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SnoProfiler 
 

Pokyny pre užívateľov 

Vložená teplota nie je akceptovaná. Prečo nie? 
 
Akceptované sú len teploty s desatinou bodkou. Ak sú zadané teploty s čiarkou, potom 
tieto nie sú akceptované. 
 
Spravil som chybu pri zadávaní a všimol som si to až potom ako boli údaje uložené. 
Môžem dodatočne zmeniť zadaný profil? 
 
Nie. Profily môžu byť zmenené alebo odstránené len Administrátorom. V dôležitých 

prípadoch, prosím, kontaktujte lawine@tirol.gv.at cez email. 

Moje vstupy tvrdosti snehu nie sú akceptované. Čo robím zle? 
 
Aby sa zabránilo nekorektným vstupom, pravidlá zadávania sú vybudované na kategó-
riách tvrdosti snehu. Vrstvy len s okrúhlozrnným snehom neumožňujú zadať tvrdosť 1: 
pre vrstvy len s novým snehom a / alebo s plstnatým snehom sa môže zadať len tvrdosť 
1 alebo 2. 

Program SnoProfiler spustíte cez internetové stránky http://www.lawinen.org (pozri obr. č. 1). 

2. Spustenie programu SnoProfiler 

1. Často kladené otázky 

Obsah Pokynov 

1. Často kladené otázky 1 

2. Spustenie programu SnoProfiler 1 

3. Vytvorenie nového profilu 2 

4. Všeobecné informácie 3 

4.1.  Povinné / Nepovinné údaje 3 

4.2. Orientácia svahu 3 

Vysvetlenie jednotlivých hodnôt 9 

6. Zadávanie teploty snehu 6 

5. Zadávanie profilu 5 

4.3. Zadávanie súradníc 4 

9. Ukončenie zadávania údajov 8 

8. Grafy 7 

7. Zadávanie testov stability 6 

Obrázok č. 1: Spustenie programu SnoProfiler 

SnoProfiler—profily pre 
každého 
 

SnoProfiler je nový online prog-
ram pre analýzu snehovej po-
krývky. Program pripravila v 
rámci Európskej asociácie laví-
nových služieb Tirolská lavíno-
vá služba ako  bezplatnú službu 
umožňujúcu užívateľom interne-
tu vyhodnotiť a posúdiť snehovú 
pokrývku bez akýchkoľvek ob-
medzení a limitov. Popri vlast-
nej analýze dynamicky prispeje-
te k zvýšeniu bezpečnosti ľudí 
pohybujúcich sa v zimnom vy-
sokohorskom teréne. 
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Zadávací formulár pre nový snehový profil sa zadá cez link „New Profile“ v hornej lište. Zadávací formulár sa skladá zo 
štyroch častí (obr. č. 2.). 

3. Vytvorenie nového profilu 

Vstup  pre Všeobecné 

informácie 

Doplňujúce informácie 

z poznámok vyobraze-

ných v grafoch 

Vstupný priestor pre záznam 

vrstiev snehového profilu, teplo-

ty vrstiev alebo výsledky testov 

stability. 

Obrázok č. 2.: Zadávací formulár programu SnoProfiler 
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Priestor pre Všeobecné údaje sa skladá z Povinných údajov, ktoré musia byť vyplnené, a z Nepovinných údajov (pozri 
Tabuľka 1). 

 
4. Všeobecné informácie 
 

4.1. Povinné / Nepovinné údaje 

Povinné údaje Nepovinné údaje 

Name (Meno) 
Date (Dátum - kedy bol urobený Profil) 
Time (Čas - kedy bol urobený Profil) 
Location (Lokalita—Zadajte Pohorie, dolinu, lokalitu) 
Sky condition (Oblačnosť) 
Precipitation (Zrážky) 
Country (Štát - vyber Slovensko) 
Region (Kraj - vyber Slovensko) 
Sub-region (Okres - vyber Slovensko) 
Lat. / Long. (Zemepisná šírka / Zem. dĺžka) 
Elevation (Nadmorská výška) 
Incline (Sklon svahu) 
Aspect (onlyforgradients> 0°)(Orientácia (len pre sklon väčší ako 0°)) 
Wind speed (Rýchlosť vetra) 
 

e-Mail 
Air Temperature (Teplota vzduchu) 
Comments (Komentár) 

Tabuľka 1: Povinné a nepovinné údaje pre zadávanie Všeobecných údajov 

4.2. Orientácia svahu 

Priestor pre zadanie orientácie svahu sa objaví až po zadaní sklonu svahu. Ak je snehový profil robený na rovine (sklon 
svahu = 0), potom orientácia nemôže byť zadaná. 

