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Suťový prúd v Boháčoch 

M. INGR  IVAN ŠARÍK 

Avalanche de ľéboulis dans les montagnes de Roháče 

Dans la partie occidentale des Hautes Tatras, au massif de Roháče, une avalanche de ľébou
lis se forma le 19 juillet, 1970. La longueur de cette „coulée" est cca 1000 m, avec une 
difference de hauteur 400 m. La cubature entiére des matériaux transportés atteint 2500 m l 
La cause en était une intensité abnormale des precipitations atteignant 215,5 mm au cours de 
deux jours, ce qui est 15—20 % de la moyenne annuelle de celieš des dernieres années. 

Dňa 19. júla 1970 pred 9. hod. ráno došlo v rekreačnom stredisku v Rohá
čoch k náhlemu zosunu svahových sulín, pri ktorom bola jedna chatka úplne 
zničená a premiestnená nižšie o 50 —60 m a jedna poškodená. Zhodou okolnosti 
neboli straty na ľudských životoch. Rýchlemu pohybu svahových sutín a vytvo
reniu suťového prúdu — múry — predchádzala neobvyklá intenzita dvojdňových 
zrážok zo 17. a 18. júla. Vysoké zrážky boli príčinou vzniku múry, výskyt kto
rých v súčasnosti je aj vo vysokohorských oblastiach pomerne zriedkavý. 

Dĺžka suťového prúdu od najvyššieho odtrhu po údolie Studeného potoka je 
cca 1000 m, výškový rozdiel 400 m, po zrubovú základňu cca 350 m. V hornej 
časti je mura vidlicovite rozvetvená, bočná vetva má dĺžku 250 m, šírku až 60 m. 
Celková kubatúra materiálov premiestnených murou je cca 2500 m3 (obr. č. 1). 

Rekreačné stredisko Zverovka je vybudované na pravej strane Studeného po
toka vo výške 1000—1050 m n. m., chaty a zrubová základňa sú situované na 
dejekčných kužeioch a glacifluviálnej }>lošine, mierne uklonenej k potoku (prie
merný sklon 8—11°). Južné exponované svahy nad strediskom majú sklon 
27 — 35° a sú budované hrubozrnnými granodioriíami, ktoré vystupujú na po
vrch iba v erozívnych rýhach a nad zrubovou základňou nad úpätím svahu 
v morfologicky výraznom odkryve so strmými až zvislými stenami Granodiori
tové podložie zakrývajú svahové sutiny kamenitého až kamenitopiesčitého typu 
o hrúbke 5 — 10 m. Sú zložené, z ostrohranných a málo opracovaných úlomkov 
o veľkosti 30—50 cm, ojedinelé sú v nich balvany priemeru 1 — 1,5 m. Výplň jé 
piesčitá a obsah jemnejších frakcií v sutiach dosahuje 5 — 30 %. Vo všeobecnosti 
podľa profilu v novovytvorenej ryhe ubúda vo svahových sutinách piesčitá zložka 
od povrchu smerom do žulového podložia. Sú dobre priepustné. 

Svah bol do roku 1956 zalesnený, ale pôvodné stare porasty boli v posled
ných 30 rokoch úmyselnou ťažbou a najmä vetrovými a kôrovcovými kalamitami 
zničené a znovu postupne so značnými ťažkosťami zalesňovaní Hranica staršieho 
lesného porastu je až vo výške 1400 m n J m. 

Smer pohybu suťového prúdu bol predisponovaný staršou erovíznou ryhou, 
ktorú v strednej a hodnej časti prehĺbil o 2 — 3 m. Novovytvorený žľab má ty
pický tvar V so strmými svahmi s úklonom 30 — 60°; hĺbka je 3 — 5 m, šírka pri 
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Obr. č. 1. 

Skica suťového prúdu. 

horných hranách 5 — 8 m. V dolnom 
úseku múry je žľab zahĺbený do sva
hových kamenitých sutín, miestami, naj
mä v horných úsekoch, zasahuje až do 
skalného podkladu. Na stenách bolo 
v čase vzniku dobre zachovalé hlboké 
rýhovanie rovnobežné so sklonom sva
hu, vytvorené hrubými žulovými bal
vanmi pri pohybe. Na okrajoch sú vy
vinuté bočné valy o výške 2 — 3 m 
(obr. č. 2), ktoré boli vytlačené do 
strán v priebehu rýchleho pohybu su
ťového prúdu. Sú zložené z netriede
ného a zosúvaním premiešaného mate
riálu svahových sutín s väčším podie
lom hrubozrnnejších frakcií — úlom
kov a balvanov žuly o veľkosti 1 —2 m3 

(obr. č. 3, obr. č. 4) . Iba v dolnej 
časti v blízkosti vyústenia suťového 
prúdu na staršie dejekčné kužele a gla
cifluviálne sedimenty došla pri znižo
vaní transportačnej energie k postup
nému zjemňovaniu frakcií. V okolí 
zrubovej základne unášaný materiál se
dimentoval a vytvoril cca 80 m široký 
hlavný pruh podobný pretiahnutému 
kuželu, ktorý je rozvetvený do bočných 
jazykov. V údolí Studeného potoka sa 
vytvoril plochý náplavový kužeľ, zlo
žený už prevažne iba z hrubozrnných 
pieskov s prímesou drobného štrku. 
Vlastný materiál múry tvoril zmes ka
menitých sutín, piesčitej výplne, úlom
kov dreva a vody. Najvyššie odtrh

1 — prehlbená ryha suťovým prúdom. 2 — akumulovaný materiál. 3  svahové kamenito
piesčité sute. 4 — materiál náplavového kužela 5 — bralnaté výchozy granodioritov. 
■ chatky zničené a poškodené 
D zničená chatka premiestená murou 
O vývery od 5 —10 l/s. 

nutie nastalo v málo lomenom úzkom žľabe (obr. č. 1) vo výške cca 1350 m 
n. im. a v ňom sa tiež objavili prvé pohyby sutín. Kubatúra odtrhnutých 
materiálov v čase vzniku bola pomerne malá, ale dostačovala k hlbokej 
hĺbkovej erózii v mieste spojenia s bočnou ryhou, kde nastalo odtrhnutie 
frakcií do strán v mieste náplavového kužeľa po strate transportačnej sily. 

