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Anotace 

SYRUČKOVÁ M. Případová studie vybraného lavinového neštěstí. Ostrava, 2009. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Studijní obor: Havarijní 

plánování a krizové řízení. Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. 

 

Práce pojednává o lavinovém nebezpečí, faktorech, které se mohou významně přispívat 

ke vzniku laviny a popisem vybrané lavinové nehody. Na lavinové nehodě jsou popsány 

chyby, kterých se návštěvníci hor často dopouštějí, včetně bezpečnostních preventivních 

opatření, při jejichž použití dochází k výrazné eliminaci rizika a následků, které lavina 

představuje. 
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The work deals with the avalanche risk, factors that may contribute significantly to the 
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Rešerše  

Tyto literární podklady byly stěžejní pro moji práci. Čerpala sem z nich řadu informací, 

z jejichž pomocí sem vytvořila základní osu moji práce. Jedná se o následující 

literaturu: 

 KOŘÍZEK V. Laviny – prevence: Díl I. 

Tato publikace se zabývá popisem lavin, jejich rozdělením a nebezpečím, které 

laviny představují. Podrobně rozepisuje a zkoumá faktory, které zvyšují riziko 

vzniku laviny. V publikaci jsou dále shrnuty základní poznatky týkající se 

sněhu, jedná se např. o druhy sněhu, jednotlivé sněhové profily, tvrdost sněhu a 

testy stability sněhové pokrývky. 

 KOŘÍZEK V. Laviny – strategie: Díl II. 

Knížka je věnována jednotlivým metodám, které se užívají pro určení 

lavinového rizika. Členěna je od nejjednodušších metod nevyžadujících větší 

znalosti a zkušenosti uživatele až po expertní druh předpovědí. 

 KOŘÍZEK V. Laviny – záchrana: Díl III 

Ve výše uvedené publikaci jsou uvedeny doporučení a postupy využívané při 

záchranných pracích v případě lavinového neštěstí. Jedná se o způsob hledání, 

záchrany, vyprošťování, transportu zasypaných osob a popisem bezpečnostního 

vybavení.  
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1 Úvod 

Hory jsou krásné, majestátné, ale také nevypočitatelné a zrádné. Je třeba umět jim 

naslouchat a přistupovat k nim s úctou a pokorou, protože i sebemenší nepozornost nebo 

chyba, která by se jinde obešla bez následků, může být zaplacena cenou nejvyšší. 

 

Bakalářská práce podrobně popisuje a zkoumá lavinové neštěstí, které se stalo 

v Pramenném dole ke konci roku 2008.  

Cílem této práce je: 

 popsat aktivaci členů horské služby při mimořádné události 

 nalézt a vysvětlit příčinu této tragédie 

 zdůraznit chyby, kterých se skupina 3 ski alpinistů dopustila 

 stanovit protilavinové preventivní opatření a možnost jejich využití na území 

České republiky, respektive Krkonoš 
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2 Laviny 

Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku týkající se sněhových lavin. Vysvětluje 

základní pohyby sněhové pokrývky, dále pak rozdělení lavin, popis mechanismu vzniku 

laviny, rozdělení lavinového pole, definuje pojem a využití lavinového katastru a 

v závěru kapitoly je uvedena evropská stupnice lavinového nebezpečí. 

 

2.1 Základní pohyby sněhové pokrývky 

Pohyby sněhové pokrývky jsou charakteristické zejména svou rychlostí, způsobem 

pohybu a přemístěním sněhové hmoty, dále také tvarem a sklonem své dráhy. Značný 

vliv mají i meteorologické podmínky, ale hlavním faktorem zůstává gravitační síla. 

Rozlišujeme tyto základní typy pohybů [3]: 

 sesedání 

 plazení 

 sesyp 

 splaz  

 lavina 

Sesedání 

Jedná se o základní a lehce pozorovatelný pohyb sněhové pokrývky. Projevuje se 

hlavně ubýváním své výšky. Jde o kontinuální proces, který je způsoben především 

působením gravitační síly a změnou vnitřní struktury sněhového profilu. Vnitřní 

struktura sněhu se mění působením vlastní váhy,větru, ale zejména v důsledku změny 

teploty (rozdílné teploty během dne). Rychlost sesedání se pohybuje přibližně v cm/den. 

Sesedání má značný vliv na vývoj stability lavinových polí! [3] 

Plazení 

Plazením lze označit pomalý, těžko postřehnutelný, ale soustavný pohyb sněhové vrstvy 

po svahu. Je zapříčiněn sesedáním sněhové pokrývky, v důsledku působení gravitační 

síly. Gravitační síla se na svahu rozkládá na jednotlivé složky jejího působení. Plazení 

způsobuje především složka gravitační síly, která působí v rovnoběžném směru se 

sklonem svahu. Rychlost plazení není v celém sněhovém profilu stejná. Vrstvy, které 

jsou blíže povrchu se posouvají rychleji, než vrstvy ve větší hloubce. Spodní vrstvy jsou 

již částečně sesednuté a proto u nich každá další změna vyvolá pouze menší pohyb, 
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navíc na ně působí vazby k pevnému podkladu.. Změny meteorologického charakteru se 

týkají především svrchních vrstev. Charakteristickým rysem při rychlejším plazení je 

tvorba příčných trhlin. Pomocí nich se vyrovnává vnitřní napětí v určitých místech 

sněhového profilu, čímž dochází k anulování napětí. Vyskytují se především v tahových 

pásmech prudkých i hladkých svahů. Bezpečnost tohoto svahu je značně ovlivněna 

teplotou. Při teplotě pod 0°C dochází k přimrzání alespoň části sněhové vrstvy v okolí 

trhliny k terénu. Tím dochází k určitému zpevnění sněhového profilu a zvýšení stability 

svahu. Naopak při zvýšených teplotách, nebo při působení deště můžeme očekávat 

výrazné snížení stability svahu. Rychlost plazení se pohybuje v rozmezí několika mm až 

cm za den. [3] 

Sesyp 

Sesypem lze označit pád oblaku čerstvě napadaného sněhu podél strmé skalní stěny. 

Sníh se uvolňuje během sněžení nebo těsně po něm. K sesypu dochází v důsledku 

poryvu větru nebo v důsledku působení gravitace. V nesouvisle napadané vrstvičce se 

neudrží. Při sesypu mohou být uvolněny ze skalní stěny volné kameny, ale může stát i 

za zrodem větší laviny. [3] 

Splaz  

Jedná se o pohyb sněhu, který se nejvíce podobá lavině. Dochází k pomalému sesunutí 

čerstvé povrchové vrstvy sněhu, která oteplením zvlhnula a ztratila soudržnost s níže 

ležící vrstvou, ale nedosahuje parametrů laviny. I přesto, že se nejedná o lavinu, můžou 

být jeho důsledky smrtící. [3] 

Lavina 

Je nejrychlejším a nejničivějším druhem pohybu sněhové masy. Toto slovo není 

českého původu, do češtiny přešlo pravděpodobně z německého slova die Lawine. 

Vznikla z latinského slova labor, což znamená sesunout, nebo sklouznout. Od tohoto 

slova je odvozeno substantivum labes – pád,zřícení a labina. Lavina je tedy - náhlé 

uvolnění a následný rychlý sesuv sněhové hmoty po dráze delší než 50 metrů. [1]  

Svou rychlostí se laviny řadí mezi katastroficky rychlé pohyby. Laviny z těžkého a 

vlhkého sněhu se pohybují průměrně rychlostí 15km/h, u prachových lavin může 

rychlost dosáhnout i 250km/h. 
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Obrázek 1-pád laviny[2] 

 

2.2 Dělení lavin 

Laviny se dají dělit podle: tvaru dráhy, formy odtrhu, polohy kluzného horizontu, 

vlhkosti v odtahové zóně a příčiny vzniku. Jiné rozdělení je odvozeno od dojezdu 

laviny, zničujícího efektu a její délky. 