Objaví sa, keď je 
zadaný sklon svahu 

Obrázok č. 3: Zadávanie orientácie svahu 
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Súradnice môžu byť zadané dvoma spôsobmi: 

 Akonáhle kliknete na jeden z priestorov pre zadávanie zemepisných súradníc, zobrazí sa vám mapa, ktorú pomocou 
ľavého tlačidla myši (pozri obr. č. 4) môžete pohybovať a zadať priamo miesto snehového profilu. Miesto sa označí 
malým červeným krúžkom. Na navigáciu po mape sa používa myš (ľavé tlačidlo myši + pohyb –> mapa sa pohybu-
je / pomocou kolieska myši môžeme mapu zväčšovať alebo na to použijeme symboly + / - v ľavom hornom rohu 
mapy). 

 Priamym zadaním zemepisných súradníc (zemepisná šírka / zemepisná dĺžka) do priestorov „lat. / long.“ (v prípade, 
ak máme zistené súradnice z GPS).  

4.3. Zadávanie súradníc (zemepisná šírka / zemepisná dĺžka) 

Obrázok č. 4: Zadávanie súradníc 
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Pre zadávanie snehového profilu vyberte záložku  „Profile“. Pre každú snehovú vrstvu analyzovanej pokrývky je nutné 
zadať informácie  o hrúbke vrstvy (Hmax, Hmin), vlhkosti snehu (θ), o forme zŕn F1,F2), o veľkosti zŕn (Dmin, Dmax) 
a tvrdosti snehu (K[N]).  Definície jednotlivých vstupných kategórií sú zhrnuté v Tabuľke 2. 

Po zadaní všetkých potrebných údajov o vrstve snehu, sú uložené stlačením symbolu  

5. Zadávanie profilu 

Obrázok č. 5: Príklad na 10 cm hrubej vrstve novo napadnutého snehu.  

Zaznamenaná vrstva je posunutá smerom na dol, ako je vidno na obr. č. 6. 

Obrázok č. 6: Príklad na 10 cm hrubej vrstve novo napadnutého snehu.   

Po stlačení jedného zo symbolov 
 

Vstupy o vrstve môžu byť zmenené , vrstva bude vymazaná  alebo nejaká nová vrstva bude pridaná . 
Ak sa pridá ďalšia nová vrstva, objaví sa blok nových vstupov (pozri obr. č. 7). Nová vrstva môže byť pridaná len ak 
rozdiel Hmin od predchádzajúcej vrstvy je väčší ako 0. 

Obrázok č. 7: Príklad zadania druhej vrstvy. 
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Pre zadanie údajov o teplote snehu prepnite na záložku „Snow Temperature“ (pozri obr. č. 8).  

6. Zadávanie teploty snehu 

Obrázok č. 8: Záložka „Snow Temperature“ 

Pre zadávanie teploty snehu sú potrebné údaje o hĺbke merania teploty H[cm]   a teplota T[°C]. Tak ako pri zadávaní sne-
hových vrstiev na potvrdenie sa používa symbol 
 

Na zmeny sa použije symbol   a na zmazanie .  

Nová hodnota teploty snehu môže byť pridaná kliknutím na symbol . 
 
Upozornenie: Teploty snehovej pokrývky sú zvyčajne merané po 10 cm. 

7. Zadávanie testov stability 

(teraz sa pripravuje) 
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V grafickom zobrazení na základe zadaných údajov sú rôzne stupne tvrdosti snehových vrstiev vyznačené vo forme 
modrého blokového diagramu. Formy snehových zŕn a ich veľkosti sú priradené k jednotlivým snehovým vrstvám. Vý-
voj teploty snehovej pokrývky je vyznačený červenou čiarou. Teplota vzduchu sa zaznamenáva 20 cm nad povrchom 
snehovej pokrývky.  Bod teploty vzduchu a teploty snehu je spojený čiarkovanou čiarou. Na obrázkoch č. 9 a č. 10 sú 
príklady zobrazení snehových profilov vygenerovaných programom SnoProfiler. 

8. Grafy 

Obrázok č. 9: Časti zobrazenia snehového profilu. 

Všeobecné infor-

mácie o profile 

Údaje o snehových 

vrstvách 

Grafy tvrdosti 

a vývoja teploty 

v snehovej po-

krývke 
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Zadané snehové profily sú automaticky uložené a ihneď prístupné verejnosti po stlačení tlačidla „Save profile, closeweb-
site“. Po zadaní profilu a stlačení tlačidla „Save profile, closewebsite“ môže jeho zmeny alebo vymazanie urobiť len Ad-
ministrator. V nutných prípadoch nás kontaktujte cez email: lawine@tirol.gv.at. 
 