Vlastnou príčinou vzniku suťového prúdu boli abnormálne vysoké zrážky 
v dňoch 17. —18. júla. V priebehu 24 hodín — od 7. hodiny 17. júla do 7. 
hodiny 18. júla dosiahli zrážky 61.00, od 7. hodiny 18. júla do 7. hodiny 
19. júla (údaje zo zražkomernej stanice na Zverovke — chata horskej služby) 
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Obr. č 2. 
Suíovým prúdom vyhrnutý materiál do bočných valov, v pozadí odlučný priestor bočnej 
depresie 

až 154,5 mm. Tak vysoká intenzita je neobvyklá aj v tejto oblasti, kde maxi
málne zrážky, ktoré spadajú do letných mesiacov jún  august, dosahujú 250 
až 350 mm. V priebehu 48 hodín pred vznikom múry bola intenzita zrážok až 
215,5 mm a predstavuje 15 — 20 % celoročných zrážok pri porovnaní s pred
chádzajúcimi rokmi. Pre informáciu uvedieme úhrnné ročné zrážky v posledných 
rokoch začínajúc rokom 1966. 

Rok 1966 — úhrnné celoročné zrážky 1412 mm 
Rok 1967  „ 1322 mm 
Rok 1968  „ 1433 mm 
Rok 1969  „ 1095 mm 

Intenzita denných zrážok v minulých rokoch iba cjedinele prekračovala hra
nicu 60 mm. Potenciálne nebezpečné krátkodobé koncentrácie zrážok z minulého 
obdobia, ktoré by mohli vyvolať pohyb sutín vo forme múry, sú vyznačené na 
obr. č. 7, spolu so zrážkami z júla 1970. Úhrn zrážok v mesiaci júl iba v čase 
od 1. — 22. júla dosahuje 361,8 mm, čo predstavuje jedno z maxím namera
ných mesačných zrážok a absolútne maximum krátkodobej zrážkovej intenzity 
v tomto území vôbec. 

Po stabilizácii akumulovaného materiálu múry do bočných valov a v oblasti 
zrubovej základne, ktorá nastala okamžite po vytečení prebytočnej vody z pre
miesťovaných sutín, pohyb sutín v odlučných oblastiach a dodatočné deformácie 
svahov pokračovali aj naďalej v obidvoch rýhach. Dochádzalo k postupnému 
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Obr. č. 3. Obr č 4. 
Chaotický uložený hrubozrnný materiál múry nad zrubovou základňou. 
Obr. č. 4. 
Akumulovaný materiál múry v bočných valoch v dolnom úseku vyerodovaného žľabu. Za vý
sekom lesa je vidieť chatku horskej služby, kde smeroval jeden z bočných jazykov múry. 

Obr. č. 5. Obr. č. 6 
Zničená a premiľsten.i chata materiálom suťového prúdu. 
Obr. č. 6. 
Poškodená chata — pri vchode nahrnutý hrsbozrnnejsí materiál múry, na bočnej stene chaty 
(svetlejšia farba) je vidiet hranicu maximálnej úrovne vodného prúdu. 
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Obr. č. 7. 
Intenzita vodných zrážok v júli 1970, ktoré zapríčinili vznik suťového prúdu s katastrofál
nymi následkami (od 1.  22. 7. 1970). 

zatrhávaniu proti svahu a dotvarovaniu sutín do prirodzeného sklonu. Intenzita 
zrážok však natoľko poklesla, že zosunutý materiál sa iba akumuloval v nižších 
polohách vytvorených žľabov. 

Pri zosunutí materiálu boli odkryté veľké plochy, z ktorých bol strhnutý 
ochranný rastlinný kryt a 8 — 10ročný porast. V súčasnosti hrozí nebezpečie 
zvýšenej erózie v odkrytom území a sufózia jemnejšej piesčitej výplne zo svaho
vých sutín. Jedinou ekonomicky únosnou a technicky uskutočniteľnou sanáciou 
je niekoľko fázová biologická ochrana porušeného územia s urýchleným vybudo
vaním ochranných plôtikov z rýchlo rastúcich drevín (zníženie účinkov sufózie, 
erózie a gravitačného zosúvania úlomkov), ktoré súčasne napomáhajú vytvoriť 
vegetačnú pokrývku a umožnia výsadbu stromového porastu. 

Doruče né: 14. 9. 1970 
Lektoroval: Ing. Puči, 

odbor, asistent VŠD Žilina 

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, 
n. p., Žilina 

Debris Current in Roháče 

M. INGR  IVAN ŠARÍK 

In the western part of the High Tatras mountains in the range of Roháče, on July 19. 1970 
a debris current was formed and this hit the logcabin base of the recreation center. The length 
of the current is approximately 1000 m, the heigt difference of the upper edge of the detachment 
down to the lowest spot of the accumulation is 400 m. The total yardage of materials and 
dislocated walls is approximately 2500 m3. The reason for the development of the debris current 
was the abnormal intensity of precipitation which in 2 days reached 215,5 mm which represents 
15 — 20 % of the annual average precipitation for the last 4 years. The defected area will be 
repaired by means of protection using fastgrowing trees and by foresting the area. 
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