V níže uvedené tabulce je uvedena základní klasifikace lavin: 

Tabulka 1 - klasifikace lavin podle W. Muntera[3] 

Podle tvaru dráhy plošná žlabová 

Podle formy odtrhu s čárovým (desková) s bodovým 

Podle polohy kluzného horizontu povrchová základová 

Podle vlhkosti sněhu v odtrhové 

Zóně 

suchý sníh mokrý sníh 

Podle příčiny vzniku samovolná uměle vyvolaná 
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2.2.1 Laviny podle tvaru dráhy 

V níže uvedené podkapitole je provedeno rozdělení lavin podle tvaru jejich dráhy [6]: 

Plošná 

Obvykle se vyskytuje na širokých svazích a závěrech údolí, kdy dlouhá čára odtrhu 

může vést v různých nadmořských výškách na velkou vzdálenost. Typická plošná lavina 

má velkou šířku a k ní vztaženou malou lavinovou dráhu 

Žlabová 

Vzniká ve vyšších částech různě širokých žlabů a šířka její lavinové dráhy je omezena 

šířkou žlabu. Ve vyústění žlabu se žlabová lavina rozprostírá více do šířky a jejím 

následkem může dojít i k uvolnění plošné laviny na širokém okolním svahu nad dnem 

údolí.  

2.2.2 Laviny podle formy odtrhu 

Podle formy odtrhu rozlišujeme následující druhy lavin [3]: 

Bodový odtrh 

Lavina s bodovým odtrhem vzniká v jednom bodě. Může být malá a relativně neškodná. 

Bodové laviny se zvětšují s tím, jak se pohybují dolů svahem a berou sebou více sněhu. 

Mají typický hruškovitý tvar. Tyto laviny vznikají nejčastěji po sněžení z nového sněhu 

na prudkých svazích, na nichž se sníh obtížně udrží. Jedná se o svahy se sklonem mezi 

40° až 50°. Bodové laviny jsou pravděpodobně nejčastěji se vyskytujícími lavinami, 

pokud vznikají v úzkých žlabech, rozšíří se na celou šířku žlabu, který pak důkladně 

“vymetou“. Nejnebezpečnější jsou bodové laviny, které vznikají na jaře z mokrého 

sněhu. Laviny dosahují rychlosti 5 – 15 m/s. 

Čárový odtrh 

Laviny s čárovým odtrhem mohou obsahovat obrovské množství sněhu a jejich ničivý 

účinek může být značný. Deskové laviny jsou složeny ze soudržných vrstev 

překrývajících nestabilní vrstvu. Desková lavina začíná prasknutím v malé nebo velké 

šířce, ve vrstvě nebo postupným dodatečným praskáním po boku svahu. Podle typu 

sněhu se dolů svahem rozpadá hned do malých kusů nebo v postupně se rozpadávajícím 

větším bloku. Tyto laviny představují obvykle velké riziko pro lidi, protože se často 

nacházejí uprostřed svahu. Jejich předvídání je velmi obtížné, protože mohou vznikat 

jak ze starého, tak z čerstvě napadaného, suchého i mokrého sněhu. Směrem po svahu 

může šířka laviny postupně narůstat. Celková velikost laviny závisí na velkém počtu 
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faktorů z nichž nejdůležitější je tvar terénu. Dosahují rychlosti 20 – 40 m/s a nárazový 

tlak je 5 – 20 t/m
2
. 

2.2.3 Laviny podle polohy kluzného horizontu 

Poloha kluzného horizontu jde rozdělit na 3 druhy [3]: 

Povrchová 

Takto lze označit všechny laviny, které vznikají na nestabilním rozhraní dvou vrstev 

různě hluboko pod povrchem. Dojde-li k překročení meze únosnosti dvou vrstev, dojde 

tím ke skluzu svrchní vrstvy po níže položené. Nejčastěji se jedná o čerství sníh, který 

sjede po tenké ledové krustě. Tyto laviny mohou v závislosti na své velikosti způsobit 

částečné nebo i úplné zasypání. Tvar dojezdové plochy může ovlivnit zranění nebo smrt 

zachycené osoby. Při dojezdu do rovinného terénu a díky rozprostření na velkou plochu 

bývá zpravidla lavinový nános mělký a postižený často skončí na povrchu laviny. Je 

zasypán částečně nebo v malé hloubce. Dojde-li však k dojezdu deskové laviny do 

konce žlabu nebo do úzkého údolí, může výška čela lavinového nánosu dosahovat i 

několika metrů. Pokud je postižený zachycen lavinou ve střední nebo dolní části 

lavinové dráhy, může se nacházet i ve značné hloubce. Šance na přežití při hlubokém 

zasypání je velmi malá. 

Základová 

Tyto laviny bývají obvyklé zejména v jarním období. Dochází k odtávání sněhu ve 

formě vody po podkladu, který je pod sněhovou vrstvou. Základová lavina sebou nese 

kromě sněhové vrstvy také volný materiál z podkladu, to mohou být části stromů, hlína 

a kamení a podobně. Ničivé účinky této laviny jsou značné a v případě zachycení 

člověka ve většině případů fatální. Fatální účinky jsou způsobeny zejména hmotností a 

tlakem pohybujícího se různorodého materiálu. Rychlost pohybu je 5 – 30 m/s a 

nárazový tlak 5 – 60 t/m
2
. 

Kombinace 

Ke kombinaci základové a povrchové laviny dochází za vhodných terénních podmínek. 

Kdy skluzná vrstva není základová, ale velmi vysoká. Podklad, který tvoří skály, 

kosodřeviny, kameny a nebo stromy zapříčiní, že se tlustá vrstva sněhu sveze po tenké 

podkladové vrstvě a díky své hmotnosti místy odtrhne hůře ukotvený podkladový 

materiál. 
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2.2.4 Laviny podle vlhkosti sněhu v odtrhové zóně 

Při vzniku laviny rozlišujeme následující druhy sněhu v odtrhové zóně [3]: 

Suchý sníh 

Neobsahuje žádné a nebo zanedbatelné množství kapalné vody. Laviny ze suchého 

sněhu mohou být tvrdé nebo měkké deskové. Tvrdé deskové laviny se pohybují dolů 

svahem nejprve jenom v jedné desce a měkké deskové laviny, které se vzápětí po 

odrhnutí dělí na malé kusy desek.  

Zvláštním typem lavin jsou laviny z prachového sněhu. U těchto lavin se většina 

objemu laviny pohybuje vzduchem vysokou rychlostí 20 – 70 m/s v podobě padajícího 

oblaku. Pohyb je vířivý, turbulentní a má velký dynamický náboj. Nárazový tlak se 

pohybuje v rozmezí 5 – 10 t/m
2
. 

Mokrý sníh 

V mokrém sněhu je malé až velké množství kapalné vody. Mokré sněhové desky mají 

velkou ničivou sílu v důsledku vysoké hustoty sněhové masy. Hustota sněhové masy je 

odlišná v místě vzniku laviny, v její dráze a nejvyšších hodnot dosahuje v dojezdové 

zóně laviny. 

2.2.5 Dělení lavin podle příčin vzniku 

Příčiny vzniku lavin mohou být následující [3]: 

Samovolná 

Vznik těchto lavin je úzce spjat s meteorologickými podmínkami. Velkou roli zde hrají 

sněhové srážky, změny teploty, déšť, vítr, pády ledu, převějí a nebo zemětřesení. Jedná 

se o nejčastější způsob uvolnění laviny. 

Uměle vyvolaná 

Tyto laviny mohou být náhodné a nebo kontrolované. Nejčastěji bývají vyvolané 

člověkem pohybujícím se přímo v lavinovém terénu, který svým působením zvýší 

zatížení svahu a poruší tak stabilitu sněhové masy.  

K úmyslnému vyvolání laviny se používá nejčastěji pyrotechnika, tento způsob slouží 

jako forma prevence v místech, kde dochází k nahromadění velkého množství sněhu a 

nad místy, která by mohla být při pádu laviny ohrožena. Odstřel lavin se na území 

České republiky neprovádí. V místech, kde dochází k sesuvu lavin se nenacházejí 

statické objekty, které by byli touto mimořádnou událostí ohroženy. 

