov o výške 

zemského povrchu a objektov na ňom. 

 Tvar terénu je značne ovplyvnený aj snehovou pokrývkou. Vplyvom vetra 

a sneţenia sa sneh akumuluje v terénnych depresiách a dochádza tak k vyhladzovaniu 

a zarovnávaniu terénnych nerovností. Ak sú snehové zráţky výdatné, zarovnanie terénu uţ 

môţe byť pomerne významné. Pri modelovaní povrchovej lavíny sa snehová masa zosúva 

po pomerne hladkej snehovej vrstve. Napriek tomu, je detailná reprezentácia povrchu 

terénu pri modelovaní lavín stále najpodstatnejšia. Pri tvorbe DMT sa však treba vyhýbať 

prevzorkovaniu (resamplingu). Pri tvorbe DMT s väčším priestorovým rozlíšením 
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prevzorkovaním DMT s menším priestorovým rozlíšením dochádza s signifikantným 

chybám, ktoré sa prejavia najmä pri následnom odvodzovaní vrstiev sklonu, krivosti 

a orientácie. 

 DMT vstupuje do modelu RAMMS vo forme gridu, teda pravidelnej rastrovej 

štruktúre, zloţenej z matice buniek štvorcového tvaru (pixlov). Najčastejší spôsob tvorby 

DMT je digitalizácia vrstevníc a všetkých ostatných známych geoprvkov nesúcich 

informáciu o hodnote nadmorskej výšky (chrbátnice, údolnice, výškové kóty) a následná 

interpolácia hodnôt medzi týmito geoprvkami, s cieľom získať DMT vo forme gridu. 

Existuje mnoho interpolačných metód, zaloţených na odlišných princípoch, ktoré generujú 

odlišné výsledky. Nie všetky sú však vhodné na interpoláciu neznámych hodnôt 

nadmorskej výšky terénu. Marek Biskupič (2008) vo svojej práci odporúča pouţívať 

metódu inverzných vzdialeností IDW (Inverse Distance Weighting). Pri tejto metóde sa 

nadmorská výška v neznámom bode vyráta na základe váţeného priemeru známych hodnôt 

nachádzajúcich sa v určitej vzdialenosti od tohto bodu. Táto vzdialenosť sa určí 

zadefinovaním vyhľadávacieho polomeru.  

 DMT pouţitý v jednotlivých prípadových štúdiách (kapitola 10) v tejto práci bol 

vytvorený lineárnou interpoláciou z modelu TIN (Triangulated Irregular Network). Touto 

metódou boli dosiahnuté kratšie výpočtové časy ako v prípade metódy IDW a výsledky 

dosahovali dostatočnú presnosť. Do tvorby modelu TIN vstupujú všetky geoprvky 

s informáciou o nadmorskej výške. 

Vrstevnice, výškové kóty, údolnice 

a chrbátnice boli získané 

digitalizáciou zo základných máp 

SR v mierke 1 : 10 000. Do tvorby 

modelu TIN boli zahrnuté aj veľké 

balvany nachádzajúce sa 

v lavínovej dráhe. Tie boli 

identifikované terénnym 

prieskumom a zamerané pomocou 

GPS spolu s ich pribliţnou výškou 

(obr. 46). Výsledný model TIN je 

zloţený z nepravidelnej 

Obrázok 46: Výškový model TIN doliny Ďurková (Nízke Tatry), 

doplnený o veľké balvany nachádzajúce sa v lavínovej dráhe. 

Zdroj: autor 
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trojuholníkovej siete, ktorá spája prvky so známou hodnotou nadmorskej výšky. Metódou 

lineárnej interpolácie bol z modelu TIN následne vytvorený výškový model záujmového 

územia vo formáte grid. Na obrázku 47 je porovnanie vygenerovaných DMT s 

priestorovým rozlíšením 2 m, 10 m a 30 m. Priečny profil je zámerne vedený aj cez balvan, 

ktorý bol zahrnutý do tvorby DMT. Je zrejmé, ţe presnosť DMT sa s klesajúcim 

priestorovým rozlíšením (stúpajúca hodnota veľkosti pixla) podstatne zniţuje. Aby boli do 

simulácie zahrnuté aj malé terénne nerovnosti, pri jednotlivých prípadových štúdiách sa 

pracovalo s DMT s priestorovým rozlíšením 2 m. 

8.4.2 Výskyt lesnej pokrývky 

 Les má výraznú protilavínovú funkciu. Dokáţe výrazne spomaliť aţ zastaviť 

lavínový tok. Tým pádom značne ovplyvňuje smer a rýchlosť prúdenia lavíny a následne aj 

výsledný tvar lavínovej dráhy. V prípade, ţe tlak v lavíne dosiahne hodnotu 100 kPa 

(limitná hodnota pre vyvrátenie dospelého smreku), spomaľujúci efekt lesného porastu 

stráca význam. Veľké lavíny často vyvrátia a polámu lesný porast nachádzajúci sa v ich 

dráhe a vzniká tak zmiešaný tok snehu, stromov a skalných úlomkov, ktorý má väčší 

objem a narastajúci ničivý potenciál (McLung, 2006). Na rozdiel od parametrov terénu, 

vegetačný kryt predstavuje časovo značne variabilnú charakteristiku. Na dosiahnutie 

presného výsledku je preto dôleţité, aby do modelu vstupovala charakteristika vegetačného 

krytu v dobe pádu lavíny. To je obzvlášť dôleţité pri modelovaní lavín z minulosti 

(kapitola 10.2). Hranicu lesa je moţné odvodiť z lesníckych, alebo topografických máp. 

Keďţe modelovú doménu tvorí väčšinou jedna lavínová dráha, údaje o výskyte lesnej 

Obrázok 47: Porovnanie priečneho profilu na DMR s priestorovým rozlíšením 2 m, 10 m a 30 m.  

Zdroj: autor 
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pokrývky je vhodné odvodiť z dostatočne presných, detailných máp. Hranicu lesných 

porastov je moţné vyčítať aj z georeferencovaných ortofotosnímok s dobrým rozlíšením. 

V oboch prípadoch je potrebné brať do úvahy obdobie, ku ktorému sa mapy, resp. 

ortofotosnímky viaţu. Najmä v horskom prostredí, v oblasti s výskytom lavín, je lesný 

porast veľmi variabilná charakteristika. 
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9 Lavínová aktivita počas sledovaného obdobia 

 Pre dostatočne presnú parametrizáciu a kalibráciu modelu bolo potrebné získať čo 

najpresnejšie merania dostatočného počtu lavín. Cieľom práce bolo uskutočniť presnú 

dokumentáciu a zameranie lavínových odtrhov a dosahov pomocou presného GPS 

merania. Zimné sezóny 2009/2010 a 2010/2011 však boli mimoriadne chudobné na 

snehové zráţky, čomu zodpovedala aj nízka lavínová aktivita. Väčšina zaznamenaných 

lavín mala navyše atypický priebeh aj parametre a nepredstavovali tak reprezentatívnu 

vzorku vhodnú pre kalibráciu modelu. Jednalo sa väčšinou o lavíny z voľného snehu 

s bodovým odtrhom. Takéto lavíny väčšinou nepredstavujú veľké nebezpečenstvo a ani ich 

dynamika tak nie je dostatočne prepracovaná a implementovaná do moderných 

numerických dynamických modelov. Pripravovaná metodika zamerania lavínových 

odtrhov a dosahov tak mohla byť pouţitá iba na niekoľko vyhovujúcich lavín počas 

posledných dvoch zimných sezón. Z tohto dôvodu boli pre modelovanie vybrané aj 

dostatočne zdokumentované lavíny z predchádzajúceho obdobia, najmä zo zimnej sezóny 

2008/2009. Tá bola naopak charakteristická nadpriemernými celkovými výškami snehu 

a značne zvýšenou lavínovou aktivitou. V tomto období však ešte nebola pripravená 

metodika získavania potrebných údajov o lavínach (GPS zameriavanie lavínových odtrhov 

a dosahov). Pre vhodnú parametrizáciu a kalibráciu tak mohlo byť pouţitých tieţ iba 

niekoľko dobre zdokumentovaných lavín. Okrem údajov o lavínach z uvedených zimných 

sezón, boli pri modelovaní pouţité aj o údaje získané z historických záznamov 

významných lavín v minulosti. 

9.1 Zimná sezóna 2008/2009 

 Táto zimná sezóna bola charakteristická nadpriemernými celkovými výškami snehu 

vo vysokohorskom teréne (obr. 48) a výskytom veľkého počtu nadpriemerných aţ 

extrémne veľkých lavín (tab. 10). Bolo zaznamenaných 47 veľkých lavín s dráhou dlhšou 

ako 1000 m. V troch prípadoch mala lavínová dráha dokonca viac ako 2500 m. Vysoký bol 

aj celkový počet lavín zaevidovaných Strediskom lavínovej prevencie vo všetkých 

slovenských pohoriach – 295 lavín (tab. 9). Nadpriemerné snehové zráţky sa odzrkadlili aj 

na počte preventívnych odstrelov lavín. Na odstrel sa pouţilo 84 kg trhavín, čo predstavuje 

najväčšie mnoţstvo trhavín v doterajšej preventívnej praxi SLP.  
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Prvá súvislá snehová pokrývka sa objavuje v polovici novembra 2008. Začiatkom 

decembra sa však výrazne oteplilo, a dochádza k zmenšovaniu snehovej pokrývky. 

Koncom decembra sa ochladilo a boli zaznamenané aj pomerne vysoké úhrny snehu za 

periódu sneţenia. V Tatrách dosahovali od 40 do 80 cm. Vplyvom nízkych teplôt bola 

snehová pokrývka nestabilná, čo sa prejavilo aj na počte lavínových udalostí. Január bol na 

zráţky podpriemerný. Intenzívnejšia zráţková činnosť nastúpila aţ začiatkom februára 

a trvala s malými prestávkami aţ do konca marca. Najmä v marci pripadlo na horách 

obrovské mnoţstvo snehu počas dvoch výraznejších zráţkových etáp. Prvá trvala od 7. do 

13. marca a druhá od 16. do 20. marca. Práve počas druhej etapy pripadlo najmä na 

severnej strane Tatier - od 60 do 100 cm nového snehu. Keďţe toto intenzívne sneţenie 

bolo takmer vţdy sprevádzané silným vetrom, dochádzalo k výraznému previevaniu 

nového snehu na záveterné strany, kde vznikali nestabilné snehové dosky. Práve táto tretia 

marcová dekáda predstavovala vrchol lavínovej činnosti (obr. 49). Obdobie od 25. do 31. 

marca 2009 predstavuje pravdepodobne najlavinóznejší týţdeň v histórii evidencie lavín. 

Počas týchto siedmich dní bolo zaznamenaných spolu cez 200 lavín. Koncom marca boli 

zaznamenané aj extrémne veľké lavíny v dolinách Západných Tatier, ktoré spôsobili veľké 

škody na majetku a na lesných porastoch. Najväčšia z nich spadla v Ţiarskej doline. Pri 

spojitom odtrhu v 7 lavínových ţľaboch (Miklúcov, Banistá, Jalovecký, Príslop, Krásnô) 

zničila takmer 28 ha lesa, mostík na lesnej ceste, automatické meteorologické stanice HZS 

pri Ţiarskej chate a pod Hrubou Kopou, poškodila trafostanicu, Ţiarsku chatu a stanicu 

HSnS. Nameraný objem nánosu snehu, pribliţne 2 milióny m
3 

, bol najväčší dosiaľ 

zaznamenaný nános v slovenských horských oblastiach. 

 

Tabuľka 9: Počet lavín v zimnej sezóne 2008/2009 

v jednotlivých pohoriach. Zdroj: archív SLP 

pohorie počet lavín 

Vysoké Tatry 28 
Belianske Tatry 31 
Západné Tatry 65 

Nízke Tatry 59 
Veľká Fatra 63 
Malá Fatra 46 

Chočské vrchy 3 

spolu 295 

Tabuľka 10:Počet veľkých lavín v zimnej sezóne 

2008/2009. Zdroj: archív SLP 

dĺžka lavínovej dráhy počet 

viac ako 1000 m 47 

z toho viac ako 1500 m 19 

z toho viac ako 2000 m 6 

z toho viac ako 2500 m 3 
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 Je veľkou škodou, ţe v tomto čase ešte nebola pripravená metodika na získavanie 

údajov o lavínach, ktoré sú bezpodmienečne potrebné pre modelovanie. Ide najmä o GPS 

zameranie línie, resp. polygónu odtrhu a línie dosahu lavíny. Práve takéto stredne veľké aţ 

veľké lavíny sú vhodné na modelovanie a na kalibráciu modelu. Pracovníci SLP síce 

zamerali pomocou GPS maximálny dosah niektorých významných lavín, avšak línia 

odtrhu detailne zameraná nebola. Táto línia sa síce dá spätne lokalizovať na základe 

fotografií a záznamov, ale treba rátať so značne vyšším faktorom priestorovej chybovosti. 

Práve parametre odtrhu 

(lokalizácia, objem, 

vlastnosti snehu) do 

značnej miery ovplyvňujú 

modelovaný pohyb hmoty 

po teréne. Aj z tohto 

dôvodu bola definovaná 

podrobnejšia metodika 

získavania údajov o lavínach. Jej cieľom bol zisk dostatočne presných údajov, ktoré by 

bolo moţné pouţiť pre dynamické numerické modelovanie. Tá mala byť pouţitá uţ pri 

zaznamenávaní údajov o lavínach v nasledujúcej zimnej sezóne. Predmetom modelovania 

bola najmä 100-ročná lavína v Ţiarskej doline z 25. 3. 2009. Rekordne veľký nános snehu 

po tejto lavíne bol navyše komplexne zmapovaný pomocou presného GPS merania, ktoré 

uskutočnili pracovníci Ústavu geoinformačných technológií LDF Mendelovej univerzity 

v Brne v spolupráci so Strediskom lavínovej prevencie v Jasnej (kapitola 10.1). 

Obrázok 48: Výška nového snehu a celkového snehu v porovnaní s dlhodobým priemerom na pozorovacej 

stanici Jasná (1185 m n. m.) v sezóne 2008/2009. Zdroj: archív SLP 

 

Obrázok 49: Výskyt lavín v zimnej sezóne 2008/2009. Zdroj: archív SLP 
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9.2 Zimná sezóna 2009/2010 

 Zima 2009/2010 sa líšila od tej predchádzajúcej v mnohých ohľadoch. Výška snehu 

počas sezóny výrazne kolísala. Sneh sa objavil veľmi skoro uţ na začiatku októbra, kedy 

najmä na podhorí napadlo miestami aţ do pol metra snehu. Snehové zráţky kulminovali vo 

viacerých obdobiach, avšak celková výška snehovej pokrývky bola hlboko pod dlhodobým 

priemerom (obr. 50). To bolo viditeľné najmä v niţších horských polohách. Vo vyšších 

polohách nebol tento jav aţ taký badateľný, avšak výška snehu ani zďaleka nedosahovala 

dlhodobý priemer. V porovnaní so sezónou 2008/2009, ktorá bol bohatá na sneh a tieţ aj  

katastrofické lavíny, bola sezóna 2009/2010 chudobná (tab. 12). 

 Počas tejto zimnej sezóny zaevidovalo Stredisko lavínovej prevencie (aj vďaka 

informáciám od verejnosti a v neposlednom rade od jednotlivých oblastných stredísk HZS) 

vo všetkých pohoriach Slovenska spolu 184 lavín. Toto číslo je z dlhodobého hľadiska 

podpriemerné. Je to následok najmä malej výšky snehovej pokrývky, najmä v polohách 

nad 1600 m n. m. Najvýraznejšie to bolo badateľné v Malej a Veľkej Fatre, kde nebola 

zaznamenaná ani jedna tradičná jarná základová lavína. Veľmi malý je aj výskyt veľkých 

Tabuľka 11: Počet lavín v zimnej sezóne 2009/2010 

v jednotlivých pohoriach. Zdroj: archív SLP 

pohorie počet lavín 

Vysoké Tatry 47 
Belianske Tatry 18 
Západné Tatry 50 

Nízke Tatry 56 
Veľká Fatra 7 
Malá Fatra 7 

Chočské vrchy 0 

spolu 184 

Tabuľka 12:Počet veľkých lavín v zimnej sezóne 

2009/2010. Zdroj: archív SLP 

dĺžka lavínovej dráhy počet 

viac ako 1000 m 12 

z toho viac ako 1500 m 0 

z toho viac ako 2000 m 0 

z toho viac ako 2500 m 0 

Obrázok 50: Výška nového snehu a celkového snehu v porovnaní s dlhodobým priemerom na pozorovacej 

stanici Jasná (1185 m n. m.) v sezóne 2009/2010. Zdroj: archív SLP 
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lavín, s celkovou dĺţkou dráhy nad 1000 m. Oproti 47 lavínam v minulej sezóne, bolo 

zaevidovaných iba 12 väčších lavín, z ktorých ale ţiadna nepresiahla celkovú dĺţku     

1500 m. Kratšie dĺţky lavínových dráh môţeme pripísať najmä nízkej celkovej výške 

snehovej pokrývky počas celej zimnej sezóny. Priemerná výška odtrhov bola podstatne 

menšia ako v minulej sezóne a menší bol následne aj celkový objem snehu iniciovaných 

lavín. Najdlhšia lavína, s dĺţkou dráhy 1400 m, spadla v druhej polovici marca na severnej 

strane Malej Chochule v Nízkych Tatrách. Podobný dosah mala aj lavína v Belianskych 

Tatrách na severných svahoch Havrana. Ani jedna z týchto lavín však nebola zameraná 

pomocou GPS v dôsledku pretrvávajúceho vysokého lavínového nebezpečenstva.  

 Zima začala veľmi skoro, prvý sneh napadol uţ v polovici októbra. Jeho úhrn 

predstavoval 50 aţ 100 cm. V tomto období boli evidované aj prvé lavíny. Jednalo sa 

výlučne o základové lavíny na trávnatom podklade. Október bol zráţkovo nadpriemerný, 

ale od polovice novembra sa výrazne oteplilo, a snehová pokrývka sa udrţala uţ iba na 

severných svahoch Vysokých a Západných Tatier. Výraznejšia lavínová aktivita bola 

zaznamenaná medzi 10. a 13. januárom 2010. Jednalo sa najčastejšie o povrchové, doskové 

lavíny s čiarovým odtrhom. Lavínová aktivita kulminovala v druhej polovici marca, kedy 

pripadlo na horách 50 aţ 100 cm nového snehu. Najčastejšie sa jednalo o doskové lavíny 

zo suchého nového snehu. Po oteplení začali padať lavíny z mokrého snehu s bodovým 

odtrhom. Podobná situácia sa zopakovala aj v polovici apríla. Vo vyšších polohách 

napadlo pribliţne 50 cm nového snehu a najmä v období medzi 15. aţ 20. aprílom bol 

zaznamenaný zvýšený výskyt lavín z mokrého snehu. Aj počas mája boli zaznamenané 

lavíny. V dôsledku ochladenia a snehových zráţok boli od 19. mája pozorované najmä 

menšie základové lavíny na trávnatých svahoch v Ţiarskej doline. 

