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Tatry postihla ničivá víchrica, ktorá zdevastovala vyše 

12-tisíc hektárov lesov a vyžiadala si dve ľudské obete. 

Vietor, ktorý v nárazoch dosahoval rýchlosť viac ako 

190 kilometrov za hodinu, zmenil viacero miest v najvyšších 190 kilometrov za hodinu, zmenil viacero miest v najvyšších 

slovenských horách takmer na nepoznanie.



Výsledky kalamity



ŤAŽBA DREVA PO KALAMITE

Hlavným dôvodom  bola snaha zabráni ť rozšíreniu lykožrúta. 
Ochranári sa však na celú vec pozerali a pozerajú i nak. Dvesto 
kamiónov denne odvážalo po čas dvoch rokov tatranské drevo pre č, 
pričom cie ľovou krajinou bolo vä čšinou Po ľsko .



Tatranská bóra
Ide o padavý severozápadný vietor. Vzniká v situácii, keď sa 
na náveternej strane hlavného hrebeňa Tatier začne 
hromadiť studený vzduch, zatiaľ čo v závetrí ešte zostáva 
teplý vzduch. Vo chvíli, keď stále rastúca masa studeného 
vzduchu prekoná vrcholky hrebeňa, začne sa kĺzať do dolín 
na druhej strane a cestou môže spôsobiť vážne škody.



Následky kalamity
Stovky ľudí bez elektriny odrezaných od sveta, desiatky záchranárov a 
hasičov v teréne, 3 milióny spadnutých stromov a približne 12 tisíc 
hektárov zničeného lesa. Také boli následky veternej smršte, ktorá sa 
prehnala Vysokými Tatrami. Stromy padali ako zápalky. Ľudia zostali 
uväznení doma alebo v ubytovacích zariadeniach. Mnohí boli v autách na 
cestách zakliesnení medzi stromami. Hasiči riskovali aj svoje životy. Až 
194 volaní o pomoc takto zaznamenali popradskí hasiči počas večera 19. 
novembra 2004.novembra 2004.



Škody na majetku 

Najväčší počet stromov odstraňovali po víchrici na magistrále v úseku 
od mapy nad Rainerovou chatou až po Rázcestie nad Zamkovského
chatou.  Vietor poškodil aj niektoré účelové zariadenia TANAPu. Škoda 
na majetku štátu presiahla 5200 eur.



Obete kalamity

Kalamita v Tatrách si vyžiadala dve 
ľudské obete. Vysoké Tatry navždy 
zmenili svoju podobu, a to nie len pre zmenili svoju podobu, a to nie len pre 
domácich, či návštevníkov. Stali sa 
rizikovejšie a suchšie. 



AJ PO ÔSMICH ROKOCH MAJÚ    
OBAVY 

Obdobie po kalamite bolo aj obdobím veľkých 
diskusií medzi ochranármi a lesníkmi. Padali aj ostré 
výmeny názorov. No jedno prianie spája všetkých -
aby Tatry už podobná kalamita nepostihla.aby Tatry už podobná kalamita nepostihla.

Technika sa modernizuje vrátane softvérových 
programov. Hasiči sú v stálom kontakte so 
správcami lesných území, no aj po ôsmich rokoch 
majú obavy. Tatry sledujú, ale sú presvedčení o tom, 
že stále je čo zlepšovať.  



NÁVRAT TURISTOV

Po kalamite sa vo veľhorách znížil počet turistov na minimum. V 
súčasnosti je už situácia stabilizovaná.
Aj napriek tomu, ako to v Tatrách vyzeralo, alebo možno práve 
preto, však na ne nezanevreli všetci návštevníci.
Rozvíja sa aj dopravné spojenie, čo v budúcnosti určite prispeje k tomu, 
aby sa do Tatier vrátilo ešte viac turistov.



Ďakujem za pozornosť !
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