V následující tabulce je uvedeno rozdělení lavin, kritériem je jejich rozsah:  
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Tabulka 2 - rozdělení lavin podle rozsahu[3] 

Označení Klasifikace podle  

zasažené oblasti 

Klasifikace podle 

zničující schopnosti 

Klasifikace podle 

délky dráhy 

 a dojezdu 

Splaz sklouznutí malého 

množství sněhu, které 

může osobu zasypat  

( nebezpečí 

následného pádu 

laviny) 

 

pro člověka 

relativně neškodný 

délka  50m 

objem  100m
3
 

Malá lavina zastaví se ještě na 

svahu 

může zasypat, zranit 

nebo zabít člověka 

délka  100m 

objem  1000 m
3
 

Střední 

lavina 

zastavuje se až ve 

spodní části svahu 

může zasypat a 

zničit auto, poškodit 

nákladní auto, zničit 

malou budovu nebo 

strhnout několik 

stromů 

délka  1000m 

objem  10000m
3
 

Velká lavina běží přes celou plochu 

svahu, nejméně však 

ale 50m (sklon svahu 

dosahuje značně méně 

než 30°), může 

dosáhnout dna údolí 

může zasypat i 

zničit nákladní auta 

nebo vlaky, velké 

budovy a zalesněné 

plochy 

délka  1000m 

objem  10000m
3
 

 

2.3 Mechanismus vzniku laviny 

Stoupne-li napětí v pásmu odtrhu nad kritickou mez pevnosti sněhu v tahu i ve smyku, 

dochází k porušení stability sněhové pokrývky a k vytvoření tzn. odtrhu laviny.  

Pevnost 
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Stabilitu sněhové pokrývky vytváří poměr mezi její pevností ( zatížitelností ) a 

působícími vlivy ( hmotnost jednotlivých vrstev sněhu, gravitační síla, dodatečné 

zatížení např. padajícím lyžařem). Rozlišujeme primární a sekundární pevnost. 
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Primární pevnost 

Tato pevnost se také nazývá pevností bazickou. Představuje statické tření mezi 

jednotlivými vrstvami. Čím horší je propojení mezi vrstvami, tím menší stačí dodatečné 

zatížení k tomu, aby došlo k odtržení desky a tím ke spuštění laviny. Bazická pevnost 

není závislá na tloušťce jednotlivých vrstev sněhu. [5] 

Sekundární pevnost 

Je tvořena pevností v tahu a tlaku společně s okrajovou smykovou pevností. Odvozuje 

se od tloušťky jednotlivých vrstev sněhu. Tvrdé vrstvy mají vysokou, měkké vrstvy 

nízkou sekundární pevnost. 

Tlak vyvolaný dodatečným zatížením ve sněhové pokrývce s rostoucí hloubkou 

v zásadě rychle oslabuje, to znamená že tenká sněhová vrstva je méně stabilní než silná. 

Dále ovlivňuje tloušťka jednotlivých vrstev sněhu dopad dodatečného zatížení. Měkký 

sníh tlak přenáší, v hlubších vrstvách tedy budou působit ještě relativně vysoké hodnoty 

bodového zatížení. Tím roste pravděpodobnost, že také hlouběji položené labilní vrstvy 

budou přetíženy. Tvrdé vrstvy rozloží tlak znatelně lépe, čímž se s rostoucí hloubkou 

jeho hodnoty snižují. Dodatečné zatížení poruší na určitém místě svahu propojení mezi 

dvěma vrstvami. Vytvoří se tzv. primární odtrh uvnitř sněhové pokrývky., který se šíří 

podél hranic narušených vrstev do všech stran a způsobí tak odtržení dané vrstvy od 

jejího podkladu. Tuto uvolněnou část sněhové pokrývky zpočátku ještě přidržuje okolní 

sníh, tlaky se ale šíří všemi směry (tahové, tlakové a postranní smykové napětí). Pokud 

je propojení na hranicích jednotlivých vrstev slabé a nebo váha uvolněné vrstvy velká a 

tím také vznikající pnutí, dochází k rozšiřování odtrhu, dokud se daná vrstva v celém 

labilním úseku neuvolní od podkladu a nesklouzne ve formě sněhové desky. Tahová 

trhlina, která je viditelná, představuje sekundární odtrh. [5] 

Z výše uvedeného popisu vyplývá, že místo, kde dojde k prvotnímu zborcení silové 

rovnováhy lavinového svahu, většinou nekoresponduje s místem odtrhu laviny! 

2.4 Rozdělení lavinového pole 

Pokud dojde k sesunu laviny, jsou v jejím průběhu rozeznatelná následující pásma: 

pásmo odtrhu, transportu a nánosu. Dále rozeznáváme začátek laviny, dolní odtrh, boční 

odtrh, lavinovou dráhu a zónu zastavení laviny.  

Dělení lavinového pole [6]: 
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 Pásmo odtrhu – zde dochází k porušení celistvosti lavinové pokrývky, ucelená 

sněhová masa se bortí a dává se do pohybu 

 Pásmo transportu – lavina strhává další sněhovou hmotu a zvyšuje tím svojí 

pohybovou energii 

 Pásmo nánosu – v tomto pásmu dochází ke zpomalení pohybu sněhové masy 

 Začátek laviny – oblast bodového nebo čárového odtrhu často po vrstevnicovou 

čáru, na níž se uvolněný sníh dostává na povrch níže poleženého sněhu. Od této 

čáry se jedná o lavinovou dráhu 

 Odtrh – může být bodový nebo čárový, různě dlouhý, nepravidelný napříč 

svahem, ale i různě hluboký od povrchu až na podklad 

 Dolní odtrh – spodní okraj uvolněné sněhové masy, dolní odtrh odděluje 

začátek laviny od lavinové dráhy 

 Boční odtrh – odtrhová čára směřující po spádnici na okraji laviny 

 Lavinová dráha – nalézá se mezi začátkem laviny a začátkem lavinového 

nánosu 

 Zóna zastavení laviny – je od začátku lavinového nánosu až po čelo laviny a 

koncový nános. 

2.5 Lavinový katastr 

Lavinové katastry zpracovávají základní charakteristiku lavinových svahů. Obsahují 

rozdělení jednotlivých lavinových oblastí, slovní popis, fotografie a zakreslení 

jednotlivých lavinových drah i jejich změny v průběhu let, tabulku s vyhodnocením 

frekvence pádu lavin v jednotlivých měsících a začlenění lavin dle mezinárodní 

klasifikace (de Quervain 1973), která je upravena na klimatické a sněhové podmínky 

v České republice. V naší republice je lavinový katastr zpracován pouze pro oblast 

Krkonoš a Jeseníků. Při zpracování se vychází ze statistických údajů, který byly získány 

v průběhu pozorování 36 let. 

2.6 Evropská stupnice lavinového nebezpečí 

Na základě určujících znaků a pozorování v terénu se lavinové nebezpečí rozděluje do 

pěti stupňů mezinárodní stupnice. Tato stupnice je používána na celém světě. V České 

republice provádí vyhodnocení aktuálního nebezpečí horská služba. 



12 

 

Tabulka 3 - Evropská stupnice lavinového nebezpečí[3] 

Stupeň  

Nebezpečí 

Základní  

charakteristika 

Stabilita 

sněhové 

Pokrývky 

Pravděpodobnost 

uvolnění laviny 

Důsledky 

1 nízké - trvá zhruba 

1/5 zimy 

- 7% všech 

lavinových 

neštěstí 

sněhová 

pokrývka 

je celkem 

dobře  

zpevněná 

sesuv laviny hrozí 

pouze při 

dodatečném 

zatížení a to jen 

na strmých  

svazích  

žádné  

ohrožení 

2 mírné - trvá zhruba 

½ zimy 

- 34% všech 

lavinových 

neštěstí 

sněhová 

pokrývka je 

v celku 

dobře 

zpevněná 

pouze 

některé 

strmé svahy 

vykazují 

střední 

stabilitu 

k sesuvu může 

dojít obzvláště při 

zvýšeném 

dodatečném 

zatížení, zejména 

na strmých 

svazích, 

neočekává se 

sesuv větších 

samovolných 

lavin 

malé nebezpečí 

s ohledem na 

samovolné 

laviny 

3 značné - trvá zhruba 

1/3 zimy 

- 47% všech 

lavinových 

neštěstí  

- nejzrádnější 

situace 

mnoho 

strmých 

svahů 

vykazuje 

střední až 

slabou 

stabilitu 

k sesuvu laviny 

může dojít 

především na 

strmých svazích i 

při malém 

dodatečném 

zatížení, 

možnost sesuvu 

samovolných 

lavin středních až 

velkých rozměrů 

výjimečně může 

sesuv 

samovolných 

lavin ohrozit 

frekventované 

cesty i některé 

sjezdovky 

4 vysoké - zpravidla sněhová pravděpodobnost ohrožena je 
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několik dní 