 Podrobnejšie GPS zameranie bolo uskutočnené na lavíne, ktorá spadla na svahoch 

Borišova, smerom do Belanskej doliny 22. 3. 2010. Dostatočne presné údaje bolo moţné 

získať aj pri umelo (odstrelom) vyvolanej lavíne vo východnom Derešskom kotli 8. 2. 

2010 (kapitola 10.5). Parametre tejto lavíny boli dostatočne zdokumentované, vyfotené 

a celý jej priebeh bol navyše kamerovo zaznamenaný Českou televíziou. 

9.3 Zimná sezóna 2010/2011 

 Zima 2010/2011 sa svojim charakterom a priebehom vo veľkej miere podobala na 

predchádzajúcu zimu 2009/2010. Celková výška snehovej pokrývky bola opäť hlboko pod 
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*  V čase písania dizertačnej práce nebola evidencia lavín pre sezónu 2010/2011 úplne dokončená 

dlhodobým priemerom (obr. 51). Rekordne nízky bol aj celkový počet zaznamenaných 

lavín – 65
*
 (tabuľka 13). Väčšinou išlo o malé aţ stredné lavíny s nízkym objemom snehu. 

Lavínová dráha ţiadnej zo zaznamenaných lavín nedosiahla dĺţku 1000 m. Zaujímavosťou 

je, ţe aţ tri lavínové udalosti boli zaznamenané v jednej lokalite – v Kartárikovom ţľabe 

v oblasti Lomnického štítu. Spúšťacím mechanizmom bolo vo všetkých prípadoch 

dodatočné zaťaţenie snehovej pokrývky a následné uvoľnenie doskovej lavíny z naviateho 

snehu. Podľa medzinárodnej klasifikácie sa jednalo o stredne veľké lavíny, s dĺţkou do 

1000 m a s objemom niekoľko 1000 m
3
. 

 Prvý sneh sa objavil pomerne skoro, 

uţ na začiatku októbra. Celkové úhrny však 

boli minimálne a do konca novembra 

dosahovala výška snehovej pokrývky na 

horách len niekoľko centimetrov (poprašok), 

vo vysokých polohách maximálne do 35 cm. 

Koncom novembra bolo zaznamenané prvé 

výdatnejšie sneţenie a celková výška snehu 

sa na horách pohybovala od 30 do 75 cm. 

Začiatkom decembra naďalej prevládalo oblačné počasie so sneţením. To nabralo na 

intenzite najmä v polovici decembra. Pripadlo 10 aţ 20 cm nového snehu, na severe Tatier 

miestami cez 30 cm a zaznamenaných bolo aj niekoľko menších povrchových lavín. Od 

20. 12. 2010 sa však začalo výrazne otepľovať vplyvom juţného prúdenia. Dochádza 

k stabilizácii snehovej pokrývky a k zníţeniu jej celkovej výšky. Na prelome rokov bol 

najciteľnejším meteorologickým prvkom vietor. Fúkal prevaţne búrlivý severozápadný 

vietor, s nárazmi aţ cez 30 m/s. Ten previal mnoţstvo snehu do záveterných, najmä 

juţných a juhovýchodných ţľabov a múld. Horské chrbty boli naopak vyfúkané aţ na 

trávnatý, zľadovatelý aţ skalný podklad. Po ochladení sa v snehovej pokrývke, v dôsledku 

jej podpriemernej hrúbky, vytvárali nebezpečné vrstvičky hranatozrnného snehu. Typický 

profil z tohto obdobia vyzeral nasledovne: na tvrdom firnovom podklade (z vianočného 

oteplenia) leţala vrstva novšieho snehu vo forme mäkkých alebo tvrdých dosiek (v 

závislosti od vetra) a medzi nimi sa vytvárala nebezpečná vrstva hranatozrnného snehu. 

Zaznamenaných bolo niekoľko mechanicky uvoľnených doskových lavín. Aj pri nízkych 

teplotách vzduchu (od -21°C do -10°C) napadlo koncom januára, najmä v severných  

Tabuľka 13: Počet lavín v zimnej sezóne 2010/2011 

v jednotlivých pohoriach. Zdroj: archív SLP. 

 
pohorie počet lavín* 

Vysoké Tatry 25* 
Belianske Tatry 11* 
Západné Tatry 22* 

Nízke Tatry 9 
Veľká Fatra 1 
Malá Fatra 4 

Chočské vrchy 0 

spolu 72* 
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dolinách Tatier, do 35 cm prachového snehu. Snehová pokrývka aj napriek tomuto 

sneţeniu je na toto ročné obdobie podpriemerná. Vo Vysokých  Tatrách dosahuje výšku 

okolo 125 cm, v Nízkych tatrách do 120 cm a vo Fatrách okolo 65 cm. V stredných 

a niţších polohách je dokonca snehová pokrývka nesúvislá. Nový sneh z poslednej periódy 

sneţenia bol previevaný do ţľabov a múld, kde vytváral nebezpečné vrstvy – snehové 

dosky a vankúše. Sneh bol nerovnomerne rozloţený, v snehovej pokrývke boli nebezpečné 

nestabilné vrstvy, čo spôsobilo v Západných Tatrách vznik zvýšeného lavínového 

nebezpečenstva a výskyt niekoľkých menších samovoľných lavín. Nesprávne 

vyhodnotenie lokálnych podmienok a určenie nesprávnej zostupovej trasy sa podpísalo aj 

pod lavínové nešťastie v Kartáriku v nedeľu 6. februára 2011. Podobný veterný charakter 

a pravidelné striedanie „teplého“ a „ studeného“ týţdňa pokračovalo počas celého februára. 

Okrem nebezpečných ţľabov (prevaţne s juhovýchodnou orientáciou), je snehová 

pokrývka všeobecne dobre spevnená. Avšak v dobe, kedy by mala snehová pokrývka 

kulminovať, zaznamenávame takmer najniţší stav snehu počas zimy a v porovnaní 

s dlhodobými priemermi je to hlboko pod priemerom. Výška snehu sa vo Vysokých 

Tatrách pohybuje od 25 do 140 cm, v Západných a Nízkych Tatrách od 20 do 100 cm a vo 

Fatrách od nesúvislej snehovej pokrývky do 60 cm. Tomu zodpovedá aj minimálna 

lavínová aktivita. Snehové zráţky boli počas celého marca minimálne. Na ojedinelých 

strmých svahoch, v ţľaboch a muldách sa nachádzajú neveľké snehové dosky, ktoré sa aj 

po malom zaťaţení môţu uvoľniť. V poobedňajších hodinách boli na slnkom osvietených 

trávnatých svahoch zaznamenané výskyt samovoľných splazov a lavín z mokrého snehu. 

Koncom marca sa uţ vo Veľkej ani v Malej Fatre nenachádzajú ţiadne väčšie plochy 

snehu a súvislá snehová pokrývka sa v Tatrách nachádza aţ od nadmorskej výšky okolo 

1700 m. Posledné sneţenie bolo zaznamenané v období Veľkej noci koncom apríla. 

Obrázok 51: Výška nového snehu a celkového snehu v porovnaní s dlhodobým priemerom na pozorovacej 

stanici Jasná (1185 m n. m.) v sezóne 2010/2011. Zdroj: archív SLP 
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V nadmorskej výške nad 2000 m pripadlo do 20 cm nového snehu, v dôsledku čoho bolo 

krátkodobo zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Najmä na slnkom osvietených svahoch bolo 

zaznamenaných niekoľko zosuvov menších lavín z mokrého snehu. 

Celkový súpis lavín, ktoré boli predmetom modelovanie je uvedený v tabuľke 14. 

 Tabuľka 14: Výber lavín pre modelovanie zo sezón 2008 - 2011. Zdroj: databáza SLP 
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14. 3. 
1970 

Nízke 
Tatry 

Ľupčianska  
35-
40 

SV čiarový tvrdá doska 1.8 – 12 m 1500 m suchý 
2200 
m 

1800 
m 

25 m 
zaťaženie 
človekom 

11. 1. 
2006 

Malá 
Fatra 

Śútovská 
35-
40 

JJV čiarový základová 1 – 2 m 120 m mokrý 400 m 150  m 3 m samovoľne 

25. 3. 
2009 

Západné 
tatry 

Žiarska 
35-
40° 

JV čiarový mäkká doska 1 – 3  m 3000 m suchý 
2800 
m 

1700 
m 

20 m samovoľne 

8. 2.  
2010 

Nízke 
Tatry 

Demänovská > 40° V čiarový mäkká 0.3–0.8 m 40 m suchý 300 m 120 m 3 m odstrel 
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10 Prípadové štúdie 

 V tejto kapitole sú uvedené prípadové štúdie, pri ktorých bolo vyuţité dynamické 

numerické modelovanie pomocou modelu RAMMS. Uvedené štúdie predstavujú zároveň 

príklady praktického vyuţitia takéhoto modelovania. Modelovanie lavín bolo doteraz 

uskutočnené vo viacerých horských oblastiach na Slovensku, aj v Českej republike. Ich 

výber odpovedal najmä dostupným existujúcim dátam a lavínovej aktivite v posledných 

troch zimných sezónach 2008 – 2011. 

10.1 Žiarska dolina – Západné Tatry 

 Ak by mala byť zvolená iba jediná testovacia oblasť, bola by to práve Ţiarska 

dolina. Oblasť Ţiarskej doliny je jednou z najlavinóznejších oblastí na Slovensku aj 

v celých Tatrách. Zároveň však predstavuje aj jednu z najnavštevovanejších zimných 

horských destinácií. Kaţdú zimu ju navštívi mnoho turistov a najmä skialpinistov. Typický 

bralovo-hôľny aţ hôľny typ reliéfu poskytuje ideálne podmienky pre tento šport. Kaţdú 

zimu je v tejto doline zaznamenaný veľký počet lavín rôzneho charakteru. 

 Dôvodom výberu je aj jedna z najväčších zaznamenaných lavín na Slovensku, ktorá 

spadla 25. marca 2009 práve v tejto doline. V Ţiarskej doline nespadla len jedna lavína. 

Hlavný odtrh totiţ následne spustil sériu ďalších 7, alebo 8 lavín z Jaloveckého sedla, 

Príslopu a Krásneho. Tieto lavíny vytvorili obrovský nános snehu, ktorý siahal od 3,5 km v 

Ţiarskej doline aţ do Baníkovského potoka pod Terasou. Lavíny zničili mostíky na 

prístupovej ceste, turistické značenie, aj posed v zákrute pod Jaloveckým ţľabom. Lavína z 

Krásneho zasiahla chatu Alpina Horskej sluţby. Poškodila komín, rozbila okná na severnej 

strane chaty, čiastočne poškodila aj terasu chaty a časť strechy. Vo vnútri bol poškodený 

múr a mnoţstvo snehu. Ţiarska chata bola poškodená o mnoho menej. Mala rozbité jedno 

okno do kuchyne a poškodený prístrešok nad vchodom zo severnej strany. Poškodená bola 

Obrázok 52: Zničená automatická stanica Strediska lavínovej prevencie HZS. Z grafu automatického 

merania výšky snehovej pokrývky sa dá vyčítať čas pádu lavíny. Zdroj: archív SLP 

25. 3. – 26. 3.  
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aj automatická meteorologická stanica Strediska lavínovej prevencie HZS (obr. 52). 

Lavíny spôsobili značné škody aj na lesných porastoch. 

Parametre lavínového odtrhu 

 Pre zlú viditeľnosť sa nedali presne určiť odtrhy jednotlivých lavín. Ich lokalizácia 

bola zachytená iba pomocou fotografií (obr. 53 aţ 57). Na základe nich bola odtrhová línia 

jednotlivých lavín zvektorizovaná v programe ESRI ArcGIS 9.3 (obr. 58). GPS zameranie 

odtrhu nebolo moţné z dôvodu veľkého lavínového nebezpečenstva a dlhej línie odtrhov 

nachádzajúcej sa v exponovanom teréne. Priemerná výška väčšiny odtrhov dosahovala 1 

m. V niektorých miestach však dosahovala aţ okolo 2 m. Odtrhová línia sa začínala pod 

Ráztokou a pribliţne kopírovala hrebeň popod Jaloveckú kopu, Jalovecké sedlo a následne 

pokračovala hore, aţ pod samý vrchol Príslopu. Z Príslopu smerovala línia odtrhu smerom 

dole, po juhovýchodnom rebre, ponad centrálny ţľab a ďalej smerom na lavínový svah 

Krásno. Lavíny boli doskové z prachového snehu, okrem poslednej lavíny, ktorá spadla z 

Príslopu cez Šarafiov vodopád. Táto lavína bola vzhľadom na hnedú farbu nánosu 

pravdepodobne základová z mokrého snehu.  

Obrázok 53:Línia odtrhu lavíny, tiahnuca sa spod Ráztoky aţ po Príslop. Zdroj: upravené, archív SLP 
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Obrázok 54: Odtrhová línia na rovni pod Príslopom. Zdroj: archív SLP 

Obrázok 55: Začiatok odtrhovej línie pod Ráztokou. Zdroj: archív SLP 
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 Obrázok 56: Línie odtrhu identifikované na fotografiách, ktoré slúţili ako podklad pre vektorizáciu.  

Zdroj: upravené, archív SLP 
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Obrázok 57: Línia odtrhu pod Jalovským sedlom. Zdroj: archív SLP 

Obrázok 58: Polygóny odtrhu identifikované na základe terénneho prieskumu a fotografií. Zdroj: autor 
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Pre správnosť modelovania je potrebné dodrţať aj postupnosť pádu jednotlivých 

lavínových odtrhov. Na základe tvaru lavínového nánosu (obr. 60 a 61) sa dalo usúdiť, ţe 

ako prvý vypadol centrálny ţľab Príslopu (1). Následná tlaková vlna pravdepodobne 

uvoľnila aj veľký odtrh tiahnuci sa od Ráztoky po Jalovské sedlo (2). Na takto vzniknutom 

nánose boli viditeľné ešte menšie nánosy lavín, ktoré sa uvoľnili po páde prvých dvoch (3) 

(obr. 58). V prípade takýchto veľkých a objemných lavín je potrebné a dôleţité, aby sa 

nános predchádzajúcej lavíny integroval do DMT pre modelovanie nasledujúcej lavíny. To 

je moţné pomocou nástroja Add deposition to DEM v modeli RAMMS. 

Parametre lavínového nánosu 

 Výška a dosah lavínového nánosu bol detailne zameraný pomocou presných GPS 

prístrojov. Meranie uskutočnili pracovníci Ústavu geoinformačných technológií na 

Mendelovej univerzite v Brne. Takéto údaje predstavujú ideálny prípad zamerania 

lavínového nánosu a sú nevyhnutne potrebné pre dostatočne správnu parametrizáciu 

a kalibráciu pouţitého numerického modelu. Komplexné zameranie povrchu lavíny sa 

uskutočnilo 15. – 16. 4 2009, čiţe pribliţne tri týţdne po páde lavíny. Na meranie bola 

pouţitá najmä zostava dvoch geodetických GPS aparatúr Topcon Hiper Pro. Tá dosahuje 

pri pouţití diferenciálnych korekcií v reálnom časte (RTK metóda) s vyuţitím 

rádiomodemu rádovo centimetrovú presnosť v horizontálnom, aj vertikálnom smere. 

Keďţe plocha lavíny bola značne veľká (28 ha), k urýchleniu merania boli pouţité aj 

menej presné GPS prístroje Trimble GeoXT a Trimble ProXH. Pri vyuţití diferenciálnych 

korekcií dosahujú tieto prístroje polohovú presnosť do 30 cm. Tieto korekcie boli 

získavané z blízkej referenčnej stanice, ktorú tvorila GPS aparatúra s fázovým meraním 

umiestnená na bode so známymi súradnicami. Keďţe v tejto lokalite je veľmi slabý signál 

GSM sietí, bolo nutné presne zamerať a stabilizovať východziu sieť referenčných bodov. 

Poloha týchto bodov bola spresnená posprocessingovou korekciou s vyuţitím dát siete 

SKPOS. Povrch lavíny bol následne zameraný mnoţinou pribliţne 13 000 bodov. Z týchto 

bodov bol  interpoláciou pomocou nástroja TopoToRaster nadstavby Spatial Analyst 

v programe ESRI ArcGIS 9.3 vytvorený DMT lavínového nánosu. Na to, aby bolo moţné 

určiť celkový objem tohto nánosu, bolo potrebné podrobne zamerať aj povrch terénu pod 

lavínovým nánosom. Z tohto dôvodu uskutočnili pracovníci Ústavu geoinformačných 

technológií na Mendelovej univerzite v Brne v spolupráci so Strediskom lavínovej 

prevencie druhé podrobné zameranie povrchu terénu po odtopení snehu, v dňoch 5.  –  7. 
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10. 2009. Výsledný DMT vznikol interpoláciou pribliţne 17 000 bodov. Po odčítaní DMT 

lavínového nánosu a DMT povrchu terénu bol zistený celkový objem snehu v lavíne 

993 222 m
3
, ktorý sa nachádzal na ploche 28 ha. Maximálna výška nánosu dosahovala 19,9 m. 

Treba však uviesť, ţe medzi pádom lavíny a zameraním lavínového nánosu ubehli 

pribliţne 3 týţdne, počas ktorých prevládalo slnečné počasie s pomerne vysokými 

teplotami (najmä v apríli). Dochádzalo teda aj k podstatnému topeniu snehu, pribliţne 5 – 

20 cm za deň. Zameraná výška nánosu tak môţe byť o 1 aţ 2 metre niţšia ako v dobe pádu 

lavíny. Na tento fakt treba prihliadať aj pri porovnávaní reálnych a simulovaných hodnôt 

výšky snehu v nánose. 

Obrázok 59: Zameriavanie lavínového nánosu v Ţiarskej doline v dňoch 15. - 16. 4. 2009. Zdroj: archív SLP 

Obrázok 60: Lavínový nános v Ţiarskej doline. Dosah posledne spadnutých lavín je ovplyvnený nánosom 

predchádzajúcich lavín. Zdroj: archív SLP 
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Obrázok 61: Značne členitý povrch obrovského lavínového nánosu po lavíne v Ţiarskej doline z 25. 3. 2009. 

Zdroj: archív SLP 
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Výsledky simulácie 

 Celková simulácia je výsledkom štyroch čiastkových simulácii jednotlivých 

odtrhov. Čiastkové simulácie boli zvolené s ohľadom na postupnosť uvoľnenia 

jednotlivých odtrhových zón (obr. 58). Simulácia prvej odtrhovej zóny bola rozdelená 

z dôvodu výpočtovej náročnosti v modeli RAMMS. Ako prvé bolo teda nasimulované 

uvoľnenie rozsiahleho odtrhu v centrálnom ţľabe Príslopu. Priemerná výška tohto odtrhu 

dosahovala 0,7 m a celkový objem uvoľneného snehu dosiahol 270 398 m
3 

na ploche 316 

744 m
2
. Nasledovala simulácie odtrhu na severovýchodnom svahu rázsochy medzi 

Jalovským sedlom a Príslopom. Zaznamenaná výška tohto odtrhu dosahovala v priemere 

0,5 metra. Na ploche 42 210 m
2
 dosahoval tento odtrh objem 25 007 m

3
. Tieto dva odtrhy 

predstavovali prvú fázu celkovej posudzovanej lavíny. Ich nánosy boli zakomponované do 

DMR, ktorý následne vstupoval do simulácie druhej fázy. V tejto fáze bolo nasimulované 

uvoľnenie plošne aj objemovo najväčšieho čiastkového odtrhu tiahnuceho sa od 

Jalovského sedla, popod Jalovskú kopu aţ po Ráztoku. Línia tohto odtrhu bola v teréne 

pomerne jednoznačne identifikovateľná a jej výška dosahovala takmer konštantnú hodnotu 

1 m. Na celkovej ploche 300 430 m
2
 dosahoval tento odtrh objem 351 868 m

3
. Na záver 

bolo nasimulované uvoľnenie viacerých menších odtrhov, ktoré sa uvoľnili bezprostredne 

po páde primárnych odtrhov. Celkový objem týchto dodatočných odtrhov dosiahol 70 834 

m
3
 na ploche 71 207 m

2
.
 