Upozornenie: Po kliknutí myšou na graf sa snehový profil otvorí v novom okne ako obrázok vo formáte PNG. Graf mô-
že byť uložený kliknutím pravého tlačidla myši –>Savegraphas ... 

9. Ukončenie zadávania údajov 

Teplota vzduchu 

Tenké čiary od-

deľujú vrstvy 

Obrázok č. 10: Detail zobrazenia snehového profilu. 
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Tabuľka 2: Vysvetlenie jednotlivých hodnôt snehovej pokrývky 

Hodnota Možné vstupy Vysvetlenie 

Hmax a 
Hmin  

0 až 100  

Hmax – kolmý rozdiel medzi hornou hranicou vrstvy 
a zemou v cm 

Hmin – kolmý rozdiel medzi dolnou hranicou vrstvy 
a zemou v cm  

θ  1 – 2 – 3 – 4 - 5  

1 – suchý sneh pod 0° C 

2 – slabo vlhký, lepkavý na 0° C 

3 – vlhký, viditeľná voda, bez vody 

4 – mokrý, nasýtený, voda odteká preč 

5 - veľmi mokrý, nasiaknutý vodou  

F1 a  
F2  

Nový sneh 

Plstnatý sneh 

Okrúhlozrnný sneh 

Hranatozrnný sneh 

Dutinová inovať 

Firn 

Hranatozrnný zaoblený, 

Kôra od topenia 

Ľadová vrstvička 

Povrchová inoväť 

Krúpky 

Námraza  

Formy zŕn: 

F1 – prevládajúca forma zrna 

F2 – druhoradá forma zrna 

 

Poznámka: Ak je len jedna forma zŕn, je jasné, že F1 = 

F2. 

Dmin a  

Dmax  
0,25 – 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – atď.  

Veľkosť zŕn: 

Dmin – veľkosť najmenšieho zrna v mm 

Dmax – veľkosť najväčšieho zrna v mm 

 

Normálne veľkosti: 

Novo napadnutý sneh: 1 – 3 mm 

K(N)  1 až 6  

Tvrdosť snehu: 

1 – päsť (FA) veľmi mäkký 

2 – 4 prsty (4F) mäkký 

3 – 1 prst (1F) stredne tvrdý 

4 – ceruzka (B) tvrdý 

5 – nôž (M) veľmi tvrdý 

6 – ľad (-) kompaktný  



Európska asociácia lavínových služieb (EAWS = European Avalanche Warning Services ) bola 

založená v roku 1983. Od roku 1991 je jej členom Stredisko lavínovej prevencie. Aktívne sa 

podieľalo na príprave a zavedení 5-dielnej medzinárodnej stupnice lavínového nebezpečenstva. 

Táto stupnica bola uvedená do praxe v roku 1993. Od roku 2007 sú členmi EAWS aj lavínové 

služby zo Spojených štátov amerických a Kanady. 

EAWS sa snaží o harmonizáciu (zjednotenie a interpretácia) lavínových správ v členských kra-

jinách Asociácie. Za týmto cieľom pripravuje produkty nielen pre svojich členov ale aj pre 

„lavínovú“ verejnosť. Takými produktmi sú napr. webová stránka EAWS - 

www.avalanches.org, piktogramy jednotlivých stupňov lavínového nebezpečenstva a lavínový 

slovník. Na stránke sa užívateľ internetu dozvie o aktuálnej lavínovej situácii v krajinách 

EAWS a slovník mu pomôže s interpretáciou lavínovej informácie, v ktorejkoľvek členskej 

krajine. 

Ďalšími produktmi Asociácie je aj program Snoprofiler (vytvorený Tirolskou lavínovou služ-

bou) a tiež online evidencia lavínových nehôd a nešťastí prístupná na stránke 

www.avalanches.org. 

Dr. J. Gašperíka 598 
Liptovský Hrádok 

033 01 

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA,  STREDISKO 

LAVÍNOVEJ PREVENCIE 

Telefón: (044) 5591 695 
Mobil: 0903 624 130 

 
www.hzs.sk 

www.laviny.sk 
 

E-mail: slp@hzs.sk 

Tieto pokyny boli vypraco-
vané Tirolskou lavínou služ-
bou (Lawinenwarndienst 
Tirol).  Prípadné Vaše otáz-
ky a pripomienky pošlite na 
email lawine@tirol.gv.at. 
 

Preklad pokynov spracovalo 
Stredisko lavínovej preven-
cie Horskej záchrannej služ-
by .  Pr ípadné o tázky 
a pripomienky môžete poslať 
aj na slp@hzs.sk.. 

 

Európska asociácia lavínových služieb 