v průběhu 

zimy 

- 12% všech 

lavinových 

neštěstí 

- akutní situace 

pokrývka je 

na většině 

strmých 

svahů jen 

slabě 

zpevněna 

sesuvu laviny je 

velká a to již při 

nepatrném 

dodatečném 

zatížení, 

dá se očekávat 

sesuv mnoha 

samovolných 

lavin středních 

ale také velkých 

rozměrů 

většina 

frekventovaných  

cest i část 

sjezdovek je 

ohrožena mnoha 

sesuvy 

samovolných 

lavin středního i 

velkého rozsahu 

5 velmi  

 Vysoké 

- nastává jen 

velmi zřídka a 

nebezpečí 

většinou rychle 

odezní 

- 0% všech 

lavinových 

neštěstí 

- katastrofická 

situace  

sněhová 

pokrývka je 

slabě 

zpevněna a 

je nestabilní 

v nebývalém 

rozsahu 

k četným 

sesuvům 

samovolných 

lavin velkých 

rozsahů dochází i 

v méně strmém 

terénu 

u pravidelných 

lavinových drah 

počítáme 

s velkými 

údolními 

lavinami 

ohrožené 

frekventované 

cesty a 

sjezdovky jsou 

uzavřeny 

doporučuje se 

evakuovat i 

částečně 

ohrožená obydlí 

 

Malé dodatečné zatížení – jednotlivý lyžař, či pěší 

Velké dodatečné zatížení – velká skupina bez rozestupů, rolba, skútr 

Méně strmé svahy – terén se sklonem svahu nedosahujícím 30° 

Strmé svahy – svahy, které jsou strmější než 30° 

Extrémně strmé svahy – obzvlášť nepříznivý sklon či podklad, blízkost hřebene 

Samovolné laviny – laviny uvolněné bez působení člověka 
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V níže uvedeném grafu je zachycen stupeň lavinového nebezpečí a počet lavinových 

neštěstí, které byly během deseti let v Itálii zaznamenány. Z tohoto grafu vyplývá, že 

nejvíce lavinových nehod se stává při druhém a třetím stupni lavinového nebezpečí. 

Problém spočívá zejména v podceňování vážnosti situace při vyhlášení těchto dvou 

lavinových stupňů, proto je velmi důležité pečlivě prostudovat lavinovou předpověď a 

zvážit veškeré faktory a rizika z ní vyplývající. 

 

Obrázek 2-stupně lavinového nebezpečí a počet lavinových neštěstí[3] 
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3 Faktory ovlivňující pád laviny 

V této kapitole budou podrobně zkoumány 3 základní faktory, které významným 

způsobem ovlivňují pád laviny. Faktory lze rozdělit do skupin: terén a jeho orientace, 

počasí a sněhové podmínky a člověk. Dále zde budou uvedeny metody, pomocí kterých 

lze určit lavinové riziko, ukázka vybraných metod bude uvedena v Příloze - A, v Příloze 

- B 13 fatálních omylů o lavinách. 

3.1 Terén a jeho orientace 

Jedním ze základních faktorů, které významným způsobem ovlivňují pád laviny je sklon 

svahu a jeho orientace.  

Sklon svahu 

Obecně lze pokládat za lavinový svah, každý svah se sklonem přes 30°. Laviny nejvíce 

padají na svazích se sklonem od 30° do 50°. Na svazích se sklonem nad 50° je výskyt 

lavin nízký, neboť sníh se na nich neudrží v takové míře, aby vytvořil silnou nestabilní 

vrstvu. Při sněžení se sníh z prudkých svahů často rovnou sesypává dolů na mírnější 

terén, proto ani na extrémních svazích nemusí být lavinové nebezpečí vysoké. [3] 

Nejnebezpečnější laviny padají ve svazích se sklonem kolem 30°, protože zde sklon 

umožňuje nashromáždění velkého množství sněhu a v případě jejich uvolnění se jedná o 

posun obrovských mas sněhu. 5.  

Sklon svahu v uvolňování lavin hraje klíčovou roli! Dá se o něm hovořit jako o 

redukčním faktoru. Kritický sklon svahu pro deskové laviny ze suchého sněhu je nad 

30° a pro laviny z mokrého sněhu na svazích se sklonem nad 25°. Laviny z mokrého 

sněhu mohou padat i na místech, kde je lze dopředu jen těžko předvídat.  

Měření sklonu svahu lze učinit mnoha způsoby, mezi základní patří: měření sklonu 

svahu na mapě, měření na místě pomocí sklonoměru, nebo měření na místě pomocí 

kyvadlového triku dle M. Hoffmana. [3] 
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Obrázek 3-kyvadlový trik pro měření sklonu svahu[3]
 

3.2 Expozice svahu 

Jedná se o orientaci svahu ke světovým stranám, tuto skutečnost lze pokládat za další 

redukční faktor. Dlouhodobá statistika především skialpinistických lavinových nehod 

v Alpách ukázala, že nejnebezpečnější jsou strmé svahy ve stínu. Na severní polovině 

(expozice Z-S-V) se stane 70% všech lavinových neštěstí. Jen v sektoru (SZ-S-SV) se 

koncentruje více než 50% všech lavinových úrazů. 3 

Stinné svahy 

Jak bylo uvedeno již v předešlém odstavci, jedná se zejména o svahy s orientací od 

západu, přes sever po východ. Velkou roli zde hraje nedostatek slunečního záření,od 

konce října do začátku února na severní svahy nedopadá přímé sluneční záření. Z tohoto 

důvodu je přeměna sněhu pomalejší a po napadnutí nové vrstvy sněhu klesá lavinové 

nebezpečí pomaleji. Ke stabilizaci na stinném svahu dochází minimálně po 1. týdnu od 

posledního sněžení. Často se tvoří dutinová jinovatka, způsobující vznik labilních 

vrstev. [3] 

Slunečné svahy  

Jedná se o expozici od západu přes jih na východ. Tyto svahy bývají nebezpečné 

zejména v období jara. Ke stabilizaci svahu dochází do 3 dnů. Intenzivní sluneční záření 

způsobuje kolísání teplot, tím dochází k natavení horní vrstvy čímž se sněhová 

pokrývka stává těžší a snižuje se tak její stabilita. [3]  

3.3 Počasí a sněhové podmínky 

Mezi vlivy počasí lze zařadit zejména působení větru, teploty a množství srážek (jedná 

se zejména o srážky sněhové). 



18 

 

3.3.1 Vliv působení teploty 

Náhlé změny teplot, velké rozdíly mezi nocí a dnem mohou někdy přispívat ke zpevnění 

sněhového profilu, ale většinou působí nevhodné změny ve svrchních vrstvách sněhové 

pokrývky. Sněhové bouře, déšť a jiné meteorologické jevy výrazně ovlivňují stabilnost 

sněhového profilu.[3] 

3.3.2 Vliv působení větru 

Síla větru a jeho směr nejenom v průběhu sněžení, ale po celou dobu působení, výrazně 

ovlivňuje ukládání sněhu. S přibývající nadmořskou výškou se ukládání sněhu mění. 

Odnášený sníh, nemusí být pouze nový sníh, ale při dlouhotrvajících větrných obdobích 

dochází k přenosu i staršího ztvrdlého sněhu, neboli k tzv. “vykusování zubů“. Tento 

jev je specifický pro pohoří s obrovskými exponovanými rovinnými plochami 

v nejvyšších partiích. Mezi tyto pohoří patří i Krkonoše. Za kritickou rychlost větru lze 

považovat již 50km/h, ale nebezpečný je i silný nárazový vítr. Přenesený sníh se ukládá 

zejména v žlabech, sedlech a závětrných stranách. Z návětrných stran mizí sníh, ukládá 

se za hřebenem ve formě převějí nebo polštářů v závislosti na tvaru a ostrosti hřebene. 

Za ostrými hřebeny se vytvářejí převěje, kdežto za mírně zaoblenými hřebeny vznikají 

sněhové polštáře. [3] 

 

Obrázek 4-větrem "vykousané zuby"[3] 

3.4 Sníh 

Tato podkapitola se věnuje základním druhům sněhu, popisu základních fází vzniku 

sněhu, který je spojený s přeměnou sněhových krystalů a fyzikálním vlastnostem sněhu. 
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Existuje 32 druhů sněhu, ale pro vazbu na lavinovou činnost je důležité znát 7 

základních typů. Obrazová dokumentace zobrazující jednotlivé druhy sněhu je umístěna 

v Příloze C – Druhy sněhu. 