Celková uvoľnená masa snehu teda dosiahla objem 718 100 m

3
 

(tab. 15). Na obrázkoch 62 aţ 64 je zachytený nárast plochy lavínového nánosu po 

jednotlivých fázach uvoľnenia lavínových odtrhov. Najväčšia plocha (13,1 ha = 51,6 %) 

vznikla hneď po prvej fáze lavínových odtrhov. Naopak, v tretej fáze sa existujúca plocha 

nánosu (21,6 ha) zväčšila uţ iba o 3,8 ha na konečných 25,4 ha. 

Tabuľka 15: Parametre jednotlivých odtrhových zón v Ţiarskej doline. Zdroj: autor 

Fáza odtrhu 
Odtrhová 

zóna 
Plocha [m

2
] Objem [m

3
] 

Výška 
odtrhu [m] 

 

1 
1 316 744.0 270 398.0 1.0 

2 42 210.0 25 007.1 0.5 

2 3 300 430.0 351 868.0 1.0 

3 

4 15 643.0 12 997.1 0.7 

5 11 901.0 7 123.1 0.5 

6 28 989.0 33 079.0 1.0 

7 14 674.0 17 634.7 1.0 

spolu 730 591.0 718 100.0  
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Obrázok 62: Parametre lavínového nánosu po prvej fáze lavínových odtrhov 

Obrázok 63: Parametre lavínového nánosu po druhej fáze lavínových odtrhov 
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Na základe výsledkov simulácie môţeme tvrdiť, ţe prvá fáza odtrhov (ţľab Príslopu) 

vytvorila takmer polovicu  (48,4 %) objemu konečného lavínového nánosu. Po druhej fáze 

lavínových odtrhov bol konečný nános sformovaný na 87,6 %. Tretia fáza vytvorila 

zvyšných 12,4 % objemu nánosu. Sekvencia pohybu jednotlivých fáz lavínových odtrhov v 

Ţiarskej doline vo vybraných postupných časových intervaloch je uvedená na obrázku 65. 

Štatistické zhodnotenie výsledkov 

 Cieľom tejto prípadovej štúdie bolo taktieţ porovnanie parametrov lavínového 

nánosu získaných modelovaním s údajmi, ktoré boli získané podrobným GPS zameraním 

lavínového nánosu (uskutočnené pracovníkmi Ústavu geoinformačných technológií na 

Mendelovej univerzite v Brne). Výsledkom je zhodnotenie presnosti modelovania a 

stanovenie miery podobnosti výsledkov modelovania s výsledkami GPS merania. 

Porovnanie dosahu, maximálnej a priemernej výšky nánosu, ako aj celkového objemu 

a plochy nánosu je uvedené v tabuľke 16. V druhom kroku došlo k štatistickému 

zhodnoteniu, kde sa jednoduchou regresiou zisťoval vzťah medzi reálnymi a simulovanými 

hodnotami. Do regresie vstupovalo bodové pole s reálnymi údajmi o výške snehu v nánose 

Obrázok 64: Parametre lavínového nánosu po tretej fáze lavínových odtrhov 
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Obrázok 65: Sekvencia pohybu jednotlivých fáz lavínových odtrhov v Ţiarskej doline vo vybraných 

postupných časových intervaloch (t [s])  Zdroj: autor 
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(body GPS merania) a k nemu prislúchajúce bodové pole so simulovanými údajmi o výške 

snehu. Hodnoty tohto druhého bodového poľa boli odčítané z rastra simulovaného 

lavínového nánosu v mieste lokalizácie bodov prvého bodového poľa. Samotná regresia 

bola vyhodnotená v programe Statgraphics Centurion XV. Na obrázku 66 je zachytené 

reprezentatívne rozmiestnenie týchto bodov na ploche lavínového nánosu. 

Závislosť medzi modelovanými a nameranými hodnotami výšky nánosu najlepšie vystihol 

lineárny model (tab. 17, obr. 68). Ten vystihol 49,91 % variability hodnôt pomocou 

Tabuľka 16: Porovnanie reálnych a simulovaných parametrov lavínového nánosu v Ţiarskej doline.  

                     Zdroj: autor 

parametre nánosu zaznamenaná hodnota simulovaná hodnota rozdiel relatívna odchýlka 

     
dĺžka lavínového nánosu * 1 368.5 m 1 171.7 m 196.8 m 14.4 % 
maximálna výška nánosu 19.9 m 18.0 m 1.9 m 9.5 % 
priemerná výška nánosu 3.30 m 2.26 m 1.04 m 31.5  % 

plocha lavínového nánosu 28.0 ha 25.4 ha 2.6 ha 9.3 % 
objem lavínového nánosu 993 222.0 m

3
 818 525.5 m

3
 174 696.5 m

3
 17.6 % 

     

* dĺžka meraná po údolnici v smere severovýchod - juhozápad 

Obrázok 66: Rozloţenie bodového poľa vstupujúceho do regresie. Zdroj: autor 
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regresnej funkcie, resp. modelu (R squared resp. koeficient determinácie - podiel spoločnej 

variability medzi sledovanými premennými), pričom vzťah medzi nameranými 

a simulovanými hodnotami potvrdil aj koeficient korelácie (tab. 18). 

 

              Tabuľka 19: F-test analýzy rozptylu. Zdroj: autor 

 

 

 

Korelačný koeficient 0,69 znamená štatisticky stredne silnú koreláciu (moderate strong), 

čo potvrdil aj F-test rozptylov (tab. 19). Nulová hypotéza (Medzi premennými nie je 

štatisticky významná závislosť) bola zamietnutá v prospech alternatívnej hypotézy (Medzi 

premennými je štatisticky významná závislosť) na 95 % hladine významnosti.  

Lineárny model popisujúci vzťah má tvar: 

                                                                                                              (18) 

kde 

     je závislá premenná (simulovaná výška snehu), 

     je nezávislá premenná (nameraná výška snehu). 

The Durbin-Watson (DW) štatistický test (tabuľka 18), porovnávajúci reziduály lineárneho 

modelu, potvrdil štatisticky významný vzťah medzi premennými. Reziduály lineárneho 

modelu pochádzajú z normálneho rozdelenia. 

Na porovnanie úspešnosti modelu bola pouţitá metóda percenta zhody (PCM – percent 

correct match), kde sa za zhodu povaţuje taká hodnota (zo simulácie v modeli RAMMS), 

ktorá simuluje výšku snehu danej lokality s 5 % odchýlkou. Inými slovami, za hodnotu  

Tabuľka 17: Modely závislosti medzi pozorovanými 

premennými. Zdroj: autor           

model korelácia rozptyl 

   
Linear 0.6936 49.91% 
Squared-X 0.6895 47.54% 

Square root-Y 0.6871 47.21% 

Double squared 0.6679 44.62% 

Square root-Y squared-X 0.6404 41.01% 

Double square root 0.6255 39.13% 

Squared-Y 0.6250 39.07% 

Square root-X 0.5956 35.48% 

Squared-Y square root-X 0.5056 25.57% 

   

Tabuľka 18: Štatistiky lineárnej regresie a    

                       Durbin-Watson testu    

                     – Watsonovho testu. Zdroj: autor 

 

Štatistiky lineárnej regresie a Durbin  – Watsonovho testu 

  
Korelačný koeficient 0.693581 

R-squared (koef. determinácie) 49.9105 % 

Upravený koeficient 
determinácie 

49.9104 % 

Štandardná chyba odhadu 2.60376 
 

Priemerná absolútna chyba 1.78746 

Štatistika Durbin-Watson 0.0674754 (P=0.0000) 

  

model suma štvorcov stupne voľnosti priemer štvorcov F-Ratio P-Value 

      
Model 239926. 1 239926. 35389.52 0.0000 

Reziduály 258824. 38177 6.77959   

Celkovo (Kor.) 498751. 38178    
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výšky snehu 10 m povaţujeme všetky hodnoty z intervalu 9.95 aţ 10.05 metra. Výsledky 

pouţitia tejto metódy dokázali, ţe 19,27 % hodnôt simulácie výšky nánosu pomocou 

modelu RAMMS nemá štatisticky významný rozdiel od reálnych hodnôt, zameraných 

pomocou GPS. To znamená, ţe takmer pätina hodnôt simulácie je štatisticky rovnaká ako 

reálne hodnoty pochádzajúce z GPS zameriavania. Distribúcia, aj celkový objem uloţenej 

masy snehu v nánose sú čiastočne odlišné (mapa č. 1). Avšak v priemere boli simulované 

hodnoty iba o 1 m niţšie, ako hodnoty skutočné. 

Na obrázku 67 je výsledok odčítania rastra 

simulovaného nánosu od rastra reálne 

zameraného nánosu. Je zrejmé, ţe výška 

simulovaného nánosu je najmä v jeho severnej 

časti väčšia, ako bola zameraná výška snehu. 

Naopak, v strednej časti nánosu bola zameraná 

výška snehu väčšia, ako výška simulovaného 

nánosu. Práve z dôvodu tejto rozdielnej 

distribúcie snehovej masy v reálnom 

a simulovanom nánose, sa iba 20 % hodnôt 

štatisticky zhoduje. Dôleţité však je, ţe celková 

priemerná odchýlka medzi sledovanými 

Obrázok 68: X-Y graf závislosti sledovaných premenných (Scatter Plot). Zdroj: autor 

Obrázok 67: Rozdiel simulovaného a reálneho    

                      nánosu [m]. Zdroj: autor 
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premennými dosiahla v priemere iba 1 m (resp. +/- 1 m), čo je pomerne uspokojivý 

výsledok. Avšak vzťah medzi premennými sa ani pouţitým štatistickým modelom nedá 

dostatočne presne popísať. Aj najvhodnejší - lineárny model, totiţ vystihuje iba 49 % 

variability sledovaných premenných.  

Záver prípadovej štúdie 

 V uvedenej prípadovej štúdii sa testovalo nasadenie dynamického numerického 

modelu RAMMS pri simulácii veľkej lavíny (dráha > 1 000 m, objem > 10 000 m
3
). 

Podobne veľké lavíny (s návratovou periódou 100 rokov) sú v našich horách pomerne 

zriedkavé. Neexistujúca jednotná metodika získavania dostatočne presných údajov pre 

modelovanie v čase pádu lavíny vnáša do simulácie viacero potenciálnych chybových 

faktorov. Najmä čo sa týka identifikácie lavínových odtrhov a ich parametrov. Taktieţ 

samotná lokalizácia a priebeh uvoľňovania lavínových odtrhov znemoţnila 

jednoznačnejšiu identifikáciu odtrhových línií v niektorých lokalitách. Vysoké lavínové 

nebezpečenstvo pretrvávajúce po páde lavíny, spojené s nepriaznivým počasím, bránilo 

terénnemu meraniu a zhromaţdeniu relevantnejších údajov. Zasneţenie, zaviatie, či 

stopenie podstatných terénnych znakov lavínových odtrhov a nánosu tak predstavuje 

ďalšiu skupinu potenciálnych chybových faktorov. Podrobné GPS zameranie lavínového 

nánosu umoţnilo porovnanie simulácie s reálnym stavom. Tu treba brať do úvahy fakt, ţe 

zameranie lavínového nánosu pomocou GPS prebehlo 3 týţdne po páde lavíny. Za ten čas 

sa časť lavínového nánosu roztopila a celý lavínový nános sadol, čím sa čiastočne zmenšila 

jeho výška. Pomerne presne bola nasimulovaná maximálna výška a plocha lavínového 

nánosu (relatívny odchýlka do 10 %) a taktieţ celkový objem snehu v lavíne (relatívna 

odchýlka 18 %). Štatistické porovnanie dokázalo, ţe v reálnom a simulovanom nánose sa 

štatisticky zhoduje iba 20 % hodnôt. Dôvodom je však najmä rozdielna distribúcia 

snehovej masy v reálnom a simulovanom nánose (celková priemerná odchýlka dosiahla 

v priemere iba 1 m). Z hľadiska lavínovej prevencie je dôleţité najmä to, ţe dosah 

simulovaného lavínového nánosu (čela nánosu) sa priblíţil realite na 196,8 m, čo je pri 

uvoľnenom objeme snehu pomerne dobrý výsledok (mapa č. 1). Podstatný je aj fakt, ţe pri 

simulácii nebola uvoľnenou zasiahnutá Ţiarska chata, čo zodpovedá skutočnosti. Napriek 

tomu, ţe išlo o simuláciu lavíny s extrémnymi parametrami, dokázal pouţitý numerický 

model poskytnúť dôleţité údaje, ktoré môţu mať v lavínovej prevencii veľké uplatnenie. 
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10.2 Magurka - Nízke Tatry 

 Chatová osada Magurka leţí priamo pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier. Leţí 

na spojnici dvoch typických lavinóznych dolín – doliny Ďurkovej a doliny Viedenky. 

Značná časť tejto osady je teda v bezprostrednom ohrození v prípade pádu väčšej lavíny 

do jednej z týchto dolín. Napriek značnému riziku sa táto chatová osada veľmi rýchlo 

rozrastá a nové chaty sa často budujú priamo v zóne dosahu potenciálnych lavín (obr. 69). 

Pri vydávaní stavebného povolenie nie je, napriek snahe SLP, toto riziko dostatočne 

posudzované. Dôvodom výberu tejto lokality bola práve moţnosť sledovania, ako sa 

výsledky modelovanie premietnu na stanovení ohrozenosti existujúcich objektov 

a infraštruktúry v tejto chatovej osade. V tejto lokalite boli uskutočnené aj dve terénne 

merania s cieľom zamerať a aktualizovať polohu potenciálne ohrozených objektov v tejto 

lokalite. Všetky nové objekty boli zamerané pri terénnom meraní z 29. 7. 2010.  Krajné 

body pôdorysu všetkých nových chát boli zamerané pomocou GPS Trimble GeoXT so 

submetrovou presnosťou. Tieto body boli neskôr dodatočne spresnené pomocou sluţby 

SKPOS. Pôdorys nových objektov bol následne pridaný do existujúcej vrstvy sídelných 

objektov, ktorú poskytol Odbor aplikácií Sekcie informatiky, telekomunikácií 

a bezpečnosti ministerstva 

vnútra SR. Táto vrstva bola 

ešte doplnená aj o novo 

postavené objekty na základe 

terénneho merania zo 4. 

Augusta 2011 (obr. 70, 71). 

Oblasť Magurky bola 

vybraná aj z dôvodu 

existencie viacerých, 

dostatočne presných, 

historických údajov 

o lavínach v minulosti 

(situačné náčrty, mapy, údaje, fotografie). 

 Hlavným cieľom tejto štúdie bola v prvom rade verná rekonštrukcia dobre 

zdokumentovanej lavíny z roku 1970 v doline Ďurkovej. Lavíny v tejto doline neohrozujú 

priamo objekty v chatovej osade. Kalibračné koeficienty, získané pri modelovaní lavíny 

Obrázok 69: Schematický náčrt polohy chatovej osady Magurka na 

spojnici dvoch lavínových dráh. Zdroj: Googleearth, autor 
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Obrázok 71: Lokalizácia pôdorysov chát v osade Magurka. Výstavba nových chát priamo v lavínovej dráhe 

počas posledných dvoch rokov. Zdroj: autor 

v tejto doline, je však moţné pouţiť na modelovanie lavín v morfologicky veľmi podobnej 

susednej doline Viedenky. Lavíny v tejto doline navyše potenciálne ohrozujú aj značnú 

časť objektov v chatovej osade. Následná simulácia potenciálnych lavín s rôznymi 

výškami odtrhovej zóny umoţňuje zistiť, pri akej výške dochádza k značnému predĺţeniu 

lavínového dosahu. Takto sa dá následne určiť aj to, koľko chát a objektov by bolo 

ohrozených deštrukčným potenciálom lavíny. Na základe potenciálne vyvinutého tlaku je 

moţné zároveň stanoviť aj jednotlivé zóny ohrozenia. 

Obrázok 70: Zameriavanie pôdorysov chát v Magurke pomocou GPS. Zdroj: autor 
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10.2.1 Rekonštrukcia historickej lavíny z roku 1970 

Stručný popis lavínovej udalosti 

 14. marca 1970 sa spod nízkotatranského hrebeňa v sedle Ďurková odtrhla 

obrovská lavína, ktorá zbehla cez celú dolinu aţ k chatovej osade Magurka. Lavínová 

dráha dosiahla 2,2 km a výška jej čela miestami neuveriteľných 22 metrov. Spolu 

s ostatnými parametrami (dĺţka odtrhu, výška odtrhu, celková objem snehu) ju zaraďujú 

medzi najväčšie pozorované lavíny v SR. Príčinou vzniku takejto lavíny boli dlhodobo 

nepriaznivé snehové a klimatické pomery (Milan, 1970). Avšak spúšťacím mechanizmom 

bol,  ako v mnohých prípadoch, človek. Celá zimná sezóna 1969/70 sa vyznačovala 

mimoriadne nepriaznivými podmienkami a veľkým počtom spadnutých lavín. Posledné 

dní februára a začiatok marca sa vyznačovali intenzívnym sneţením, ktoré bolo 

sprevádzané prevaţne juţným prúdením vetra. To malo za následok vznik nestabilnej 

snehovej pokrývky s mimoriadne nepriaznivým a nerovnomerným uloţením. Na severných 

svahoch sa nachádzala 2-metrová a v ţľaboch dokonca 8 – 10 metrová vrstva previateho 

snehu, ktorý v čase pádu lavíny vytváral mäkkú dosku zo slabo vlhkého, jemného firnu 

(Milan, 1970). Podloţná vrstva bola navyše sformovaná 4 cm hrubým ľadom 

a zľadovateným firnom, ktorý tak tvoril ideálnu sklznú plochu. Od 10. marca sa počasie 

zlepšovalo, prestalo sneţiť a snehová pokrývka sa začala staticky spevňovať. V deň pádu 

lavíny bolo polojasno, takmer bezvetrie, bez zráţok, s maximálnou teplotou -1 °C 

a minimálnou -7.5 °C (údaj z meteorologickej stanice Luková, 1620 m n. m.). K uvoľneniu 

lavíny došlo v dôsledku porušenia kritického bodu rovnováhy snehovej pokrývky pri jej 

zaťaţení skupinou štyroch lyţiarov. Tí zostupovali z Ďurkovského sedla v západnej časti 

hlavného hrebeňa Nízkych Tatier, medzi Ďurkovou (1839 m n. m.) a Zámostskou hoľou 

(1626 m n. m.), na sever, smerom k chatovej osade Magurka. 