3.4.1 Druhy sněhu a jeho vznik 

Přeměny, které probíhají ve sněhovém krystalu, zejména v důsledku působení 

meteorologických podmínek, lze rozdělit do tří základních fází [3]: 

1. bortící přeměna 

2. výstavbová přeměna 

3. tavící přeměna 

Nový sníh 

Sníh, který padá, nebo je čerstvě napadaný. Krystaly jsou závislé nejen na klimatických 

podmínkách, při kterých se snášejí k zemi, ale také na tom za jakých podmínek vznikly. 

Vyznačuje se velkou soudržností, je velmi porézní, protože se nestačil působením 

různých vlivů stmelit a nebo se alespoň částmi svých krystalů do sebe zaklínit. Tento 

sníh je základem pro prachové laviny, které se vyznačují velkou rychlostí, tlakovými a 

podtlakovými vlnami. Mezinárodní grafické označení pro tento sníh je symbol „+“.[3] 

Zlomkový sníh 

Na nový sníh začne v první fázi působit především vítr s jeho silovými účinky. Ten 

začne původní krystalickou formu bortit. Tato fáze změny se nazývá bortící. V této fázi 

jsme ještě stále schopni rozeznat původní šesterečnou soustavu. Polámané zbytky 

původních krystalů se do sebe tlakem větru zakliňují a tím dochází ke zvětšení jeho 

soudržnosti.  

Pokud začne vítr působit až po sněžení, stmelí se pouze horní část vrstvy nového sněhu 

a spodní vrstva zůstává nestmelená. Tato nestmelená vrstva se stává ideální kluznou 

plochou. Zlomkový sníh tvoří základ deskových lavin. Mezinárodní grafické označení 

zlomkového sněhu využívá symbol „/“.[3] 

Okrouhlozrnitý sníh 

Na zlomkovém sněhu se s postupem času podepisuje stále více i vliv změny teploty. 

Tvarem krystaly připomínají téměř kuličky, nemají již žádnou strukturu a lesk, barvou 

jsou matně bílé. Tento sníh tvoří přechodovou fázi mezi bortící a výstavbovou změnou. 

Pro svoji schopnost pojit se, přispívá k větší stabilitě svahu. Mezinárodní označení 

okrouhlozrnitého sněhu je „“.[3] 
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Hranatozrnitý sníh 

Vlivem změny teploty, zejména mrazu, se začíná vyvíjet z původního zborceného 

krystalu nová forma. Velké teplotní změny vyvolávají zvýšenou difúzi vodních par a 

jejich přesycení je základním předpokladem pro vznik nového procesu – výstavbové 

změny  vznikají ledová zrnka hranatého tvaru. Tento druh sněhu je formou 

pohyblivého sněhu a v kombinaci s pohárkovými krystaly tvoří obzvlášť nebezpečnou 

lavinovou kombinaci. Graficky se tento druh sněhu označuje jako „“.[3] 

Pohárkové krystaly 

Tvoří se výhradně uvnitř sněhového profilu a v uzavřených prostorách při 

dlouhotrvajících nízkých mrazech (pod -10°C). Krystaly jsou kalíškovité a vznikají 

odpařováním vodní páry z krystalků hranatého firnu. Tento vzdušný prostor pak 

nedokáže čelit původnímu či zvýšenému zatížení a hrozí zborcením. Vyskytuje se 

zejména na severních svazích a je považován za velmi nebezpečnou formu sněhu. 

Mezinárodní grafické označení pohárkových krystalů je „^ ”.[3] 

Firn 

Zaoblená ledová zrna vznikají další změnou krystalu. Tato změna je označovaná jako 

tavící přeměna. Především dlouhodobým působením střídání zvýšených teplot 

s mrznutím. Může tvořit kluzný podklad pro základové laviny. Pro firn se využívá 

grafické označení „O“. [3] 

Led a ledová vrstva 

Firnová vrstvička nebo ledová vrstva různé mocnosti, vyskytující se v kterékoliv 

hloubce sněhového profilu. Její hloubka a tloušťka je závislá na předchozím průběhu 

počasí. Je nebezpečnou pro podklad novému sněhu, ale i za oblevy a deště, kdy se z ní 

může vytvořit vrstvička pod volně tekoucí vodou, tudíž ideální kluzný podklad pro 

lavinu. Užívaný grafický symbol ledu je „“.3 
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Obrázek 5-vývoj přeměny sněhového krystalu[3] 

3.4.2 Fyzikální vlastnosti sněhu 

Teplota sněhové vrstvy, která je v blízkosti půdy, nebo skalního podkladu je blízká 0°C, 

naproti tomu je teplota povrchu sněhové pokrývky blízká teplotě okolního vzduchu. Při 

oteplení a promočení sněhové pokrývky během jarních měsíců je teplota v celém 

sněhovém profilu okolo 0°C. [4]  

Specifická váha sněhu se udává jako váha sněhu připadající na jeden kubický metr. 

Z tabulky je patrné, že se zvyšující se tvrdostí sněhu stoupá zároveň i jeho vlhkost. [4] 

Tabulka 4 - hmotnost jednotlivých druhů sněhu[4] 

Sníh Specifická 

váha 

[kg/m
3
] 

prachový  10 – 50 

větrem ubitý 100 – 200 

Pevný suchý 200 – 400 

Pevný vlhký 400 – 600 
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Firn 300 – 800 

Led 800 – 900 

Voda 1000 

 

Z těchto hodnot lze vypočítat, že deska z větrem ubitého sněhu o délce 10m, šířce 10m a 

hloubce 0,1 m má objem 10m
3
 a váhu 1 – 2 tuny. Proto by se neměla podceňovat ani 

nebezpečnost malých desek. Tyto údaje jsou také velmi důležité pro výpočet 

nárazového tlaku lavin. [4] 

Plasticita sněhové pokrývky souvisí s pevností a vlhkostí sněhu. Čím je sníh volnější a 

čím vyšší teplotu má, tím vyšší je i jeho plasticita. Se zvyšující se plasticitou dochází 

k vyrovnání napětí uvnitř sněhové pokrývky, to se projevuje například vznikem trhlin. 

Při silném působení větru vznikají tvrdé, křehké desky, které mají malou plasticitu, 

proto napětí ve vnitřní sněhové pokrývce zůstává delší dobu. [4] 

3.5 Lidský faktor 

Je důležité si uvědomit, že 95% lavin, při kterých byl někdo zasypán si uvolnili samotní 

lidé! 

Většina lavinových neštěstí se nestala proto, že nebylo možné rozpoznat hrozící riziko, 

ale proto, že došlo ke špatnému subjektivnímu vyhodnocení a odpovídajícímu chování. 

V mlze nebo difúzním světle nemůže člověk správně ohodnotit terén a ve vichru či 

bouřlivém počasí nemůže zaslechnout praskavé zvuky. Člověk je při rozhodování 

ovlivněn emocemi, to znamená, že většinou vnímá a vidí pouze to, co vidět v dané 

situaci chce vidět a vnímat. Velkou roli při rozhodování hraje i faktor přeceňování a 

skupiny. Skupina má tendence přijmout vyšší riziko. Nezřídka se objevuje i proces 

sociální facilitace, kdy dochází k vzájemnému posilování členů skupiny, soutěživosti 

mezi jednotlivými členy skupiny a nebo mezi skupinami.  