 Na správne nastavenie a kalibráciu modelu je nevyhnutné dostatočné mnoţstvo 

presných vstupných údajov. V tomto prípade bolo nutné všetky údaje vstupujúce do 

modelu odvodiť z dobových záznamov, topografických máp, situačných náčrtov 

a historických fotografií. Pre správne namodelovanie lavíny sú nevyhnutné najmä údaje 

o lokalizácii a vlastnostiach odtrhovej zóny, údaje o vlastnostiach snehovej pokrývky, 

údaje o výskyte lesného porastu a dostatočne presný digitálny model reliéfu. 
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Obrázok 73: Značné rozdiely vo výške trţnej steny v rozsahu 1,8 – 12 m. Zdroj: archív SLP 

Odvodenie parametrov odtrhovej zóny 

 Pri odvodzovaní parametrov odtrhovej zóny sa vychádzalo najmú z dobového 

náčrtu (obr. 72), ktorý zhotovil L. Milan krátko po tejto lavínovej udalosti. Poloblúk trţnej 

steny sa tiahol v šírke 1500 m od druhého východného ţľabu, po obvode kotla aţ na 

západnú stenu po súvislý smrekový porast. Trţná stena mala formu zvlnenej oblúkovej 

čiary a prebiehala vo výške 1680 – 1620 m n. m. Hrúbka steny sa pohybovala od 1,8 m 

v miestach plochejších chrbtov aţ po 12 m v hlbokých spádnicových ţľaboch (obr. 73). Pri 

simulácii bol polygón odtrhu rozčlenený na viacero polygónov s rôznou výškou vzhľadom 

na konfiguráciu terénu (konkávne tvary – väčšia výška, konvexné tvary – menšia výška). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 72: Schematický situačný náčrt lavíny a jeho prezentácia v programe ArcMap.  

Zdroj: archív SLP, autor 
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Odvodenie terénnych parametrov 

 Tvar reliéfu môţeme povaţovať za stacionárny faktor v lavínovej predikcii. 

Nepredpokladá sa teda, ţe by sa reliéf danej lokality v priebehu 40-tich rokov podstatne 

zmenil. Súčasnú reprezentáciu tvaru reliéfu teda môţeme pouţiť aj pri modelovaní lavíny 

z roku 1970. Digitálny model reliéfu bol odvodený z vrstevnicového plánu základnej 

topografickej mapy v mierke 1: 10 000. 

Priestorové rozlíšenie rastra bolo 

nastavené na 2 m, čo je 

odporúčaná hodnota pre                                                                                              

detailne modelovanie v 

modeli RAMMS. Pri takomto 

rozlíšení je moţné do digitálneho 

modelu reliéfu zahrnúť aj malé terénne 

nerovnosti, ako sú veľké balvany, úţiny, 

strţe, rokliny, či menšie terénne depresie, ktoré 

dokáţu tok lavíny v určitých prípadoch značne 

ovplyvniť. 

Odvodenie parametrov vegetačného krytu 

 Zahrnutie vplyvu dobového vegetačného krytu je pre výsledok simulácie taktieţ 

veľmi dôleţité. Pre odtrhové pásmo sú typické trávnaté steny medzi ţľabmi, 

poprerušované skalnými blokmi a sutinami. Na miestach s vhodnejšími pôdnymi 

vlastnosťami sa nachádzajú ostrovčeky kosodreviny a zakrpatené jarabiny a vŕby. Na SZ 

stene sa na jej úpätí zachoval aj starý preriedený smrekový porast, pod ktorého ochranou 

bol vybudovaný salaš s pastierskou kolibou (Milan, 1971). V transportnom 

a akumulačnom pásme je dominantný lesný porast, avšak dno centrálneho ţľabu je bez 

vyššej vegetácie. Najmä efekt dostatočne vyvinutého lesa je pre formovanie a pohyb lavín 

značný. Na rozdiel od parametrov terénu, vegetačný kryt predstavuje časovo značne 

variabilnú charakteristiku. Na dosiahnutie presného výsledku je preto dôleţité, aby do 

modelu vstupovala charakteristika vegetačného krytu v dobe pádu lavíny (14. 3. 1970), 

resp. pred ním. Pre tento cieľ boli pouţité údaje z vojenskej topografickej mapy z roku 

1956. Názorné porovnanie medzi výskytom lesného porastu v záujmovom území pred 

simulovanou lavínou a v súčasnosti je zobrazené na obr. 75. Obdobie 41 rokov je značne 

Obrázok 74: Ukáţka DMR záujmového 

územia. Zdroj: autor 
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dlhá doba a rozdiely v stave lesného porastu sú pomerne veľké. Aj z tohto porovnania je 

zrejmá nutnosť pouţiť dobové informácie o výskyte lesného porastu pre dostatočne presnú 

simuláciu predmetnej lavíny. Taktieţ ostatné vlastnosti lesného porastu (výška stromov, 

zápoj, druhová diverzita, podrast, a iné) sú pre formovanie lavín dôleţité. Samotné 

existencia, resp. neexistencia lesného porastu je však postačujúca pre dostatočne presnú 

simuláciu pri pouţití modelu RAMMS (binárny raster: 1 – pre zalesnené územie, 0 – pre 

ostatné územie). 

Odvodenie vlastností snehovej pokrývky 

 Hustota uvoľneného snehu je taktieţ veľmi dôleţitý faktor pri modelovaní lavín. Z 

historických fotografií je zrejmé, ţe sa jednalo o doskovú lavínu zo suchého, vetrom 

naviateho snehu (obr. 76), ktorého priemerná hustota sa pohybuje v rozpätí 50 – 450 

kg/m
3
, najčastejšie však 200 kg/m

3
. Táto hodnota sa javí ako najpravdepodobnejšia a bola 

pouţitá aj pri simulácii v modeli RAMMS. 

Obrázok 76: Rozdrobené snehové kvádre s mierne obrúsenými hranami, typické pre suché doskové lavíny. 

Zdroj: archív SLP 

Obrázok 75: Porovnanie výskytu lesného porastu v rokoch 1956 a 2010. Zdroj: autor 



Jozef Richnavský: Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT 
 

2011                                                                                                                                       123 
 

Výsledky a presnosť simulácie 

 Presnosť simulácie je daná porovnaním výsledkov simulácie a hodnôt 

zaznamenaných pri evidencii lavíny v roku 1970. Rozdiely v týchto hodnotách sú uvedené 

v tabuľke 20. Treba však podotknúť, ţe presné zaznamenanie niektorých parametrov, ako 

je celkový objem, alebo veľkosť zasiahnutej plochy, bolo v roku 1970 pomerne zloţité. 

V súčasnosti je moţné tieto parametre, s vyuţitím vhodných technológií GIS, pomerne 

presne zaznamenať.  

Tabuľka 20: Porovnanie simulovaných výstupov s reálne zaznamenanými údajmi. Zdroj: autor 

parameter nameraná hodnota (1970) simulovaná hodnota (2011) rozdiel relatívna odchýlka 

celková dĺžka lavíny 2 200 m 2 221 m 21 m 0.95 % 

dĺžka lavínového nánosu 1 800 m 1 725 m 75 m 4.17% 

objem lavínového nánosu 625 000 m
3
 626 028.7 m

3
 1028.7 m

3
 0.16 % 

výška snehu v čele lavíny 20 – 25 m 4 – 5 m 16 – 20 m 80.00% 

celková plocha lavíny 39.1 ha 51.38 ha 12.28 ha 31.41 % 

vertikálny rozdiel 620 m 622 m 2 m 0.32 % 

Dostatočne presne odvodenými vstupnými parametrami a precíznou kalibráciou bolo 

dosiahnuté značné priblíţenie k reálne zaznamenaným údajom o lavíne (obr. 77). 

Odchýlka od reálne zaznamenaného dosahu lavíny je štatisticky nepodstatná, podobne ako 

odchýlka od celkového zaznamenaného objemu lavíny. Reálna výška čela lavíny však 

značne presahovala výsledok simulácie (obr. 78). Rozdiel v ploche, ktorú lavína zasiahla, 

je badateľný najmä na severozápadnom svahu nad hranicou lesa. To môţe byť výsledok 

nepresnosti v reprezentácii terénu digitálnym výškovým modelom ako aj v lokalizácii 

odtrhovej zóny. Sekvencia pohybu lavíny, zobrazujúca maximálnu výšku snehu je 

Obrázok 77: Simulovaná maximálna výška snehu (a) a porovnanie reálneho a simulovaného maximálneho 

dosahu lavíny (c). Výška snehu v pozdĺţnom profile lavínového nánosu vypočítaná modelom(d), zachytená na 

historickej fotografii (b). Zdroj: autor 
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zobrazená na obr.79. V okamihu vzniku lavíny sa dali do pohybu povrchové vrstvy 

nafúkaného snehu. Sklz však nenastal v priestore celého kotla v jednom okamihu, ale 

v dvoch hlavných sekvenciách. Nárazom na terasu v strednej časti lavínovej dráhy nastalo 

zbrzdenie lavínového prúdu a hromadenie snehu.  

Postupným hromadením zosúvaného snehu a rastúcim tlakom sa dala do kĺzavého pohybu 

celá nahromadená masa, ktorá v smere prúdu vyklčovala ihličnatý les (obr. 77) (Milan, 

1971). Čelo lavíny sa zastavilo len pár metrov od lyţiarskeho vleku v Magurke. Lavínový 

nános bol uloţený v terénnom koryte a má pretiahnutý tvar, ktorý sa v hornej časti 

dlaňovito rozširuje (obr. 78). Pozdĺţny priečny profil lavínového nánosu poukazuje na 

značné nerovnosti na povrchu nánosu, čo potvrdili aj účastníci záchranných prác na lavíništi.  

Obrázok 79: Sekvencie v postupných časových krokoch simulácie (t:5 – t:100). Zdroj: autor 

Obrázok 78: Výška snehu v lavínovom nánose a línie priečneho a pozdĺţneho profilu A a B (a). Reálna výška 

snehu v čele lavínového nánosu (c) výrazne prekračuje simulovanú hodnotu v profile A (b). Zdroj: autor 
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10.2.2 Simulácia potenciálnej lavíny v doline Viedenka 

Odvodenie parametrov odtrhovej zóny 

 Cieľom bolo odvodiť vyznačiť a definovať potenciály odtrh, ktorý by sa svojimi 

parametrami podobal odtrhu v susednej doline Ďurkovej, najmä čo sa týka plochy a 

celkového objemu snehu. Trţná stena tohto odtrhu mala formu zvlnenej oblúkovej čiary 

prebiehajúcej vo výške 1680 – 1620 m n. m., čo je pribliţne 50 – 70 m pod hlavným 

hrebeňom. Pomocou analýzy buffer (obalovej zóny) v prostredí ArcMap okolo hlavnej 

chrbátnice a s pomocou mapy lavínového katastra tejto doliny bola stanovená horná línia 

a následne aj laterálne ohraničenie potenciálnej odtrhovej zóny. Spodná hranica odtrhu 

bola stanovená s ohľadom na konfiguráciu terénu (výskyt výrazne konvexných 

a konkávnych foriem georeliéfu), existenciu súčasného lesného porastu a s ohľadom na 

pozorované lavíny v tejto oblasti s cieľom priblíţiť sa veľkosťou plochy lavínovému 

odtrhu v susednej doline Ďurkovej (obr. 80).  

Výška snehu v takto vymedzenom lavínovom odtrhu bola opäť stanovená s cieľom 

priblíţiť sa hodnote 570 965 m
3
, ktorý dosiahla historická lavína v doline Ďurkovej (tab. 

21). V miestach výrazne konkávneho reliéfu boli v rámci lavínového odtrhu vymedzené 

plochy, ktorým bola v simulácii priradená väčšia potenciálna výška snehu. Tým sa do 

simulácie zahrnul taktieţ vplyv značne nerovnomerného rozmiestnenia snehovej pokrývky 

na svahu v dôsledku pôsobenia vetra. Potenciálny lavínový odtrh tak dosahoval výšku 

Obrázok 80: Vymedzenie potenciálneho lavínového odtrhu v doline Viedenky. Zdroj: autor 



Jozef Richnavský: Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT 
 

126                                                                                                                                                                                 2011 
 

v rozmedzí 1,5 aţ 5 m a jeho celkový objem tak bol iba o 353 m
3
 menší, ako bol objem 

lavíny v doline Ďurkovej (tab. 21). 

                  Tabuľka 21: Porovnanie parametrov reálneho odtrhu v doline Ďurkovej a potenciálneho  

                                      odtrhu v doline Viedenky. Zdroj: autor 

parameter dolina Ďurkovej dolina Viedenky rozdiel 

plocha lavínového odtrhu 264 280 m
2
 274 949 m

2
 10 669 m

2
 

objem lavínového odtrhu 570 965 m
3
 570 612 m

3
 353 m

3
 

    

Vrstva lesného porastu bola odvodená z najaktuálnejšej dostupnej ortofotosnímky daného 

územia z roku 2004. Digitálny model reliéfu bol, podobne ako v prípade lavíny v doline 

Ďurkovej, odvodený z vrstevnicového plánu základnej topografickej mapy v mierke         

1: 10 000 s priestorovým rozlíšením 2 m. Cieľom bola simulácia lavíny za podobných 

podmienok, aké prevládali pri páde lavíny v susednej doline Ďurkovej v roku 1970. Vtedy 

sa jednalo o doskovú lavínu zo suchého, vetrom naviateho snehu, ktorého hustota bola 

odhadnutá na 200 kg/m
3
. Táto hodnota hustoty snehu bola teda pouţitá aj pri simulácii 

lavíny v doline Viedenky. Pri tejto simulácii boli pouţité hodnoty kalibračných 

koeficientov drsnosti (Mu, Xi), ktoré boli získané simuláciou lavíny v roku 1970.  

Výsledky simulácie 

 Pri daných vstupných parametroch simulácie, sa čelo lavíny zastavilo aţ v osade 

Magurka, čím sa potvrdili predpoklady lavínových špecialistov. Vzniknutý nános s 

maximálnou výškou snehu 17,1 m sa rozprestiera na ploche 78 136 m
2
. Do zóny priameho 

ohrozenia sa dostalo 6 objektov a taktieţ časť spevnenej prístupovej cesty (obr. 81).  

Obrázok 81: Objekty nachádzajúce sa v priamej zóne ohrozenia potenciálnou lavínou v chatovej osade 

Magurka. Zdroj: autor 
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Ďalších 6 chát sa nachádza v bezprostrednej blízkosti zóny priameho ohrozenia. Z tohto 

dôvodu sa uskutočnila ešte jedna simulácia, pri ktorej bola zvýšená potenciálna výška 

snehu v lavínovom odtrhu (resp. v čiastkových lavínových odtrhoch) o 1 m. Výška odtrhu 

sa tak pohybovala v rozmedzí 2,5 aţ 6 m a celkový potenciálny objem uvoľneného snehu 

narástol na 888 158 m
3
. Pri takomto objeme uvoľneného snehu bola chatová osada 

Magurka zasiahnutá potenciálnou lavínou podstatne výraznejšie. Čelo lavíny sa dostalo 

o 170 metrov ďalej ako v prípade prvej simulácie. Pri tejto modelovej situácii by bolo 

ohrozených aţ 16 objektov (chát) a ohrozená by bola taktieţ prístupová spevnená cesta na 

viacerých úsekoch (obr. 82). Maximálna výška nánosu by v tomto prípade dosiahla 20,3 m 

a jeho plocha by sa zväčšila na 103 128 m
2
. Porovnanie oboch nánosov je znázornené na 

obrázku 83.  

 

Obrázok 82: Objekty nachádzajúce sa v zóne ohrozenia potenciálnou lavínou v chatovej osade Magurka pri 

zvýšení výšky lavínového odtrhu o 1 m . Zdroj: autor 

Obrázok 83: Porovnanie lavínových dosahov a moţných následkov potenciálnych lavín v rôznych 

modelových situáciách v osade Magurka. Zdroj: autor 
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Obrázok 84: Sekvencie pohybu potenciálnej lavíny v doline Viedenka s výškou odtrhu 2,5 – 6 m  v 

postupných časových krokoch simulácie (t:0 – t:90). Zdroj: autor 

 

Z hľadiska územného plánovania v tejto osade sú veľmi dôleţité taktieţ údaje o tlaku, 

ktorý potenciálna lavína dokáţe vyvinúť na objekty nachádzajúce sa v jej dráhe. Na 

obrázku 86 je zachytený výstup analýzy maximálneho nárazového tlaku potenciálnej 

lavíny v doline Viedenka. Územie, kde tento tlak dosahuje hodnotu 30 kPa a viac, patrí 

podľa švajčiarskej smernice pre zóny potenciálneho ohrozenia do tzv. červenej zóny, teda 

do oblasti s veľkým lavínovým rizikom. Podľa tejto smernice, ktorá je legislatívne 

zakotvená vo viacerých štátoch, je výstavba nových objektov a budov v tejto zóne 

zakázaná. Existujúce objekty musia byť chránené protilavínovými zábranami a spevnením 

konštrukcie. Pre objekty v tejto najnebezpečnejšej zóne musia byť navyše vypracované 

Obrázok 85:  Sekvencie pohybu potenciálnej lavíny v doline Viedenka s výškou odtrhu 1,5 – 5 m  v 

postupných časových krokoch simulácie (t:10 – t:80). Zdroj: autor 
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detailné evakuačné plány. Podľa uskutočnenej simulácie sa v tejto zóne nachádza 8 

objektov. Jedná sa prevaţne o novostavby s drevenými nosnými konštrukčnými prvkami. 

K poškodeniu drevených konštrukcií a múrov dochádza práve pri dosiahnutí nárazového 

tlaku 30 kPa a viac. V tzv. modrej zóne sa nachádza ďalších 5 objektov. Výstavba objektov 

v tejto zóne je podľa švajčiarskej smernice povolená iba v prípade, ţe budú chránené 

Obrázok 86: Analýza nárazového tlaku na objekty v chatovej osade Magurka a návrh zonácie lavínového 

ohrozenia. Zdroj: autor 
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vhodnými protilavínovými opatreniami. Výstavba nových vlekov, hotelov, škôl, nemocníc 

a iných objektov, ktoré sústreďujú veľký počet ľudí však povolená nie je. Aj pre tieto 

objekty by však mali byť vypracované lavínové výstrahy a evakuačné plány. V oblasti 

s nízkym lavínovým rizikom, v tzv. ţltej zóne, sa nachádzajú zvyšné dva ohrozené objekty. 

Záver prípadovej štúdie 

 Simulácia historickej lavíny v doline Ďurková dokázala, ţe vhodne kalibrovaný 

a verifikovaný model, pracujúci s dostatočne presnými vstupnými údajmi, dokáţe pomerne 

presne nasimulovať priebeh lavíny. Vzniknuté odchýlky treba prirátať opodstatneným 

nepresnostiam v historických záznamoch a vstupných údajoch a treba s nimi rátať. 

Pouţitím akéhokoľvek modelu dochádza navyše k značnej generalizácii komplexných 

procesov prebiehajúcich v reálnom svete. Avšak najdôleţitejší atribút pre mapovanie 

lavínového rizika – maximálny dosah lavíny, bol v prípade tejto historickej lavíny pomerne 

úspešne nasimulovaný. Kalibračné koeficienty odvodené pri tejto simulácii boli následne 

pouţité pri simulácii potenciálnej lavíny s podobnými parametrami v susednej doline 

Viedenky. Podobná lavína v tejto doline by podľa očakávania priamo ohrozila objekty v 

chatovej osade Magurka. Pri simulácii s objemom podobným lavíne z roku 1970 by bolo 

priamo ohrozených 6 objektov. Pri väčšom objeme počet ohrozených chát značne narastá. 

Takéto výstupy dynamického numerického modelovania majú veľký význam z hľadiska 

lavínovej prevencie a môţu predstavovať základný rozhodovací prostriedok pri návrhu 

a úprave územného plánovania v tejto oblasti. Do tohto plánovania je potrebné zaviesť 

stavebné a konštrukčné obmedzenia, ktoré budú rešpektovať potenciálne lavínové 

nebezpečenstvo. Jednou z moţností je aplikovanie švajčiarskej smernice pri návrhu 

zonácie lavínového ohrozenia, ktorá vychádza z analýzy maximálneho nárazového tlaku, 

ktorému sú vystavené objekty v dosahovej zóne pri potenciálnych lavínach. Modelovanie 

potenciálnych lavín je značne uplatniteľné aj pri plánovaní a lokalizácii rôznych 

protilavínových opatrení v tejto oblasti, s cieľom minimalizovať negatívne dôsledky 

podobne veľkých lavín v budúcnosti. 
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10.3 Hromové - Šútovská dolina, Malá Fatra 

 V tejto prípadovej štúdii je popísaný príklad vyuţitia dynamického numerického 

modelovania pre stanovenie bezpečnosti pohybu po jednej zo zimných prístupových ciest 

na chatu pod Chlebom (obr. 87). Po oteplení v januári 2006 sa snehová pokrývka značne 

destabilizovala. Došlo k premočeniu snehovej pokrývky v celom jej profile a na strmých 

trávnatých svahoch hôľnatého reliéfu Malej Fatry sa tak vytvorili vhodné podmienky pre 

vznik typických základových lavín z mokrého snehu. To sa potvrdilo aj pri pravidelnom 

leteckom monitoringu lavínových terénov 10. januára 2006, pri ktorom boli spozorované 

typické odtrhy základových lavín a taktieţ viacero viditeľných trhlín v snehovej pokrývke. 

Nie vţdy sa z takýchto trhlín vyvinie aj lavínový odtrh, avšak pri daných meteorologických 

podmienkach bolo toto riziko pomerne veľké. Jedna z takýchto trhlín bola spozorovaná aj 

na juhovýchodnom svahu pod Hromovým (1636 m n. m.) (číslo svahu 22 a). 

Dĺţka zlomu tejto trhliny bola 120 m a priemerná výška snehu v tejto trhline dosahovala 

1,5 m. Potenciálny odtrhový polygón sa dal na základe získaných fotografií pomerne 

jednoznačne identifikovať (obr. 88). V podobných prípadoch je simulácia v modeli 

RAMMS vhodná na posúdenie, či by potenciálna lavína so známymi parametrami 

(polygón odtrhu, hustota mokrého snehu, výška odtrhu, DMT) dosiahla a ohrozila túto 

prístupovú cestu. 

 O deň neskôr bola z tohto odtrhu zaznamenaná základová lavína z ťaţkého, 

mokrého snehu o dĺţke 400 m. Jej nános dosahoval šírku 40 m a dĺţku 150 m. Maximálna 

výška čela nánosu dosahovala takmer 3 m. 

Obrázok 87: Lokalizácia ohrozenej zimnej cesty na chatu pod Chlebom.  

Zdroj: upravené, archív SLP, kataster lavínových terénov 
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Výsledky simulácie 

 Na základe vytýčeného polygónu odtrhu a jeho výšky (1,5 m) bol vypočítaný 

iniciálny objem odtrhu, ktorý dosahoval 14 637 m
3 

na ploche  8 228 m
2
. Keďţe išlo 

o lavínu z ťaţkého, mokrého snehu, hodnota hustoty snehu bola zvolená na 600 kg/m
3
 (tab. 

3). Pri daných parametroch odtrhovej zóny boli simuláciou v modeli RAMMS získané 

Obrázok 88:Lokalizácia potenciálneho odtrhu na juhovýchodnom svahu Hromového. Jednoznačná 

identifikácia koruny odtrhu, a taktieţ bočných a spodnej strany polygónu odtrhu. Zdroj: upravené, archív 

SLP, monitoring lavínových terénov, 2006 
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údaje o lavínovej dráhe a nánose. Ich porovnanie s reálne zaznamenanými údajmi je 

uvedené v tabuľke 22. Maximálna výška snehu počas pádu lavíny dosiahla 4,2 m. Lavína 

z ťaţkého, mokrého snehu bola pomalá. Najvyššia dosiahnutá rýchlosť lavíny bola 19,06 

m/s (68,4 km/hod), čo ju radí do kategórie stredne veľkých, mokrých prúdiacich lavín (tab. 

2). Pomerne vysoká je však hodnota dynamického tlaku. Pohyb ťaţkého, mokrého snehu 

dosiahol na ploche 34 172 m
2
 hodnotu vyššiu ako 100 kPa, čo je tlak postačujúci na 

polámanie dospelého smrekového porastu (tab. 5). Na 15,2 % tejto plochy dosiahol tlak 

dokonca hodnotu vyššiu ako 200 kPa. Najvyššia hodnota tlaku dosiahla úroveň 236,24 kPa 

(obr. 91). Po zastavení lavíny sa sformoval jeden hlavný nános a viacero menších, 

čiastkových nánosov na celkovej ploche 11 712 m
2
. Hlavný nános (8 233,8 m

2
) sa 

sformoval v dĺţke 191 m a šírke 54 m v ţľabe severne od posudzovanej cesty a dosahoval 

výšku maximálne 3,32 m (obr. 90). Čiastkové nánosy s mocnosťou do 0,5 m boli 

pozorované severozápadne od tohto hlavného nánosu. 

Tabuľka 22:Parametre odtrhovej zóny a porovnanie simulovaných výstupov s reálne zaznamenanými údajmi. Zdroj: autor 

parametre lavínového odtrhu hodnota parametre lavínového odtrhu hodnota 

výška odtrhu 1.5 m plocha odtrhu 8 260.9 m
2
 

dĺžka zlomu 120 m hustota snehu 600 kg/m
3
 

objem odtrhu 14 637 m
3
    

parametre lavínovej dráhy a nánosu zaznamenaná hodnota simulovaná hodnota rozdiel relatívna odchýlka 

celková dĺžka lavíny 400 m 425 m 25 m 6.25 % 

dĺžka lavínového nánosu 150 m 191 m 41 m 27.3 % 

šírka lavínového nánosu 40 m 54 m 14 m 35 % 

výška snehu v čele lavíny 3 m 3.32 m 0.32 m 10.6 % 

plocha lavínového nánosu neznáma 8 233.8 m
2
   

celková plocha lavíny neznáma 66 663.9 m
2
   

 

Obrázok 89: Maximálna výška snehu v lavíne z Hromového (Malá Fatra), 10.1. 2006. Zdroj: autor 
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Obrázok 92: Maximálna rýchlosť prúdenia lavíny z Hromového (Malá Fatra), 10.1. 2006. Zdroj: autor 

 

Obrázok 91: Maximálny vyvinutý tlak prúdenia lavíny z Hromového (Malá Fatra), 10.1. 2006. Zdroj: autor 

Obrázok 90: Výška snehu v nánose lavíny z Hromového (Malá Fatra), 10. 1. 2006 a výška snehu na línii 

pozdĺţneho profilu (vpravo) tohto nánosu. Zdroj: autor 



Jozef Richnavský: Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT 
 

2011                                                                                                                                       135 
 

Záver prípadovej štúdie 

 Na základe uskutočnenej simulácie môţeme tvrdiť, ţe za daných podmienok by 

lavínové čelo svojim okrajom dosiahlo úroveň zimnej cesty na chatu pod Chlebom. 

Priechodnosť cesty by však výrazne ohrozená nebola, nakoľko hlavná masa lavínového 

nánosu by sa akumulovala a zastala nad touto cestou. Samotná cesta by bola lavínou 

zasiahnutá iba čiastočne a s malými následkami (výška snehu do 0,5 m). Tieto skutočnosti 

boli následne potvrdené aj terénnym prieskumom po spadnutí tejto lavíny.  Teba uviesť, ţe 

zdrojom, pomerne vysokých relatívnych odchýlok, je okrem samotného modelovania 

najmä spôsob získavania reálnych údajov o tejto lavíne. Ide o lavínu z roku 2006 a údaje 

o nej boli získané sprostredkovane a bez pouţitia vhodnej metodiky. Pri ich získavaní 

zjavne došlo k určitým nepresnostiam, z dôvodu zjednodušovania a zaokrúhľovania. Táto 

prípadová štúdia ukazuje, ako sa dá vhodne kalibrovaný a parametrizovaný model vyuţiť 

v operatívnej praxi v lavínovej prevencii.  
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10.4 Lysá hora, Smrk, Kněhyně - Moravskosliezske Beskydy 

 Výber oblasti pre testovanie dynamického numerického modelovania v ČR bol 

podmienený dostupnosťou potrebných vstupných údajov. Pre typické lavínové oblasti ČR, 

ako sú Krkonoše a Jeseníky, s existujúcou databázou zaznamenaných lavín, sa totiţ 

nepodarilo získať dostatočne presný DMT. Keďţe práve presnosť a priestorové rozlíšenie 

topografických dát vplýva na celkovú presnosť modelovania najviac, pre testovanie bola 

zvolená oblasť Moravskosliezskych Beskýd (obr. 93). Dostatočne presný, geodeticky 

spresnený DMT tohto územia bol poskytnutý v rámci projektu FLOREON+. 

Moravskosliezské Beskydy nie sú typickou lavinóznou oblasťou ČR, ako napríklad 

Krkonoše, či Jeseníky. Ani klasický stupeň lavínového nebezpečenstva (5-dielna 

medzinárodná stupnica) sa v Beskydách nevyhlasuje. V tomto pohorí sa totiţ nevyskytujú 

typické lavínové svahy. Avšak značný rozvoj lyţiarskeho cestovného ruchu, najmä 

skialpinizmu, v kombinácii s nevhodnými snehovými a klimatickými podmienkami, majú 

za následok nárast výskytu nebezpečných lavín aj v miestach, kde dovtedy lavíny 

zaznamenané nikdy neboli. V Beskydách bol zaznamenaný nárast počtu lavín práve vo 

vrchných strmých korytách potokov a v strmých úţľabinách. Takéto lavíny majú 

netypickú, značne úzku a dlhú lavínovú dráhu. Tie sa navyše nachádzajú často krát 

v pomerne husto zalesnenom teréne, ktorý tak vyvoláva ilúziu bezpečného zjazdu 

v hlbokom prašane. A práve takéto lokality lákajú vyznávačov lyţovania vo voľnej prírode 

najviac. Lavínová situácia v Beskydách je tak navyše nebezpečná hlavne v tom, ţe sa 

lavíny môţu vyskytnúť aj v takých miestach, kde by to potenciálny lyţiar vôbec nečakal. 

 Najviac lavín pozorovaných v Moravskosliezskych Beskydách nesie znaky 

ţľabových, alebo plošno-ţľabových lavín. Pre ţľabové lavíny platí, ţe minimálna šírka 

Obrázok 93: Vymedzenie záujmového územia Moravskosliezskych Beskýd v rámci ČR a v rámci 

Moravskosliezskeho kraja. Zdroj: upravené podľa http://sk.wikipedia.org/wiki/Moravsko-sliezske_Beskydy 
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lavínovej dráhy má len jednu tretinu z dĺţky jej odtrhu (Milan 2006). Charakteristická 

dráha ţľabovej lavíny je tak pomerne úzka a dlhá (obr. 94). Vyskytuje sa najmä v terénoch 

s výrazne konkávnym profilom. V takýchto strmých konkávnych ţľaboch dochádza 

k značnej akumulácii suchého naviateho snehu, čo bolo dôvodom iniciácie viacerých 

zaznamenaných lavín. Väčšina pozorovaných lavín sa vyskytla na jar, keď dochádza 

k topeniu snehu a podmáčaniu podloţia. Hladký povrch s napadanými listami listnatých 

stromov tak predstavuje ideálnu sklznú plochu. Najčastejšie sa jednalo o základové lavíny 

z mokrého a ťaţkého snehu. 

 Pre  oblasť Moravskosliezskych Beskýd neexistuje systematická lavínová databáza, 

so zameranými reálnymi lavínovými odtrhmi, vyznačenými lavínovými dráhami a 

evidenciou lavín. Na simuláciu potenciálnych lavínových udalostí s vyuţitím dynamického 

numerického modelu RAMMS je teda potrebná identifikácia potenciálnych odtrhových 

zón. Na ich identifikáciu bola pouţitá rovnica, zostavená na základe štatistického rozboru 

topografických charakteristík zaznamenaných lavín na Slovensku.  

10.4.1 Identifikácia potenciálnych odtrhových zón 

 GIT sa dajú efektívne vyuţiť aj pri identifikácii potenciálnych odtrhových zón, teda 

lokalít, kde je pravdepodobnosť vzniku lavíny najväčšia. V SLF v Davose boli na základe 

známych lavínových dráh s vysokou frekvenciou lavín určené topografické parametre, 

ktoré k vzniku lavín prispievajú najviac (Gruber, 2001). Modely z týchto dobre 

zdokumentovaných lavínových dráh, môţu byť následne prenesené do miest, kde takáto 

dokumentácia chýba (Delparte, 2008). Topografické danosti terénu majú na výsledný 

Obrázok 94: Typická ţľabová lavína zaznamenaná na zalesnenom svahu Lysej hory (Mazácky kotol). 

Zdroj: upravené podľa http://www.horskesporty.cz/knehyne-smrk-lysa-hora/ 
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stupeň disponovanosti svahu na vznik lavín najväčší vplyv. Charakter terénu je relatívne 

statický činiteľ v procese formovania lavínových odtrhov. Z tohto dôvodu sa podiel jeho 

účasti na ich formovaní dá vytipovať, odpozorovať a naštudovať. To má veľký význam pri 

riešení otázok prevencie a ochrany pred lavínami. Na sformovanie lavínového odtrhu však 

vplýva okrem topografických parametrov terénu, aj mnoho ďalších faktorov. Sú to najmä 

klimatické faktory, ktoré primárne určujú mnoţstvo snehu a taktieţ jeho vlastnosti. Ich 

dynamika je však veľmi veľká, mení sa doslova z hodiny na hodinu. Do modelovania 

potenciálnych lavínových odtrhov je tak zahrnutie vplyvu týchto faktorov veľmi 

problematické. Pouţitá rovnica pre lokalizáciu potenciálnych lavínových odtrhov tak 

zahŕňa iba relatívne statické, topografické parametre posudzovaného územia. 

 Avšak na to, aby sme získali dostatočne presné výsledky, je potrebné tieto modely 

upraviť a kalibrovať na lokálne podmienky. Na Slovensku sa tejto problematike stanovenia 

odtrhových zón venoval J. Hreško, ktorý v roku 1999 odvodil rovnicu na určovanie 

odtrhových zón lavín pre oblasť Belianskych Tatier. Pri jej zostavovaní vychádzal zo 

štatistického rozboru topografických charakteristík zaznamenaných lavín v tejto oblasti. 

Rovnica má tvar: 

                                                                                                        (19) 

kde 

Av  je výsledná hrozba vzniku lavíny 

Al  je faktor nadmorskej výšky 

Ex  je faktor orientácie reliéfu 

Fx  je faktor horizontálnej krivosti 

S    je faktor sklonu reliéfu 

Rg  je faktor drsnosti povrchu 

Do rovnice vstupujú faktory, ktoré majú na vznik lavíny najväčší vplyv. Táto rovnica bola 

na základe porovnávaní s lavínovým katastrom v oblasti Malej Fatry čiastočne upravená I. 

Barkom a R. Rybárom v roku 2003 do tvaru: 

                                                                                                         (20) 

Výsledky z takto pozmenenej rovnice oveľa viac zodpovedali skutočnému stavu. M. 

Biskupič sa zaoberal touto problematikou v oblasti Západných Tatier v roku 2008. Do 

výpočtu zhrnul aj nezanedbateľný vplyv vertikálnej krivosti reliéfu (Fy -  faktor vertikálnej 
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krivosti). Rovnicu prispôsobil na miestne podmienky tak, ţe hodnoty váhy svahov 

s príslušnou orientáciou reliéfu a nadmorskou výškou určil na základe jednoduchého 

štatistického rozboru reálnych lavínových udalostí v danej lokalite. Jej výsledný tvar je 

nasledujúci: 

                                                                                                  (21) 

Uvedenú rovnicu je moţné aplikovať v prostredí GIS, kde budú jednotlivé faktory 

vstupujúce tejto rovnice reprezentované príslušnou dátovou vrstvou. Do výpočtu teda 

vstupuje digitálny model reliéfu a z neho odvodené parametre terénu (sklon, nadmorská 

výška, horizontálna krivosť a orientácia reliéfu) a vrstva vegetačného krytu, ktorá nesie 

informácie o type povrchu a jeho drsnosti.  

Vplyv sklonitosti svahu  

 Sklon má zo všetkých činiteľov v procese lavín najväčší význam. Hodnota sklonu 

predstavuje terénny predpoklad, potrebný na naštartovanie a zrýchľovanie  lavíny. Ostatné 

terénny prvky sú sekundárne a v podstate iba modifikujú vplyv sklonu. So sklonitosťou sa 

mení veľkosť, poloha a štruktúra napätí v snehovej pokrývke. Vplýva na procesy sadania 

snehovej pokrývky, metamorfózu snehu, vývoj vnútorného trenia medzi snehovou 

pokrývkou a podkladom, prípadne medzi vrstvami snehovej pokrývky (Milan, 2006). 

Názory na hodnotu kritického sklonu pre vznik lavíny sa však výrazne líšia. Dá sa 

povedať, ţe neexistuje spodný limit sklonu, pre ktorý je daný svah bezpečný. Podľa 

dostupných historických záznamov je však výskyt lavín na svahoch do 15° veľmi 

Obrázok 95: Analýzy sklonitosti Moravskosliezskych Beskýd a % zastúpenie územia v jednotlivých 

kategóriách. Zdroj: autor 
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zriedkavý aţ nepravdepodobný. Pri veľkom sklone (nad 55°) sa zasa snehová pokrývka 

nemôţe dostatočne navrstviť a uţ počas sneţenia sa sneh zosypuje pod svah (McLung, 

Schaerer, 2006). Za najnebezpečnejší sa povaţuje interval sklonov 28 – 45° (Spousta, 

2006). Na základe uvedených skutočností bola uskutočnená analýza sklonitosti a jej 

následná reklasifikácia (obr. 95). Faktor sklonu bol reklasifikovaný podľa hodnôt 

pouţitých v práci Bárku a Rybára z roku 2003 (tab. 23). Tieto hodnoty nie je nutné 

kalibrovať na lokálne podmienky, nakoľko vplyv faktoru sklonu vychádza z dlhodobých 

pozorovaní a je relatívne nemenný. Najrizikovejšie svahy so sklonom 35 – 45° zaberajú 

1,3 % územia, čo predstavuje 850 ha. 