3.6 Metody pro určení lavinového rizika 

Metod pro určení lavinového nebezpečí existuje nepřeberné množství. Od metod, které 

jsou určeny pro uživatele, kteří s problematikou určování lavinového rizika začínají, až 

po metody, které vyžadují expertní posouzení. Níže je uveden výčet nejznámějších a 

nejpoužívanějších metod. Přesné grafické vyobrazení těchto metod je uvedeno v Příloze 

– A. 
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3.6.1 Snow Card ( Martin Engler, DAV) 

Tato metoda je nejjednodušší a zároveň velmi efektivní. Lze ji užívat bez větších 

znalostí a zkušeností uživatele. Jedná se o lehkou plastovou kartu, u které se při změně 

pozorovacího úhlu ukazují na jedné straně dva různé grafy. Jsou to grafy pro příznivé a 

nepříznivé svahy. Na druhé straně karty je návod s přesným popisem použití. Kartu je 

možné použít jako sklonoměr přímo na svahu, nebo na mapě. Vstupní podmínkou je 

pouze znalost stupňů lavinového nebezpečí. Na místě se určí největší sklon svahu, tvar 

svahu a jeho orientace. Průsečík potom ukáže stupeň lavinového nebezpečí, jednotlivé 

stupně lavinového nebezpečí jsou barevně odlišené, zelenou je označen bezpečný sklon 

svahu, je-li průsečík umístěn v červeném poli, jedná se o značné nebezpečí a není 

vhodné se na daném svahu pohybovat. [7] 

3.6.2 Stop or Go (Michael Lander, OEAV) 

Patří k nejznámějším rozhodovacím strategiím. Je založena na posouzení stupně 

lavinového nebezpečí pro danou oblast a poté ještě na sledování vybraných jevů v dané 

lokalitě. Těmito jevy jsou například: nový sníh, laviny, praskání svahu, formování 

sněhu větrem, provlhnutí sněhu atd. Uživatel odpovídá a vyhodnocuje předem 

zpracované otázky typu: Napadl nový sníh, který může zvýšit riziko vzniku laviny? 

Fouká silný vítr, jež by mohl mít za následek transport většího množství sněhu na 

závětrná míst? atd. Na základě výsledku, kdy alespoň jedna z otázek byla zodpovězena 

jako potenciálně nebezpečná, musíme změnit trasu, cíl nebo ukončit túru. [7] 

3.6.3 Nivo Test ( Robert Bolognesi, Francie) 

Tato metoda je určena pro nejširší skupinu uživatelů. Na rozdíl od metody Stop or Go 

nepostupuje uživatel krok za krokem, ale zodpovídá 26 položených otázek. Otázky jsou 

zaměřeny na počasí, stav sněhu, nedávné lavinové aktivity, výstupové nebo sjezdové 

trasy účastníků túry. Každý ze vstupních údajů má určitou číselnou váhu. Číselné 

hodnoty byly určeny na základě statistických údajů, vyplývajících z přibližně 7000 

lavinových a nelavinových událostí. Na kladené otázky odpovídá uživatel ANO – NE. 

V případě kladné odpovědi na položenou otázku, přičte na stupnici příslušné body. Po 

zodpovězení poslední otázky nalezne uživatel vedle stupnice určitou barvu, která mu 

jednoznačně napoví, jak to s lavinami v dané situaci vypadá. [7] 
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3.6.4 Metoda 3x3 (Werner Munter, SAC) 

Jedná se o metodu, která je určena pokročilejším uživatelům. Vychází z kombinačního 

myšlení. Kombinují se zde tři kritéria: podmínky, terén a člověk a jednotlivé fáze túry. 

Fáze průběhu túry je pak rozpracovaná na: přípravu doma, přípravu v oblasti a přípravu 

na místě.  

Příprava doma spočívá v navržení trasy podle mapy, určení nebezpečných míst a 

vytipování náhradní trasy pro případ, že by původní trasa vykazovala zvýšené lavinové 

nebezpečí.  

Příprava v oblasti posouzení situace a volby trasy podle podmínek našeho výchozího 

bodu na základě vlastního pozorování. 

Příprava na místě spočívá v ohodnocení situace přímo na místě před vstupem do 

lavinami ohrožovaného prostoru. Poslední posouzení stability svahů na kterých, nebo 

v jejichž blízkosti se budeme pohybovat. 

Podmínky do tohoto kritéria řadíme: předpověď počasí, laviny, sníh a aktuální počasí. 

Terén posuzujeme jak se na místě liší od naší představy získané z mapy. 

Člověk, zde je potřeba posoudit zda-li se jedná pouze o jednotlivce a nebo skupinu. 

Pokud na daný svah vstupuje skupina je dobré mít na paměti, že sekundární zatížení 

svahu bude několikanásobně větší. Důležité je zhodnotit i výkonnost skupiny a posoudit 

zkušenosti jednotlivých členů. [7] 

3.6.5 Redukční metoda (Werner Munter, SAC) 

Tato metoda byla založena na lavinové statistice získané ve Švýcarsku. Jedná se o 

metodu, která je určena pokročilým uživatelům, kteří se v oblasti lavinového nebezpečí 

a lavin dlouhodobě pohybují. Redukční metoda rozvíjí výše zmiňovanou metodu 3x3 o 

pravděpodobnost a statistiku. Nestanovuje všechny druhy nebezpečí, které nás mohou 

potkat v terénu, ale funguje na principu stanovení horní hranice nebezpečí a zbytkového 

rizika, které jsme ochotni při pohybu v nebezpečném prostoru přijmout.  

1. Metoda vychází ze stupňů lavinového nebezpečí, ze kterých lze odvodit 

lavinový potenciál. Lavinové nebezpečí je ohodnoceno následným bodovým 

systémem: nízké – 2, mírné 4, značné 8 a vysoké 16. 

2. Dále se zaměřuje na tři základní redukční faktory, kterými jsou: sklon svahu, 

orientace svahu a lidský faktor. Tyto faktory byly na základě statistiky 

zpracovány a ohodnoceny.  
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3. Získané číselné hodnoty dosadíme do vzorce pro výpočet akceptovatelného 

rizika  

Akceptovatelné riziko = potenciální lavinové nebezpečí / sklon svahu x 

expozice svahu x lidský faktor ≤ 1.[7] 
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4  Lavinová nehoda  

Tato kapitola je věnována obecně lavinovým neštěstím. Zabývá se doporučením, co 

dělat při uvolnění laviny a hlášením neštěstí, horskou službou, jejím vybavením a 

postupem při lavinové nehodě, vyproštěním z laviny a bezpečnostním vybavením.  

Poplachový plán pro lavinovou nehodu, který je platný pro oblast Krkonoš je přiložen 

v Příloze – D. 

4.1 Zasypání lavinou 

Základní termíny užívané při lavinové nehodě [6]: 

Kompletní zasypání – zasypaná oběť má zakrytou hlavu a hrudník sněhem.  

Částečné zasypání – zasypaná oběť má hlavu a hrudník nad sněhovou pokrývkou.  

Vzduchová kapsa – jedná se o dutinu před ústy nebo nosem o jakékoliv velikosti. Za 

vzduchovou kapsu jsou považovány průchodné dýchací cesty. V tomto případě je zcela 

zasypaný člověk ještě určitý čas schopen žít, pokud nezemře již během pádu laviny.  

Žádná vzduchová kapsa – tento jev nastává v případě, jsou –li cesty ucpány sněhem 

nebo zvratky. 

4.1.1 Co dělat při uvolnění laviny: 

Pro úplně zasypaného člověka je nejefektivnější prostředek sebezáchrany vytvoření si 

sněhové kapsy a okamžitá pomoc nezasažených kamarádů! 

1. Ve chvíli, kdy je lavina uvedena do pohybu, není vhodné uvolňovat vázání, lepší 

je pokusit se ujet z lavinové dráhy, popřípadě aktivovat airbag. [8] 

2. Pokud je člověk lavinou zachycen, měl by se pokusit udržet na povrchu laviny 

pomocí “plavacích“ pohybů. Pomocí těchto pohybů je možné “vyplavat“ do 

strany mimo hlavní proud laviny. Dobré je zbavit se batohu, lyží a hůlek. [8] 

3. Velmi důležité je chránit si obličej rukama. Vložením ruky před obličej se 

vytvoří vzduchová kapsa, která je nezbytná pro přežití úplně zasypaného 

člověka, protože umožňuje volné dýchání. Dále se doporučuje stočení do 

klubíčka a hluboké nadechnutí před zastavením laviny. [8] 

4.  Po zastavení laviny se úplně zasypaný, který je při vědomí a je schopný se 

v závalu pohybovat, pokusí vytvořit vzduchovou kapsu, před svými ústy a 

nosem, popřípadě si je vyčistí od sněhu. [8] 
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4.1.2 Hlášení neštěstí  

Před každou túrou je velmi důležité zajistit si telefonní kontakty, pro přivolání pomoci a 

záchrany v dané oblasti. Pro případ lavinové nehody v České republice je dobré znát 

kontakt na Horskou službu a nebo přímo na lavinového preventistu sloužícího v dané 

oblasti. 