 Charakteristickým znakom Moravskosliezskych Beskýd je skutočnosť, ţe severné 

svahy sú výrazne príkrejšie, ako svahy juţné. Keďţe flyšové sedimentárne komplexy 

Moravskosliezskych Beskýd sú uklonené k juhu, svahy exponované na sever sú tým 

pádom strmšie, nakoľko sa nachádzajú na vrstevných čelách (Weissmannová, 2004). 

Veľmi dobre pozorovateľné je to najmä na severných svahoch Radhošťskej hornatiny. Tá 

je na styku s Frenštátskou brázdou veľmi ostrá, a erózno denudačné svahy sa zdvíhajú nad 

dno brázdy krátkym príkrym svahom z výšky 400 – 500 m n. m. aţ do výšok 1000 m n. m. 

na vzdialenosti 2 km (obr. 96.). Dôsledkom toho je aj skutočnosť, ţe príkry severný svah 

Smrku medzi povodím Ostravice a Čeladenky je silne porušený zosuvmi a taktieţ značne 

náchylný na výskyt lavín. Dobre pozorovateľné je to aj v západnej časti Radhoštskej 

Obrázok 96: Výškový profil línie prechádzajúcej cez vrchol 

Smreku. Zdroj: autor 
Obrázok 97: Výrazná strmosť severných svahov 

v západnej časti Radhošťskej hornatiny. 

Hrubou je zvýraznená vrstevnica 450 m.   

Zdroj: autor 
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hornatiny. Napríklad v profile sever – juh cez vrchol Krátké (757 m n. m.) má severný 

svah medzi kótami 757 m n. m. a 454 m n. m. na vzdialenosť 2 km priemerný sklon 14°. 

Juţný svah má v rovnakom rozpätí nadmorských výšok a na vzdialenosti 5 km sklon iba 4° 

(obr. 97) . 

Vplyv expozície svahu  

 Vplyv expozície sa prejavuje rôznou polohou svahov voči smeru prevládajúcich 

vetrov (rozdielne ukladanie  snehovej pokrývky), alebo k smeru dopadajúcich slnečných 

lúčov. Orientácia svahu voči prevládajúcemu vetru je dôvodom vzniku náveterných a 

záveterných svahov. V našich geografických šírkach sú sústavne ovplyvňované najmä 

západné a východné svahy (Milan, 2006). Orientácia svahov vzhľadom na svetové strany 

spôsobuje rozdielny príjem slnečného ţiarenia, ktoré následne ovplyvňuje celý teplotný 

reţim v snehovej pokrývke. Podľa  alpskej štatistiky sa aţ 65% vrtkých lavínových 

nešťastí stalo na severne a východne orientovaných svahoch (McLung, Shaerer, 2006). Na 

tienistých svahoch (severné svahy, dná údolí, plochy v lese) sa totiţ snehová pokrývka 

pomalšie stabilizuje a vznikajú tak lepšie podmienky pre vznik povrchovej a dutinovej 

inovate, ktorá výrazne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku lavíny. Avšak aj juţne 

orientované svahy sa stávajú výrazne nestabilné, najmä v neskorej zime a na jar. Svetová 

štatistiky dokazujú, ţe slnečné svahy môţu generovať toľko lavín čo svahy zatienené. 

Vplyv vetra spočíva taktieţ v jeho schopnosti prenášať značné mnoţstvá snehu, najmä 

z náveterných strán na strany záveterné. Vetrom prenášaný sneh zvyšuje strihové napätie v 

snehovej pokrývke. Na záveterných stranách sa prenášaný sneh akumuluje a zvyšuje tak 

moţnosť uvoľnenia lavíny. Na záveterných svahoch bola pozorovaná výrazne vyššia 

Obrázok 98: Expozícia svahov Moravskosliezskych Beskýd a % zastúpenie územia s danou expozíciou. 

Zdroj: autor 
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frekvencia lavín. Modelovanie vplyvu vetra je však veľmi náročný proces, najmä kvôli 

terénu, ktorý dokáţe výrazne ovplyvniť smer vetra na mikroklimatickej aţ lokálnej úrovni. 

Vplyv expozície svahu na lavinózne procesy teda nie je jednoznačný a výrazne závisí od 

miestnych podmienok. Treba navyše poznamenať, ţe účinky expozície a sklonu svahov sa 

kombinujú a vzájomne prelínajú 

 Analýzou záznamov o lavinách v oblasti Moravskosliezskych Beskýd bolo zistené 

najväčšie mnoţstvo lavín na svahoch s JV, J a JZ orientáciou. Ich väčšia insolácia má za 

následek častejší výskyt lavín malých rozmerov s bodovým odtrhom a základových lavín. 

Pri určitých teplotných pomeroch sú však veľmi nebezpečné hlavne príkrejšie, severné 

svahy. Najmä v ţľaboch a muldách môţe vznikať dutinová inovať a nový sneh sa tak 

nedokáţe dostatočne previazať so starou snehovou pokrývkou. 

Vplyv krivosti reliéfu 

 Celkové zakrivenie reliéfu sa skladá z dvoch komponent. Ak sa jedná o mieru 

zmeny v smere spádnice, hovoríme o vertikálnom zakrivení (profile curvature). Tým je v 

podstate vyjadrená zmena rýchlosti toku pozdĺţ spádnice. Ak sa jedná o mieru zmeny v 

smere vrstevnice, hovoríme o horizontálnom zakrivení (planar curvature). Tá vyjadruje 

zmenu veľkosti uhlu orientácie svahu, čo najviac ovplyvňuje divergenciu (rozptyľovanie) a 

konvergenciu (sústredenie) toku. Vo všeobecnosti, konvexné  (vypuklé) tvary reliéfu v 

smere spádnice spôsobujú urýchľovanie a rozptyľovanie toku, látok a energie. Konkávne  

Obrázok 99: Rozdiel medzi dvoma zloţkami zakrivenia reliéfu - horizontálnou a vertikálnou krivosťou.  

Zdroj: autor 
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(vyduté) tvary reliéfu spôsobujú naopak spomaľovanie a sústreďovanie toku látok a 

energie. Najčastejšie miesta lavínových dráh predstavujú ţľaby, muldy a kotle - čiţe reliéf 

s výrazným konkávnym tvarom. Vietor zvyčajne ukladá sneh v konkávnych terénnych 

tvaroch, zatiaľ čo z konvexných tvarov býva sneh odfúkavaný. Pri konkávnych tvaroch 

bola pozorovaná vyššia lavínová aktivita ako pri tvaroch konvexných a to najmä v 

dôsledku zvýšenej akumulácie snehu. Pri modelovaní je im pridelená teda väčšia váha. 

Avšak aj veľké, priame svahy so sklonom nad 30° sú pomerne nebezpečné. Zakrivenie v 

smere spádnice má pre vznik lavíny najväčší význam vtedy, ak je  spádnica v rovine 

normály konvexná. Vtedy sa sklon v smere nadol neustále zväčšuje a zväčšuje sa 

tým aj gravitačná sila (Spousta, 2006). Toto zväčšovanie gravitačnej 

sily spôsobuje zvyšovanie napätia v snehovej pokrývke, čo v 

konečnom dôsledku môţe viesť ku vzniku lavíny (obr. 100). 

Lavínový odtrh sa tak častokrát iniciuje práve na 

rozhraní konkávnej a konvexnej formy reliéfu. Na 

základe uvedených skutočností bola 

uskutočnená analýza krivosti reliéfu 

pomocou nástroja Curvature 

v prostredí ArcGIS a jej 

následná reklasifikácia na 

príslušné tvary reliéfu. Jednotlivé 

váhy boli pridelené podľa 

tabuľky 23. 

Vplyv nadmorskej výšky  

 Vplyv nadmorskej výšky sa prejavuje najmä v podmieňovaní klimatických a 

vegetačných pomerov územia. S jej narastaním sa mení reliéf, ale najmä teplota, mnoţstvo 

zráţok a priebeh vývoja mechanických a fyzikálnych vlastností snehu. Vyššie poloţené 

svahy môţu mať odlišné vlastnosti a podmienky snehovej pokrývky, inú drsnosť povrchu, 

iný vegetačný kryt, iný prídel slnečného ţiarenia a iné prúdenie, či rýchlosť vetra. 

Výsledkom môţe byť vysoké lavínové nebezpečenstvo vo vrchných partiách hôr, kým v 

spodných môţu byť podmienky stabilné. Samozrejme pri určitých podmienkach to môţe 

platiť aj opačne. 

 

Obrázok 100: Vplyv vertikálnej krivosti na napätie v snehovej 

pokrývke. Na konvexných svahoch dochádza k zvýšeniu napätia 

pôsobením gravitačnej sily. 

Zdroj: upravené podľa McLung Shaerer 2006 
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Vplyv drsnosti povrchu 

 Terénne nerovnosti, ako sú terasy, hrebene, plecia a iné formy mikroreliéfu pôsobia 

na snehovú pokrývku stabilizujúco. Hrubé skalné sute, zlomiská, svahy s vyčnievajúcimi 

balvanmi a zarastené ostrovčekmi kosodreviny sú menej náchylné na vznik lavín. Vplyv 

typu povrchu je však podstatný iba dovtedy, kým nie je úplne zaviaty snehom. Potom 

môţu rôzne terénne nerovnosti, alebo kosodrevinový porast, pôsobiť na snehovú pokrývku 

dokonca destabilizujúco. Typ (drsnosť) povrchu záujmového územia bola odvodená z 

vrstvy CORINE Land cover. Moravskosliezske Beskydy sú väčšinou zalesnené aţ po 

vrcholy a len niektoré hrebene sú holé. Prevláda umelo vysadený smrek, na juţných a 

západných svahoch sa medzi neho miesi aj buk, dub, javor a iné listnaté stromy, ktoré tak 

vytvárajú spoločenstvá zmiešaných lesov. Lesnatosť územia tak dosahuje takmer 70 % 

(Weissmannová, 2006). Avšak riedky ihličnatý les a zmiešaný les v ktorom chýba podrast 

a kmene stromov sú tak ďaleko od seba, ţe sa v ňom dá pohodlne jazdiť na  lyţiach, 

nemôţeme povaţovať na bezpečný (Milan, 2006). Musíme s ním teda uvaţovať ako s 

potenciálnym lavínovým svahom a rátať s moţnosťou odtrhnutia lavíny. 

 Pred samotným výpočtom je nutné uskutočniť reklasifikáciu jednotlivých faktorov 

vstupujúcich do rovnice. Väčšia váha (vyššia hodnota) je pridelená svahom, ktoré majú pre 

vznik lavínového odtrhu väčší predpoklad z hľadiska nadmorskej výšky, expozície, sklonu, 

krivosti reliéfu a drsnosti povrchu (tab. 23). Hodnoty faktorov sa pohybujú v intervale 0 aţ 

2 (resp. 3), kde  hodnota 2 (3)  znamená najväčšiu náchylnosť daného faktora na vznik 

odtrhu. Váhy boli stanovené na základe štatistického rozboru (% podiel výskytov v danej 

kategórii) topografických charakteristík zaznamenaných lavín na Slovensku (najmä 

z oblasti Západných Tatier a Malej Fatry) a mierne upravené pre podmienky 

Moravskosliezskych Beskýd. Vrstvy jednotlivých faktorov boli následne vynásobené 

pomocou nástroja Single Output Map Algebra v programe ArcGIS. Výsledkom tejto 

rovnice je vrstva identifikujúca miesta s najväčším potenciálom pre vznik lavíny. 

Najrizikovejšie miesta predstavujú iba 0,02 % územia Moravskosliezskych Beskýd, čo je 

pribliţne 15,7 ha. Avšak zaberajú pomerne veľké oblasti práve na svahoch vrcholov, ktoré 

sú častým cieľom vyznávačov lyţovania vo voľnom teréne. Nájdeme ich najmä na svahoch 

Lysej Hory, Smrku a Kněhyně. Malé lokality sa nachádzajú aj na svahoch vrchov 

Javorový, Ropice a Travný (mapa č. 5). 
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Tabuľka 23: Hodnoty faktorov vstupujúcich do rovnice pre identifikáciu potenciálnych odtrhov.                      

                     Zdroj: upravené podľa Bárka, Rybár, 2003 

 faktor nadmorskej výšky výška [m n. m] charakteristika 

0,1 do 700 Vo výškach do 700 m lavínové odtrhy pozorované neboli 

1,5 700 - 900 Svahy s väčším sklonom a väčšie množstvo zrážok – väčší potenciál pre iniciáciu lavínového odtrhu. 

2,0 900 - 1200 Najviac pozorovaných beskydských lavín bolo práve v tomto intervale 

0,5 1200 a viac 
Vrcholové časti sú najčastejšie oblé, s malým sklom. V dôsledku veľkej 

vetrnosti je sneh transportovaný vetrom do nižších, polôh. 

 faktor sklonu sklon [°] charakteristika 

0,0 0 – 10, 71 - 90 Svahy so sklonom do 20° majú malý potenciál pre vznik lavíny. Lavínový odtrh sa na takýchto svahoch 
sformuje výnimočne. Svahy so sklonom nad 60° predstavujú najčastejšie skalné chrbty a hrebene, ktoré 

neumožňujú výraznejšiu akumuláciu snehu a ten sa už počas sneženia zosypuje pod svah. 
0,4 11 – 20, 61 - 70 

0,8 21 – 25, 56 – 60 

1,2 26 – 30, 51 - 55 Sklon s dostatočným potenciálom pre vznik lavíny – častejšie pozorované lavíny 

1,6 30 – 34, 46 - 50 Najviac pozorovaných lavínových udalostí. Najmä interval 35° – 45 ° je z hľadiska vzniku 
odtrhu najnebezpečnejší 2,0 35 - 45 

 
faktor orientácie orientácia charakteristika 

1,5 severozápad 
Svahy so severnou orientáciou majú veľký potenciál pre vznik lavínového odtrhu, v dôsledku 

pomalšej stabilizácie snehovej pokrývky a tvorby povrchovej a dutinovej inovate. 
1,8 sever 

1,4 severovýchod 

0,4 východ Najmenej pozorovaných lavínových udalostí 

1,5 juhovýchod 
Najviac pozorovaných lavínových udalostí. V dôsledku väčšej insolácie, hlavne na 

jar, dochádza k narušovaniu stabilizácie snehovej pokrývky 
2,0 juh 

1,0 juhozápad 

0,4 západ Najmenej pozorovaných lavínových udalostí 

0,0 bez orientácie Rovinaté územia, bez sklonu, bez potenciálu pre vznik lavíny 

 

faktor horizontálnej krivosti hodnota charakteristika 

1,0 -4 - -002 Hodnota -0,2 predstavuje vertikálny zdvih 2,5 na 50 m. Opačná hodnota 0,2 predstavuje pokles 
výšky 2,5 m na  50 m. Interval do -0,2 teda predstavuje konkávne tvary reliéfu, v ktorých sa 

akumuluje sneh prenášaný vetrom. Predstavujú tak lokality s veľkým potenciálom pre iniciáciu 
lavínového odtrhu. Extrémne konvexné tvary (0,5 - 4) majú malý potenciál v dôsledku toho, že je 

sneh odvievaný preč. 

1,0 -0,2 – 0,2 

0,6 0,2 – 0,5 

0,5 0,5 - 4 

   

faktor vertikálnej krivosti hodnota charakteristika 

1,0 4 – 0,2 
Podobne, ako v prípade horizontálnej krivosti. Hodnoty 4 – 0,2 

predstavujú....Hodnoty 0,2 - -0,2 predstavujú lineárne formy georeliéfu a hodnoty 
pod -0,2 predstavujú konvexné tvary georeliéfu. 

1,0 0,2 - -0,2 

0,6 -0,2 - -0,5 

0,5 -0,5 - -4 
 

Faktor drsnosti povrchu typ povrchu charakteristika 

0,5 ihličnatý les Hustý ihličnatý les výrazne znižuje možnosť vzniku lavínového odtrhu 

0,7 listnatý les, zmiešaný les Opadané listy výrazne znižujú drsnosť povrchu 

1,2 
nesúvislý les, zmiešaný s kosodrevinou, 
hrubá balvanitá suť a svahy s menšími 

blokmi 

Zmena drsnosti povrchu na malom území pôsobí 
stabilizujúco  

1,4 Krovinatý porast V prípade riedkych krovín je stabilizačný efekt nízky 

1,5 Riedky les (tráva, stromy) Riedky les nepredstavuje dostatočnú ochranu pred lavínami 

2,5 
Súvislá kosodrevina, svahy 

s výčnelkami skalného podložia do 50 
cm 

Funguje ako stabilizátor snehovej pokrývky, avšak iba 
dovtedy, kým nie je úplne zapadaná snehom 

3,0 
Nesúvislá kosodrevina, drobno-úlomkovité 

sutinové svahy, trávnatý porast, 
kremencové skalné moria, skalné platne 

Hladký povrch, ktorý tvorí ideálnu sklznú plochu. 
Nebezpečné sú najmä súvislé, nekosené trávnaté porasty. 
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Na obr. 101 je zachytená obľúbená skialpinistická trasa, ktorá prechádza cez vrcholy 

Kněhyně, Smrk a Lysá Hora. Veľmi obľúbené sú však aj zjazdy na strmých severných 

svahoch Smrku a Lysej Hory. Vyznačené je aj miesto, kde sa stala prvá beskydská lavína 

s tragickými následkami. Je zrejmé, ţe lokalita Kořenskej ráztoky spadá, podľa pouţitého 

modelu, do oblasti s výrazným predpokladom terénu pre vznik lavíny. 

 Výsledok tejto rovnice na identifikáciu potenciálnych odtrhových zón je vhodným 

vstupom pre modelovanie potenciálnych lavínových dráh a dosahov pomocou 

Obrázok 101: Známa skialpinistická trasa a miesta, kde prechádza cez lokality s veľkým lavínovým rizikom. 

Zdroj: autor 

Obrázok 102: Identifikácia potenciálnych odtrhových zón na J a JZ svahu Kněhyně. 

Zdroj: autor, Google Earth 
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dynamického numerického modelu RAMMS. Potenciálne polygóny odtrhu je moţné 

lokalizovať v zónach so značným predpokladom pre ich vznik (obr. 102 a 103). Pri ich 

vymedzovaní však treba postupovať na základe skúseností a hlavne na základe 

porovnávania s podrobnou ortofotosnímkou a reálnymi, zaznamenanými lavínovými 

odtrhmi v danej oblasti. 