Obecný postup [8]: 

1. Kdo – uvede se jméno volajícího, telefonní číslo nebo radiové jméno volajícího 

a místo odkud se volá 

2. Co se stalo. 

3. Kde je místo neštěstí. – nejefektivnější je popis pomocí souřadnic  

4. Kdy se neštěstí stalo. – při lavinovém neštěstí je čas velmi důležitý faktor 

5. Kolik je zasažených osob. Jaká jsou zranění. Zda-li jsou nějací mrtví. 

6. Počet osob, které mohou pomoci na místě neštěstí . 

7. Počasí v prostoru, kde se stalo neštěstí – velice důležitá je viditelnost v daném 

místě pro nasazení helikoptéry. 

8. Je možné nebo nemožné přistání helikoptéry v místě neštěstí . 

4.1.3 Reakce nezasažených členů skupiny 

Hlavním cílem je použití veškerých dostupných prostředků pro vyhrabání zasypaného 

do 18-ti minut. Tato činnost bývá také označována jako kamarádská pomoc. 

Níže je podrobně rozepsaný doporučený postup záchrany zasypaného lavinou, který 

vykonávají nezasažení členové skupiny [8]: 

1. Pokud je to možné, budou nezasažení členové sledovat pohyb zasaženého 

v lavině. V duchu si označí místo, kde viděli zasaženého člena naposledy.  

2. Zavolají pomoc nejlépe vysílačkou, nebo mobilním telefonem. Telefonát je 

velmi důležitý nejen pro oznámení neštěstí, ale i pro případ sekundárního sesuvu 

laviny a zasažení i dalších členů skupiny. Pokud není mobilní telefon, nebo 

vysílačka k dispozici, dojde nejprve k prohledávání laviniště po dobu 20 minut, 

teprve potom odchází jeden člen skupiny ohlásit neštěstí. 

3. Nezasažení členové si vytvoří efektivní plán ústupu! V laviništi je důležité dbát 

na vlastní bezpečnost a počítat s možností následujících sesuvů.  

4. Při prohledávání laviniště dávají pozor, aby laviniště neznečistili pachy. Ke 

znečištění může dojít například odložením batohů, nebo částí oblečení 
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nezasažených osob. Pokud zasypaný neměl lavinový vyhledávač, je pes téměř 

jeho jedinou reálnou šancí. Pes je schopen pracovat i za ztížených podmínek a 

pokud je dobře vycvičený, hledá mnohem rychleji, než sebelepší lavinový 

přístroj.  

5. Poloha zasypaného člena skupiny je určována pomocí lavinových přístrojů, jako 

jsou lavinové sondy, případně hůlky, důležité je využívat i zrak a sluch. Pro 

prohledávání laviniště je možné zvolit postup shora nebo zdola. Pokud je 

zachránců více, je dobré používat jednoduché pátrací trasy, tato trasa by měla 

mít tvar přímky. Kritériem je co nejkratší doba potřebná k prohledání laviniště.  

6. Pokud bude pozice zasypaného člena určena pomocí lavinové sondy, pozitivní 

sonda se nesmí vytáhnout! Pomocí této sondy lze určit i hloubku zasypané 

osoby.  

7. Započne se s okamžitým vykopáváním pomocí všech dostupných lopat. 

K zasypanému postupujeme z boku ze strany, nikdy ne přímo dolů. Pokud by 

byl prováděn výkop směrem přímo dolů, mohlo by dojít ke zničení vzduchové 

dutiny, kterou může mít zasypaný k dispozici. K obličeji se vzduchový tunýlek 

vytváří pomocí rukou. Dále se uvolní dýchací cesty a udržují se volné. Při 

vyprošťování a manipulaci s postiženým se vždy pamatuje na možnost poranění 

krční páteře. Okamžitě se započne s kontrolou dýchání a pulsu. Pokud je 

vyproštěný v bezvědomí uloží se do stabilizované polohy na boku, pokládá se na 

suchý podklad. Vyproštěný zasypaný se chrání před chladem a větrem 

oblečením, přikrývá se i hlava. Jestliže zasypaný nedýchá započne se 

s kardiopulmonální resuscitací (dále jen KPR), ikdyž není zasypaný ještě zcela 

vyproštěn. 

4.2 Postup záchrany při lavinové nehodě  

Po získání všech dostupných informací, především místa nehody, času nehody, velikosti 

laviny, počtu zasypaných osob, počtu ostatních svědků co přežili a případné informaci o 

vybavenosti zasypaných lavinovými přístroji, poučí dispečer horské služby svědky o 

dalším postupu. Tento postup je zahrnut v kapitole 4.1.3.  

Horská služba zajistí psovody a jejich transport na místo lavinové nehody. Kontaktování 

psovodů probíhá podle pohotovostního plánu. Je stručně popsána situace, domluví se 

způsob jejich nejrychlejšího transportu. Ten je závislý na místě nehody a počasí. Při 
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dobrém letovém počasí a dle aktuálních podmínek na místě neštěstí a na hřebenech lze 

využít pro transport psovodů helikoptéru, což je velmi výhodné zejména při transportu 

do odlehlých míst. K dispozici v rámci součinnosti složek integrovaného záchranného 

systému je helikoptéra letecké služby policie České republiky, Armády České 

republiky, omezené možnosti přepravy osob a materiálu má helikoptéra záchranné 

letecké služby, kterým se na místo neštěstí obvykle přepravuje lékařská posádka. Na 

jeho palubě je možný transport kritického pacienta do zdravotnického zařízení. Připraví 

se specifická výbava, dle požadavků psovoda. V případě bezletového počasí se využívá 

alternativních způsobů transportu postiženého (kanadské sáně).  

Vedoucí lavinové akce zajistí maximální bezpečnost pro záchranáře. Pro lepší odlišení 

je oblečen v oranžové bundě. Označí přístupové cesty zelenými praporky. Záchranné 

týmy jsou po těchto cestách na místo nehody dopraveny pomocí pozemní techniky 

(terénní vozidla, sněžné skútry,rolby). Pozemní technika se využívá i pro přepravu 

potřebného materiálu. Pěšky vyráží podpůrné družstvo, které slouží k prošlapání stopy 

nebo k transportu potřebného materiálu. Jednotlivá družstva se i se jmenným seznamem 

hlásí u vedoucího akce. Vyčkají jeho pokynů, eventuálně doplní chybějící výstroj ve 

skladě materiálu. Vedoucí akce vybere bezpečné místo, kde je zřízen sklad materiálu a 

občerstvení. Sklad materiálu se nachází mimo laviniště. Celé laviniště je označeno 

žlutými praporky. Vedoucí akce posoudí možnost dalšího hrozícího nebezpečí, vybere 

pozorovatele a určí pro něj vhodné místo. Dále se postará o co nejmenší znečištění 

laviniště do příchodu psovoda, určí pracovníka pro zabezpečení příletu helikoptéry a 

vytipuje místo pro přistání helikoptéry. Pracovník, který zabezpečuje přílet helikoptéry, 

je oblečen ve svítivě zelené vestě. Jestliže má vedoucí lavinové akce dostatečný počet 

členů záchranného týmu, pověří některého zapisováním časových údajů, jinak tento 

úkol zabezpečuje osobně. Veškeré činnosti se řídí poplachovým plánem, který je 

uveden v Příloze – D. 

Pokud má u sebe zasypaná osoba lavinový vyhledávací přístroj započne vyhledání 

polohy zasypaného pomocí lavinových vyhledávačů. Tento způsob vyhledávání je lehký 

a je možné ho provést i během fáze kamarádské pomoci. Nejprve dojde k vyhledání 

prvotního signálu. Různé lavinové vyhledavače mají různý dosah signálu, zpravidla se 

tento dosah pohybuje okolo 30m. Postupuje se po trase signálu. V místě s maximálním 

hodnotou signálu, je ve sněhu vyznačen obdélník a pomocí úhlopříček určen jeho střed. 

Zde se započne s vyprošťováním zasypané osoby.  
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V případě, že zasypaná osoba měla oblečení obsahující RECCO destičku, může být 

k dohledání využit i RECCO systém. Nevýhoda tohoto systému je poměrně malý dosah, 

v rozmezí 10 – 20m , což značně zpomaluje vyhledávání. Systém RECCO neumožňuje 

kamarádskou pomoc.  