Výsledky simulácie 

 Simulácia lavínových dosahov bola realizovaná na vybraných potenciálnych 

odtrhových zónach identifikovaných  pomocou rovnice (21). V dôsledku nízkeho počtu 

zaevidovaných a zdokumentovaných lavín v tejto oblasti boli pri všetkých simuláciách 

zvolené jednotné podmienky. Najviac lavín v tejto oblasti bolo pozorovaných na jar, pri 

Obrázok 103:Identifikácia potenciálnych odtrhových zón na SZ svahu Lysej hory. Zdroj: autor, Google Earth 
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oteplení a premočení snehovej pokrývky. Zvolená hustota teda odpovedala priemernej 

hustote mokrého snehu (500 kg/m
3
). Vybrané odtrhy sa nachádzajú v konkávnych ţľaboch, 

kde dochádza k značnej akumulácii vetrom prenášaného snehu. Pri všetkých simuláciách 

boli zvolené dve modelové situácie: 

 výška lavínového odtrhu 1 m 

 výška lavínového odtrhu 0.5 m 

Na juţných svahoch Kněhyně bolo identifikovaných 5 potenciálnych odtrhových zón 

v doline Kněhyňky. Parametre potenciálnych lavínových dráh a nánosov pri výškach 

odtrhu 0,5 m a 1,0 m sú uvedené v tabuľke 24. Z hľadiska lavínovej prevencie je 

najdôleţitejším parametrom celková dĺţka lavínovej dráhy, resp. jej dosah. Hodnota dĺţky 

lavínovej dráhy predstavuje vzdialenosť koruny odtrhu po maximálny dosah danej lavíny. 

Tabuľka 24: Porovnanie parametrov lavínového odtrhu, lavínovej dráhy a lavínového nánosu pri   

                      rozdielnych výškach odtrhu (0,5 m a 1,0 m), oblasť Kněhyňe. Zdroj: autor 
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LD 1 2 286.9 1 125.5 0.5 702.6 51.5  50 % 66.7 % 16.7 % 4.4 % 16.3 % 

LD 2 1 406.4 550.3 1.3 2 057.3 27.5  50 % 34.1 % 54.2 % 20.1 % 13.3 % 

LD 3 1 034.0 434.5 0.6 27 715.7 308.9  50 % 29.8 % 66.7 % 341.9 % 141.2 % 

LD 4 1 285.4 -819.5 1.4 2 802.4 75.1  50 % -21.5 % 127.3 % 33.5 % 40.4 % 

LD 5 6 387.1 15 878.6 0.7 31 089.9 31.6  50 % 164.6 % 46.7 % 44.2 % 7.2 % 
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 Obrázok 104: Potenciálne lavínové dráhy na svahoch Lysej hory, Malchora na juţných svahoch Kněhyně pri 

potenciálnej výške odtrhu 1 m.  Zdroj: autor 
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V oblasti Lysej hory bolo identifikovaných 6 potenciálnych odtrhových zón 

v Malenovickom kotli, Mazáku, v doline Jestřábího a Jatného potoka. Parametre 

potenciálnych lavínových dráh a nánosov pri výškach odtrhu 0,5 m a 1,0 m sú uvedené 

v tabuľke 25. 

Tabuľka 25: Porovnanie parametrov lavínového odtrhu, lavínovej dráhy a lavínového nánosu pri   

                      rozdielnych výškach odtrhu (0,5 m a 1,0 m), oblasť Lysej hory. Zdroj: autor 
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plocha 
nánosu 

[m
2
] 

max. 
výška 

nánosu 
[m] 

 
plocha 
nánosu 

max. výška 
nánosu 

LD 1 7 132.7 740.0 1.5 5 119.5 45.5  50 % 11.6 % 57.7 % 12.9% 7.8 % 

LD 2 1 923.9 356.0 0.6 2 272.2 10.1  50 % 9.1 % 85.7 % 17.8 % 3.4 % 

LD 3 5 100.9 -1 445.0 2.0 1 024.3 69.4  50 % -30.7 % 90.9 % 6.1 % 20.5 % 

LD 4 1 727.1 32.0 2.1 566.2 41.0  50 % 0.9 % 300 % 5.3 % 14.6 % 

LD 5 2 523.7 672.0 0.7 1 605.5 20.1  50 % 29.8 % 31.8 % 18.2 % 13.1 % 

LD 6 1 999.7 900.0 1.7 3 247.1 0.5  50 % 46.5 % 94.4 % 18.1 % 0.1 % 

 

Priemerná hodnota plochy potenciálnych odtrhov je pribliţne 3000 m
2
. Pri výške odtrhu     

1 m sa hodnoty dĺţok potenciálnych lavínových dráh pohybujú v intervale 174 aţ 630 

metrov. Najdlhšia potenciálna lavínová dráha sa nachádza v Malenovickom kotli. Jedná sa 

väčšinou o úzke ţľabové lavíny, s malou plochou nánosu. Lavínový nános však môţe, 

najmä v úzkych a strmých údolných partiách a korytách, nadobúdať pomerne veľké 

maximálne výšky 1,3 aţ 4,2 m. Pri zvýšení výšky odtrhu o 0,5 m sa lavínové dráhy 
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predĺţili v priemere o 12 % (pribliţne 60 m). Iba vo výnimočných prípadoch (prekonanie 

terénnej prekáţky a pod.), sa ich dĺţka predĺţila o viac ako jednu pätinu pôvodnej dĺţky. 

 

Záver prípadovej štúdie 

 Výsledky tejto prípadovej štúdie dokazujú, ţe pouţitie nástrojov GIS a prepojenie 

topograficko-štatistického modelovania s dynamickým numerickým modelovaním je 

moţné vyuţiť pri mapovaní lavínového rizika v oblastiach, kde chýbajú potrebné údaje 

a historické záznamy. Takýto prístup sa dá vhodne vyuţiť pri tvorbe máp potenciálneho 

lavínového katastra. Výsledok modelovania je však iba prvým krokom k tvorbe lavínového 

katastra. Vytýčené lokality treba neustále monitorovať a evidovať akékoľvek znaky po 

lavínach (odtrhy, dosahy, výšky snehu a pod.). Po precíznejšom zdokumentovaní budúcich 

lavínových udalostí a získaní potrebných vstupných údajov, je moţné takto vytvorený 

kataster lavínových terénov postupne spresňovať a dopĺňať. Faktom totiţ je, ţe lavíny 

začínajú predstavovať objektívne nebezpečenstvo uţ aj v pohoriach, akými sú 

Moravskosliezske Beskydy. 
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10.5 Derešský kotol, Nízke Tatry 

 Dereše (2003,5 m n. m.) patria medzi najvyššie vrcholy Nízkych Tatier a leţia na 

ich hlavnom hrebeni. Smerom na sever sa Dereše zvaţujú pomerne prudkými svahmi do 

Derešského kotla, ktorý ďalej na severe prechádza do Demänovskej doliny. Svahy 

Derešského kotla sú vyhľadávanou oblasťou vyznávačov lyţovania vo voľnom teréne, 

nakoľko sú pomerne ľahko a rýchlo dostupné s pomocou lanovky a vleku vedúceho aţ pod 

Chopok na hlavný hrebeň Nízkych Tatier (obr. 105). V prípade potreby vykonáva 

Stredisko lavínovej prevencie v tejto oblasti umelé, kontrolované uvoľňovanie lavín 

pomocou odstrelov. Dôvodom býva snaha o posúdenie stability snehovej pokrývky 

a stupňa lavínového nebezpečenstva, prípadne zaistenie bezpečnosti zjazdovej trate, alebo 

trate freerideových pretekov. Pri takomto umelom uvoľňovaní lavín je moţné získavať 

veľmi uţitočné a cenné informácie, ktoré vedú k pomerne presnej kalibrácii modelu 

lavínovej dynamiky. Pri kontrolovanom odstrele lavín je totiţ moţné zaznamenať 

a pomerne ľahko identifikovať polygón lavínového odtrhu, spolu s jeho parametrami 

(výška odtrhu, hustota snehu). 

 Úspešný bol najmä odstrel lavíny 8. februára 2010, ktorého výsledkom bola stredne 

veľká lavína, ktorej odtrh aj dosah bol dostatočne presne zaznamenaný (obr. 107). 

Primárny odtrh v hornej časti ţľabu, iniciovaný explóziou, vyvolal následne väčší, 

sekundárny odtrh v mieste, kde sa ţľab mierne rozširuje. Výška odtrhu sa pohybovala 

v rozpätí 0,3 aţ 0,8 m. Pre modelovanie bola zvolená hodnota 0,5 m, nakoľko takúto výšku 

dosahovala prevaţná časť odtrhu. Iniciovaná lavína mala čiarový odtrh s dĺţkou 40 m 

Obrázok 105: Lokalizácia Derešského kotla a jeho ľahká dostupnosť. Zdroj: upravené podľa GoogleEarth 
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Obrázok 106: Ţľaby z Derešov, v ktorých sa vykonáva kontrolované uvoľňovanie lavín pomocou výbušnín. 

Vyznačený je ţľab, v ktorom bola odstrelená lavína predmetom modelovania. Zdroj: autor 

a mala charakter mäkkej snehovej dosky zo suchého snehu. Pribliţná dĺţka lavínovej dráhy 

dosiahla podľa meraní 300 m, z ktorých posledných 120 m tvoril lavínový nános. 

Maximálna zaznamenaná výška nánosu však dosiahla iba pol metra. Celý priebeh odstrelu, 

aj ním vyvolanej lavíny bol navyše zaznamenaný Českou televíziou, v rámci natáčania 

relácie „Zázraky prírody“. Celkový pohyb a dynamiku lavíny je tak moţné reálne porovnať 

s výsledkom simulácie v modeli RAMMS (obr. 114 a 115). 

Získané kalibračné koeficienty z modelovania tejto lavíny boli následne pouţité pre 

stanovenie potenciálnych lavínových dosahov pri lavínach s väčšou výškou lavínového 

odtrhu. Existuje totiţ reálne riziko, ţe by väčšie lavíny z týchto ţľabov mohli ohroziť vlek 

Brhliská – Dereše (obr. 106). Lavíny zo ţľabu, ktorý bol predmetom modelovania, 

Obrázok 107: Lokalizácia lavínového odtrhu a dosahu. Zdroj: upravené, archív SLP 
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ohrozujú konkrétne najmä piaty priebeţný podperný stĺp z vrchu (vrátane vrcholového 

podperného stĺpu) (obr. 111). Cieľom tejto simulácie bolo zistenie hodnoty kritickej výšky 

odtrhnutej snehovej pokrývky, ktorá by znamenala reálne nebezpečenstvo pre tento vlek. 

Výsledky simulácie 

 Na základe dostatočne presne lokalizovaného polygónu odtrhu a jeho priemernej 

výšky (0,5 m) bol vypočítaný iniciálny objem odtrhu, ktorý dosahoval 632,1 m
3 

na ploche  

857 m
2
. Keďţe sa jednalo 

o lavínu zo suchého 

snehu, hustota iniciálneho 

odtrhu bola zvolená na 

300 kg/m
3 

(tab. 3). Po 

zastavení lavíny sa 

sformoval jeden hlavný 

nános na ploche    3 380 

m
2
. Kalibráciou koeficientov 

drsnosti (Mu, Xi) bola 

dosiahnutá pomerne dobrá 

zhoda v dosahu modelovanej 

lavíny a reálne zaznamenanému 

dosahu (obr. 108).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 108: Výška snehu v nánose pri simulácii 0,5 m odtrhu lavíny 

odstrelenej v jednom zo ţľabov v Derešskom kotli. Zdroj: autor 

Obrázok 109: Sekvencia pohybu simulovanej lavíny a maximálna výška snehu v lavínovom prúde 

v postupných časových krokoch simulácie (t: 5 aţ t: 30). Zdroj: autor 
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Obrázok 110: Porovnanie výsledkov simulácie dosahov lavín s rôznou výškou lavínového odtrhu. Zdroj: 

autor 

Tabuľka 26: Parametre odtrhovej zóny a porovnanie simulovaných výstupov s reálne zaznamenanými  

                     údajmi. Zdroj: autor 

parametre lavínového odtrhu hodnota parametre lavínového odtrhu hodnota 

výška odtrhu 0.5 m plocha odtrhu 857 m
2
 

dĺžka zlomu 120 m hustota snehu 300 kg/m
3
 

objem odtrhu 632.1 m
3
 priemerný sklon 44.2° 

parametre lavínovej dráhy a nánosu zaznamenaná hodnota simulovaná hodnota rozdiel relatívna odchýlka 

celková dĺžka lavíny 245 m 241 m 4 m 1.63 % 

dĺžka lavínového nánosu 120 m 132 m 12 m 10.0 % 

šírka lavínového nánosu 48.5 38.7 m 14 m 28.9 % 

výška snehu v nánose do 0.5 m do 0.51 m 0.01 m 2.0 % 

plocha lavínového nánosu neznáma 3 380 m
2
   

celková plocha lavíny neznáma 6 359 m
2
   

V nasledujúcich simuláciách sa postupne zväčšovala výška lavínového odtrhu na 1 m,    

1,5 m aţ 2 m. Iniciálny objem týchto potenciálnych lavínových odtrhov pri daných 

výškach spolu s potenciálnym dosahom je uvedený v tabuľke 27. Simuláciou bolo zistené, 

ţe lavína dosiahne úroveň ohrozeného podporného stĺpu vleku aţ pri 1,5 m výške 

lavínového odtrhu. Najväčší nárast lavínového dosahu bol zaznamenaný pri 1 m výške 

lavínového odtrhu (obr. 110). Pri takejto výške dosiahne odtrh dostatočný objem na 

zvýšenie energie hybnosti lavínového prúdu potrebnej na prekonanie miernej vyvýšeniny, 

za ktorou sa vlek nachádza. Pri väčších výškach odtrhu sa dosah zväčšoval uţ iba mierne,  
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Tabuľka 27: Porovnanie výsledkov simulácie pri rôznych výškach lavínového odtrhu. Zdroj: autor 

simulovaná výška 
lavínového odtrhu 

dosah lavíny 
(dĺžka lavínovej 

dráhy) 

nárast  
vzdialenosti 

dosahu 

objem 
 odtrhu 

maximálny tlak 
lavínového 

prúdu 

priemerný tlak 
lavínového  

prúdu 

maximálna výška 
lavínového  

nánosu 

plocha  
lavínového  

nánosu 

0.5 m 241 m - 632.1 m
3
 145.4 kPa 42.6 kPa 0.51 m 3 380 m

2
 

1.0 m 354 m 46.8 % 1264.2 m
3
 230.2 kPa 72.9 kPa 0.74 m 3 570 m

2
 

1.5 m 359 m 1.4 % 1869.2 m
3
 259.2 kPa 85.1 kPa 0.85 m 5 668 m

2
 

2.0 m 408 m 2.5 % 2528.3 m
3
 278.7 kPa 92.5 kPa 0.98 m 7 537 m

2
 

nakoľko prevaţný objem lavíny sa kumuloval v lokálnej terénnej depresii pozdĺţ línie vleku. 

Analýzou maximálneho nárazového tlaku bola zistená taktieţ hodnota tlaku, ktorý by 

pôsobil na ohrozený podperný stĺp vleku pri odtrhu s výškou 2 m. Tieto stĺpy sú oceľové, 

čo znamená, ţe k ich poškodeniu môţe dôjsť pri nárazovom tlaku o výške 50 kPa (tab. 5). 

Simuláciou bolo zistené, ţe predmetný stĺp by bol vystavený maximálnemu nárazovému 

tlaku 14,8 kPa v čase 20 s od iniciovania lavíny (obr. 112). K jeho poškodeniu by teda 

dôjsť nemalo. To dokazuje aj profil výšky snehu v nánose tejto lavíny vedený po línii vleku 

(obr. 113). 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 112: Veľkosť nárazového tlaku vyvíjaného na podporný stĺp vleku počas prúdenia lavíny. Zdroj: autor 

Obrázok 111: Podporný stĺp vleku ohrozený potenciálnymi lavínami z modelovaného ţľabu. Zdroj: archív SLP, autor 
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V mieste podporného stĺpu by sa nachádzalo iba 35 cm snehu. Treba však podotknúť, ţe 

simulácia predpokladala lavínu zo suchého snehu s hustotou 300 kg/m
3
. V prípade 

uvoľnenia dostatočne veľkej lavíny z mokrého, ťaţkého snehu by hodnoty nárazového 

tlaku s určitosťou stúpli a mohli by uţ predstavovať reálne nebezpečenstvo výrazného 

poškodenia zasiahnutých podperných stĺpov lyţiarskeho vleku. 

Záver prípadovej štúdie 

 Prípadová štúdia poukázala na moţnosti vyuţitia dynamického numerického 

modelovania aj pri aktívnej lavínovej prevencii formou kontrolovaných odstrelov. Na 

základe uskutočnenej simulácie môţeme tvrdiť, ţe za daných podmienok by podperný stĺp 

lyţiarskeho vleku ohrozený nebol. Toto tvrdenie však platí iba v prípade lavíny zo 

suchého, relatívne ľahkého snehu. Podrobným zameriavaním lavínových odtrhov a ich 

dosahov pri odstreloch v budúcnosti je moţné získané kalibračné koeficienty postupne 

spresňovať a prispôsobiť ich aj pre iný typ snehu, s inou hustotou. Na základe takýchto 

výsledkov je moţné plánovať harmonogram lavínových odstrelov v danej oblasti. 

Stanovením potenciálneho dosahu je navyše moţné definovať aj pribliţné hranice 

ochrannej zóny pri týchto odstreloch. To má opodstatnenie najmä pri odstreloch 

vykonávaných v blízkosti lyţiarskych stredísk a zimných turistických trás. Vhodne 

kalibrovaný a parametrizovaný model je tak moţné reálne vyuţiť v operatívnej praxi 

v lavínovej prevencii. 

 

Obrázok 113: Profil výšky snehu v nánose a výšky maximálneho tlaku lavínového prúdu v línii vleku (červená 

čiara vľavo) pri výške odtrhu 2 m. Zdroj: autor 
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Obrázok 114: Sekvencia pohybu umelo uvoľnenej lavíny v Derešskom kotli z 8. 2. 2010. Zdroj: upravené 

podľa archív SLP, archív Česká televízia 
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Obrázok 115: Sekvencia pohybu potenciálnych lavín s narastajúcou výškou odtrhu vo vybranom ţľabe 

Derešského kotla. Zdroj:autor 
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Záver 

 Aktuálnosť lavínového nebezpečenstva a potreba protilavínovej ochrany je 

v alpských krajinách v popredí uţ dávnejšie. Rozmachom cestovného ruchu a stavbou 

rekreačného zázemia sa riešenie lavínovej problematiky dostáva do popredia aj v iných 

horských oblastiach. Poţívanie inovatívnych geoinformačných technológií otvára nové 

perspektívy na mapovanie a posudzovanie prírodných rizík aj v oblasti lavínovej 

prevencie. Ich hlavným cieľom je zhodnotenie lavínového nebezpečenstva s ohľadom na 

plánovanie ľudských aktivít v horských oblastiach. Dynamické numerické modely ako 

RAMMS, spojené s dôkladným terénnym výskumom a pozorovaním, môţu prestavovať 

veľký prínos pri posudzovaní lavínového rizika v horských oblastiach. Čeliť tomuto 

prírodnému ţivlu môţeme účinne iba vtedy, ak budeme poznať jeho podstatu – najmä 

príčiny a zákonitosti vzniku a taktieţ zákonitosti šírenia lavín. Doterajší výskum vyriešil 

viacero podstatných teoretických otázok, aj praktických problémov. Tie však nadobúdajú 

zväčša iba všeobecnú platnosť. Takéto všeobecne platné závery je moţné vyuţívať 

v metodike. Kaţdý horský systém, alebo horská oblasť má však svoje špecifické príčiny 

vzniku lavín, ktoré závisia od klimatických a topografických podmienok daného územia. 

Kombinácia dynamických numerických modelov a štatistických nástrojov má 

rastúci trend a predstavuje efektívny a kvalitný prístup na hodnotenie lavínového rizika. 

Akékoľvek získané výsledky by však mali byť posúdené a zhodnotené skúseným 

lavínovým expertom. Pri testovaní dynamického numerického modelovania v jednotlivých 

prípadových štúdiách boli zistené značné výhody, aj obmedzenia a problémy takéhoto 

inovatívneho prístupu k hodnoteniu lavínového nebezpečenstva. Súhrn tých 

najdôleţitejších je uvedený v nasledujúcich bodoch. 

 Najväčšie obmedzenia, nevýhody, principiálne nedostatky a slabé miesta dynamického 

numerického modelovania lavín sú uvedené v nasledujúcich bodoch: 

 Pri modeloch lavínovej dynamiky dochádza k podstatnému zjednodušeniu 

komplexných a značne variabilných fyzikálnych procesov. 

 Proces strhávania snehu v lavínovej dráhe počas pádu lavíny doteraz nie je 

dodatočne presne matematicky popísaný. Napriek tomu, ţe značne ovplyvňuje 

mnoţstvo snehu v lavíne a tým aj jej dynamiku, rýchlosť, nárazový tlak a dosah. 

 Parametre trenia, ktoré slúţia na kalibráciu modelu nie sú reálne merateľné veličiny 

a ich hodnoty sa stanovujú odborným odhadom, zaloţeným na reálnych 
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pozorovaniach. Jedná sa najmä o koeficient šmykového trenia ( ), ktorý nie je 

fyzikálnou veličinou. 

 Rôzne lavínové dráhy generujú rôzne hodnoty trecích parametrov. Hodnoty týchto 

parametrov tak majú značne lokálny charakter a môţu byť vyuţité iba v blízkych 

a morfologicky podobných lavínových dráhach. 

 Hodnoty trecích koeficientov   a   uvedené v Švajčiarskej smernici pre výpočet 

lavínových dosahov nie je moţné priamo aplikovať na modelovanie v slovenských 

a českých horských oblastiach. Tieto parametre musia byť kalibrované 

a prispôsobené regionálnym podmienkam. Bez kalibrácie dochádzalo 

z podstatnému a nereálnemu predlţovaniu simulovaných lavínových dosahov. 

 Na dostatočne presnú kalibráciu je potrebný veľký počet meraní priamo v teréne. 

Toto meranie je častokrát nebezpečné, nakoľko prebieha v lavinóznom teréne. Pri 

jeho vykonávaní je nevyhnutné dbať o svoju bezpečnosť. Získanie kompletných a 

dostatočne presných údajov je tak podriadené zaisteniu vlastnej bezpečnosti. 

 Doterajšie dokumentovanie lavín vedie často krát k vzniku nekompletných 

a nekompatibilných údajov. Z toho vyplýva zrejmá potreba zaviesť jednotnú 

metodiku získavania potrebných údajov o lavínach, najmä čo sa tých GPS merania 

lavínových odtrhov a dosahov. 

  Principiálny problém predstavuje definovanie polygónu odtrhu. V teréne je často 

moţné identifikovať iba jeho korunu (hornú časť odtrhu). Lokalizovanie bočných 

a najmä spodnej hranice odtrhu je často krát veľmi subjektívne a vychádza iba zo 

skúseností lavínového špecialistu. Nepresná lokalizácia hraníc odtrhu vedie 

k podstatnému nárastu, resp. poklesu iniciálneho objemu snehu v lavíne a tým 

dochádza aj k nepresnostiam pri lokalizácii potenciálneho dosahu lavíny. 

 Problematické je aj zhodnotenie výšky snehu v lavínovom nánose. Nános sa 

častokrát nachádza na dne doliny, v úzkej terénnej depresii. Takéto malé terénne 

nerovnosti je niekedy problematické zahrnúť do tvorby DMR. Porovnanie reálne 

nameraných hodnôt výšky snehu so simulovanými tak môţe vykazovať značné 

rozdiely a odchýlky. 

 Komplexnejšie a detailnejšie simulácie sú pomerne náročné na výpočtový čas 

a výkon pouţitého počítača. V prípade operatívneho vyuţitia výsledkov je potrebné 

voliť menšie priestorové rozlíšenie výstupov (5 m a viac). 
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 Pouţitý modelovací prostriedok RAMMS je značne citlivý na presnosť 

a komplexnosť vstupných dát. Preto treba zabezpečiť pri ich získavní 

a odvodzovaní vysokú dôslednosť. 

 

 Najväčšie prednosti a výhody dynamického numerického modelovania lavín sú 

uvedené v nasledujúcich bodoch: 

 Dynamické numerické modelovanie dokáţe lavínový proces simulovať podstatne 

komplexnejšie v porovnaní s beţnými topograficko-štatistickými modelmi. Dokáţu 

komplexnejšie pokryť najmä variabilitu vstupných faktorov a podmienok 

(terénnych, snehových, vegetačných, odtrhových).  

 Ich výstupom je viacero cenných informácii, ktoré je moţné efektívne uplatniť 

v praxi v lavínovej prevencii. Okrem informácii o lavínovom dosahu, poskytuje 

takéto modelovanie taktieţ informácie o výške snehu v nánose, maximálnej výške 

snehu počas prúdenia, rýchlosti prúdenia, a veľmi relevantná je taktieţ analýza 

veľkosti nárazového tlaku vyvinutého na objekty v potenciálnej lavínovej dráhe.  

 Na základe tejto analýzy je moţné navrhnúť zonáciu lavínového nebezpečenstva 

v oblastiach ohrozených potenciálnymi, i reálnymi lavínami. Výsledky 

dynamického numerického modelovania teda majú uplatnenie pri návrhu územného 

plánovania v horskej krajine (kapitola 10.2.2, kapitola 10.5). 

 Vyuţitie takýchto modelov na modelovanie potenciálnych lavínových dosahov 

predstavuje hodnotný a uţitočný nástroj pri tvorbe a aktualizácii máp lavínového 

nebezpečenstva. Vyuţiť sa dajú aj pri vytváraní lesných hospodárskych plánov, či 

pri určovaní protilavínovej ochrany lesa, ako aj celej horskej krajiny. 

 Jedným z dlhodobých cieľov SLP je 

taktieţ vyuţitie aktualizovaného katastra 

lavínových terénov pri optimalizácii 

organizácie pozemnej záchrany v 

lavínovom teréne. Jej cieľom je zníţenie 

rizika, ktorému sú vystavení záchranári 

pri pohybe v lavínovom teréne. 

Prepojenie aktualizovaných máp 

lavínových dráh s prenosným GNSS 

Obrázok 116: Ukáţka prepojenia GNSS prístroja s 

aktualizovaným katastrom lavínových terénov a 

vyznačenie bezpečnej trasy obchádzajúcej 

potenciálne lavínové dráhy.  

Zdroj: Marek Biskupič 
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prístrojom predstavuje efektívne zníţenie rizika pohybu v lavínovom teréne aj v krajne 

nepriaznivých podmienkach.  

 V práci je popísané prepojenie topograficko-štatistického modelovania 

s dynamickým numerickým modelovaním, ktoré predstavuje inovatívny prístup 

k hodnoteniu lavínového rizika, najmä v oblastiach, kde chýbajú potrebné údaje 

(kapitola 10.4).  

V piatich prípadových štúdiách, opísaných v tejto práci, sú zachytené moţnosti vyuţitia 

dynamického numerického modelovania v lavínovej prevencii na Slovensku, aj v Českej 

republike.  Výsledky týchto štúdii potvrdili oprávnenosť nasadenia takýchto modelov do 

lavínovej prevencie aj v našich horských podmienkach. Podmienkou ich úspešného 

nasadenia je však dôsledný a neustály zber potrebných údajov o lavínach aj o prostredí, 

v ktorom sa vyskytujú. Čím viac takýchto údajov bude zozbieraných, tým presnejšie budú 

aj výsledky uskutočnených simulácií. Prvým krokom k tomuto cieľu je zavedenie presnej 

metodiky získavania údajov o lavínach, ktorá by sa mala otestovať uţ v najbliţšej zimnej 

sezóne 2011 / 2012. Doteraz dosiahnuté výsledky zo Švajčiarska aj zo Slovenska dokazujú, 

ţe nasadenie takýchto modelov je opodstatnené a pri správnej kalibrácii sú získané 

výsledky dostatočne presné a vyuţiteľné aj v praxi. Je na mieste pripomenúť aj to, ţe 

prevencia je nielen najúčinnejší, ale zároveň aj najlacnejší prostriedok v boji proti lavínam. 

Neustály nárast vyznávačov lyţovania vo voľnom teréne znamená zvyšujúcu sa 

pravdepodobnosť, ţe sa niektorí z nich vyskytnú v nesprávny čas na nesprávnom mieste – 

čiţe na lavínovom svahu pri nepriaznivých klimatických podmienkach. Aj s pouţitím 

všetkých dostupných pomôcok je šanca na preţitie pádu lavíny veľmi malá. Najlepšia 

ochrana pred touto hrozbou je teda vedieť, kde takéto riziko hrozí, a ako sa pádu lavíny 

vyhnúť. Treba si však uvedomiť aj to, ţe lavínové prípady sa na horách nikdy nedajú 

vylúčiť, vţdy sa vyskytnú a často krát nepríjemne prekvapia. 
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vplyv na riziko vzniku lavín v Karpatskom regióne“. Projekt je zameraný na výskum 

v oblasti mapovania lavínového nebezpečenstva vo vybraných regiónoch Karpát 

pomocou lavínových simulácií a GIS. Hlavnými riešiteľmi projektu sú zástupcovia 

Jagelonskej univerzity v Krakove, IMGW, TOPR, SLP a Laboratória GIS PřF  UK 

v Prahe. 

http://www.annapasek.org 

 

 

 

 

 

 



Jozef Richnavský: Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R Í L O H Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jozef Richnavský: Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT 
 

 

Zoznam príloh 

 

Príloha  A: Hodnoty trecích koeficientov   a   uvedené v Švajčiarskej smernici pre výpočet lavínových 

dosahov. 

Príloha  B: Postup generovania TIF súborov s pomocným TFW súborom 

mapa č. 1: Porovnanie simulovaného a reálne zameraného lavínového nánosu v Žiarskej doline 

v Západných Tatrách, 25. marca 2009 

mapa č. 2: Porovnanie nánosu lavíny v doline Ďurkovej z roku 1970 a podobne veľkej potenciálnej 

lavíny v doline Viedenky 

mapa č. 3: Ohrozenie objektov v chatovej osade Magurka potenciálnymi lavínami v doline Viedenky, 

Nízke Tatry 

mapa č. 4: Výsledky simulácie dynamiky lavíny na juhovýchodnom svahu Hromového, Malá Fatra, 10. 

Januára 2006 

mapa č. 5: Lokality s veľkým potenciálom pre vznik lavínového odtrhu vo vybranej oblasti 

Moravskosliezskych Beskýd 

mapa č. 6: Návrh lavínového katastra pre oblasť Kněhyňe a Lysá hora pri výške potenciálnych odtrhov 

0,5 m a 1 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jozef Richnavský: Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT 
 

 

PRÍLOHA  A 

Hodnoty trecích koeficientov   a   uvedené v Švajčiarskej smernici pre výpočet lavínových dosahov. 

Zdroj: RAMMS manuál, SLF, 2010 

veľké lavíny (objem > 60 000 m
3
) 

 
nadmorská výška 

[m n. m.] 

návratová perióda 

300-ročná 100-ročná 30-ročná 10-ročná 

                

plochý povrch 

nad 1500 0.155 3000 0.16 3000 0.17 3000 0.18 3000 

1000 – 1500 0.17 2500 0.18 2500 0.19 2500 0.2 2500 

do 1000 0.19 2000 0.2 2000 0.21 2000 0.22 2000 

 

členitý povrch 

nad 1500 0.21 2000 0.22 2000 0.225 2000 0.235 2000 

1000 – 1500 0.22 1750 0.23 1750 0.24 1750 0.25 1750 

do 1000 0.24 1500 0.25 1500 0.26 1500 0.27 1500 

 

žľaby, výmole, 
ryhy 

nad 1500 0.27 1500 0.28 1500 0.29 1500 0.3 1500 

1000 – 1500 0.285 1350 0.3 1350 0.31 1350 0.325 1350 

do 1000 0.3 1200 0.315 1200 0.33 1200 0.345 1200 

 

rovný povrch 

nad 1500 0.14 4000 0.15 4000 0.155 4000 0.16 4000 

1000 – 1500 0.15 3500 0.16 3500 0.17 3500 0.18 3500 

do 1000 0.17 3000 0.18 3000 0.19 3000 0.2 3000 

 

 

stredné lavíny (objem 25 000 m
3
 -  60 000 m

3
) 

 
nadmorská výška 

[m n. m.] 

návratová perióda 

300-ročná 100-ročná 30-ročná 10-ročná 

                

plochý povrch 

nad 1500 0.195 2500 0.205 2500 0.215 2500 0.225 2500 

1000 – 1500 0.21 2100 0.22 2100 0.23 2100 0.24 2100 

do 1000 0.23 1750 0.24 1750 0.25 1750 0.26 1750 

 

členitý povrch 

nad 1500 0.25 1750 0.26 1750 0.27 1750 0.28 1750 

1000 – 1500 0.27 1530 0.28 1530 0.285 1530 0.295 1530 

do 1000 0.28 1350 0.29 1350 0.3 1350 0.31 1350 

 

žľaby, výmole, 
ryhy 

nad 1500 0.32 1350 0.33 1350 0.34 1350 0.35 1350 

1000 – 1500 0.33 1200 0.34 1200 0.355 1200 0.36 1200 

do 1000 0.36 1100 0.37 1100 0.38 1100 0.39 1100 

 

rovný povrch 

nad 1500 0.17 3250 0.18 3250 0.19 3250 0.2 3250 

1000 – 1500 0.19 2900 0.2 2900 0.21 2900 0.22 2900 

do 1000 0.21 2500 0.22 2500 0.23 2500 0.24 2500 
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malé lavíny (objem 5 000 m
3
 -  25 000 m

3
) 

 
nadmorská výška 

[m n. m.] 

návratová perióda 

300-ročná 100-ročná 30-ročná 10-ročná 

                

plochý povrch 

nad 1500 0.235 2000 0.24 2000 0.25 2000 0.29 2000 

1000 – 1500 0.25 1750 0.26 1750 0.265 1750 0.275 1750 

do 1000 0.265 1500 0.275 1500 0.285 1500 0.295 1500 

 

členitý povrch 

nad 1500 0.28 1500 0.29 1500 0.3 1500 0.31 1500 

1000 – 1500 0.3 1350 0.31 1350 0.315 1350 0.325 1350 

do 1000 0.31 1200 0.32 1200 0.33 1200 0.34 1200 

 

žľaby, výmole, 
ryhy 

nad 1500 0.37 1200 0.38 1200 0.39 1200 0.4 1200 

1000 – 1500 0.38 1100 0.39 1100 0.4 1100 0.41 1100 

do 1000 0.4 1000 0.41 1000 0.42 1000 0.43 1000 

 

rovný povrch 

nad 1500 0.215 2500 0.225 2500 0.23 2500 0.24 2500 

1000 – 1500 0.23 2250 0.24 2250 0.245 2250 0.255 2250 

do 1000 0.245 2000 0.255 2000 0.26 2000 0.27 2000 

 

 

malé, úzke lavíny, splazy (objem < 5 000 m
3
) 

 
nadmorská výška 

[m n. m.] 

návratová perióda 

300-ročná 100-ročná 30-ročná 10-ročná 

                

plochý povrch 

nad 1500 0.275 1500 0.28 1500 0.285 1500 0.29 1500 

1000 – 1500 0.29 1400 0.295 1400 0.3 1400 0.305 1400 

do 1000 0.3 1250 0.31 1250 0.32 1250 0.33 1250 

 

členitý povrch 

nad 1500 0.31 1250 0.32 1250 0.33 1250 0.34 1250 

1000 – 1500 0.33 1180 0.34 1180 0.345 1180 0.355 1180 

do 1000 0.34 1050 0.35 1050 0.36 1050 0.37 1050 

 

žľaby, výmole, 
ryhy 

nad 1500 0.42 1050 0.43 1050 0.44 1050 0.45 1050 

1000 – 1500 0.43 1000 0.44 1000 0.45 1000 0.46 1000 

do 1000 0.44 900 0.45 900 0.46 900 0.47 900 

 

rovný povrch 

nad 1500 0.26 1750 0.265 1750 0.27 1750 0.275 1750 

1000 – 1500 0.27 1600 0.275 1600 0.28 1600 0.285 1600 

do 1000 0.28 1500 0.285 1500 0.29 1500 0.295 1500 

         

zalesnená plocha 0.02 400 0.02 400 0.02 400 0.02 400 
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PRÍLOHA  B 
Postup generovania TIF súborov s pomocným TFW súborom 

Do simulácie v modeli RAMMS je moţné načítať podkladové ortofotosnímky, prípadne 

mapové podklady modelovaného územia. Tie musia byť vo formáte TIFF (Tagged Image 

File Format). Súčasná verzia modelu RAMMS 1.4 nedokáţe extrahovať polohové 

informácie koordinačného systému, ktoré sú súčasťou súboru .TIF (tzv. GeoTIF). Na to, 

aby tento model vedel tieto vrstvy správne georeferencovať, potrebuje k danému súboru 

.TIF aj pomocný súbor .TFW (TIFF World File), v ktorom sú obsiahnuté informácie 

koordinačného systému. Program ArcGIS však pri tvorbe .TIF súborov tento súbor 

primárne negeneruje. Na to, aby tento pomocný .TFW súbor vygeneroval, je potrebná 

editácia súboru tiff.pdf. 

Cesta k súboru: C:\Program Files\Common Files\ESRI\Raster\defaults\tiff.pdf 

Postup: 

1. Pred editáciu tohto súboru je vhodné vytvoriť jeho zálohovú kópiu. 

2. Súbor je potrebné otvoriť v textovom editore. 

3. V textovom editore zmeniť riadok:  

tfw_access( "World File Access" ): "Read" na tfw_access( "World File Access" ): "Write" 

Nastavenie "Write" v tomto riadku znamená, ţe súbor .TFW sa vytvorí ako záloha 

polohových informácií pri kaţdom vytvorení, alebo modifikácii .TIF súboru. To 

znamená, ţe ak vygenerujeme nový .TIF súbor, stále to bude GeoTIF (to znamená, 

ţe nepotrebuje .TFW súbor, pretoţe informácie koordinačného systému sú uţ 

súčasťou súboru .TIF ). Okrem toho sa však vygeneruje aj súbor .TFW a bude tak 

čitateľný aj pre softvér, ktorý nedokáţe pracovať s informáciami koordinačného 

systému obsiahnutými v .TIF súbore. Ak sa súbor .TFW odstráni, súbor .TIF bude 

stále obsahovať potrebné polohové informácie. 

4. Uloţiť vykonané zmeny, zavrieť súbor tiff.pdf 

5. Zmeny sa prejavia pri nasledujúcom spustení programu ArcGIS. 

Pri príprave projektu v modeli RAMMS je následne potrebné do pracovného adresára 

s názvom Maps a OrtPhoto je následne potrebné vloţiť súbor .tiff spolu so súborom .tfw 

 