Jedinou možností, jak dohledat zasypané osoby, které nebyli nijak specificky vybaveni 

je nasazení psovodů a sondování laviniště pomocí lavinových sond. Při klasickém 

sondování se nejprve vytipuje nejpravděpodobnější místo zasypání. Z družstva se utvoří 

rojnice s rozestupem rameno na rameno, což je vzdálenost zhruba 0,6m. Každý člen 

družstva těsně před sebou spustí sondu, při negativním výsledku je sonda vytažena, celé 

družstvo postoupí společně o 0,5 – 0,6m dopředu a opakuje tento postup. Takto 

prohledaná část laviniště je označena červenými praporky. V případě pozitivního nálezu 

je sonda ponechána na místě, je označena modrým praporkem a tento nález se potvrzuje 

pomocí následující sondáže. Pokud je i následující sonda pozitivní započne horská 

služba se záchrannou prací. Při tomto postupu je velice důležité udržet rovnoběžnou 

linii a vzdálenost mezi jednotlivými členy, aby se předešlo vynechání části laviniště. 

Dále je důležité uvědomit si dosah lavinové sondy, který je 2 – 2,5m. Pokud se nachází 

zasypaná osoba hlouběji, je její dohledání pomocí této metody nemožné. 

Pro práci v noci jsou využívána světla. Po ukončení akce je zabezpečen transport všech 

členů záchranných týmů pomocí pozemní techniky.  

4.3 Vyproštění z laviny 

Existují dvě strategie, podle kterých se postupuje při vyprošťování a záchraně 

zasypaných osob lavinou. Hlavním kritériem pro volbu strategie je délka zasypání[8]:  

 S krátkou dobou zasypání (do 35 minut) – v tomto případě je důležité rychlé 

vyproštění a případná resuscitace zasypané osoby. Podnikají se veškeré kroky 

vedoucí k odvrácení akutní asphyxie (udušení postiženého v důsledku 

neprůchodnosti dýchacích cest, nebo nedostatečně velké vzduchové kapsy).  

 S delší dobou zasypání (přes 35 minut) – při delší době zasypání je kladen 

důraz na jemné vyproštění s minimálními pohyby zasypaného, prováděná 

opatření předcházejí především hypotermii. Tělo zasypaného je vyprošťováno 

bez nadměrných pohybů. Pokud je nutné při vyprošťování pohybovat 

s končetinami, provádí se tyto pohyby velmi pomalu, návratem studené krve 

z periférie k srdci, by mohlo dojít k náhlé srdeční zástavě.  
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4.3.1 Časové údaje přežití při zasypání lavinou  

Na dvou níže uvedených grafech, které byly vypracovány podle statistických údajů 

IKARu, je dobře patrná závislost přežití zasypaných osob na době trvání zasypání. 

Autoři zde přepočítali statistickou pravděpodobnost přežití zasypaných osob (celkem 

638 postižených) ve volné přírodě mezi lety 1981 – 1998. 

Na prvním grafu je znázorněna “Fáze přežití“, pokud je zasypaný vyproštěn do 18-ti 

minut, je jeho šance na přežití > 90%. 

 

Obrázek 6 - graf fáze přežití zasypaných osob[8]
 

Na druhém grafu je vyznačena “Smrtící fáze“, jedná se o časový úsek mezi 35 – 90 

minutou, v této době přežívají pouze osoby s dostatečně velkou vzduchovou kapsou. 

 

Obrázek 7 - graf smrtící fáze zasypaných osob[8] 

Popis jednotlivých časových údajů při zasypání lavinou [6]: 

0 – 1 minuta 

V tomto čase zahyne 8% postižených osob důsledkem vlastního pádu laviny, nebo 

zasypáním. Příčinou je mechanický úraz neslučitelný se životem, nejčastěji se jedná o 

úraz hlavy. 

0 – 18 minuta: Fáze přežití 

Během této doby přežívá 92% zasypaných osob. Nejdůležitější je lokalizace 

postiženého a jeho uvolnění ze sněhového závalu. Rychlé vyproštění zamezí udušení 
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postiženého. V této fázi se uplatňuje zejména kamarádská pomoc, jelikož je nereálné, 

aby v tak krátkém časovém úseku dorazila odborná lékařská pomoc. Postup kamarádské 

pomoci je rozveden v kapitole 4.1.3. 

18 – 35 minuta: Fáze dušení 

V této fázi klesá šance na přežití z 92% na 34%. V tomto intervalu přežívá 30% zcela 

zasypaných osob, zbylých 70% umírá v důsledku udušení sněhem, popřípadě vlastními 

zvratky. Tato fáze se týká poloviny všech zasypaných osob. Smrtící komplikací je 

stlačení hrudníku sněhem s následným znemožněním dýchacích pohybů. S každou 

minutou se k této komplikaci přidává riziko podchlazení. Po této periodě přežívají 

pouze osoby s dostatečně velkou vzduchovou kapsou. Z toho vyplývá, že zasypaný 

musí být včas nalezen, následně jsou mu uvolněny dýchací cesty a až poté je tělo 

vyprošťováno ze závalu. KPR může být v tomto případě ještě úspěšná. 

35 – 90 minuta: Latentní fáze  

Během tohoto intervalu přežívá 22% zasypaných osob. V tomto čase platí, že šanci na 

přežití mají pouze osoby s dostatečně velkou vzduchovou kapsou. Délka přežití není 

přímo úměrná celkovému objemu kyslíku ve vzduchové kapse. Negativní vliv má 

množství vydýchaného oxidu uhličitého, který se ve vzduchové kapse nahromadí a 

ztěžuje tak především příjem kyslíku. V této fázi při vyhrabávání zasypaného musíme 

dávat velký pozor na vzduchovou kapsu. K zasypanému se postupuje odspodu a z boku, 

aby vznikly podmínky pro náležité ošetření a zajištění postiženého. Pokud není 

vybudován chráněný prostor, kam by bylo možné postiženého přemístit, provádí se 

veškeré zajištění přímo ve výkopu. Důvodem je minimalizace tepelných ztrát, protože je 

prokázáno, že po vykopání následuje rychlý pokles tělesné teploty. Z tohoto důvodu se 

ve výkopu provádí i kompletní zabalení do tepelného zábalu. Šetrná manipulace s obětí 

je v této fázi záchrany zásadní. Důležitý faktor je podchlazení vyprošťované osoby. 

90 a více minut: Záchranná fáze 

Šance na přežití klesá z 22% na pouhých 7%. Přežití umožní pouze velká vzduchová 

dutina, nebo dutina která komunikuje s vnějším prostředím nad sněhovou pokrývkou. 

Malé vzduchové kapsy se pokryjí ledem a uzavřou se. Pokud je zasypaný nalezen v této 

části, je třeba počítat s těžkou hypotermii, zástavou dechu a oběhu, většina zasypaných 

je v této fázi již mrtvá. Za záchrannou fázi se označuje proto, protože během této doby 

přicházejí záchranáři a začínají s vyhledáváním zasypaného.  
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Existuje závislost mezi hloubkou zasypání a úmrtností zasypaných osob. U hlouběji 

zasypaných osob je úmrtnost vyšší. Příčinami jsou především delší čas potřebný 

k přesné lokalizaci a vyproštění osob a pravděpodobně i větší tlak, kterým na lidský 

organismus(zejména na hrudník) působí sněhová masa.  

4.3.2 Faktory ovlivňující přežití 

Zde jsou uvedeny stěžejní faktory, které ovlivňují přežití zasypaných osob [6]: 

1. stupeň zasypání 

2. doba zasypání 

3. průchodnost dýchacích cest 

4. závažnost poranění  

4.3.3 Příčiny smrti v lavině 

Celková úmrtnost úplně zasypaných osob je 52%, úmrtnost částečně zasypaných osob 

se pohybuje okolo 4,4%. Úmrtnost všech osob zasažených lavinou se pohybuje okolo 

23%. Statistiku pravděpodobnosti úmrtnosti značně zkresluje fakt, že mnoho lavinových 

nehod, při kterých nedojde k zasypání osob nebylo ohlášeno. Lze se tedy domnívat, že 

úmrtnost osob je nižší, než údaje vycházející ze statistického zpracování ohlášených 

neštěstí. Mezi nejčastější příčiny úmrtí v lavině dle statistických podkladů z alpských 

zemí patří [4]: 

1. 75% udušení 

2. 10% podchlazení 

3. 10% mechanická zranění 

4. 5% jiné 

Udušení v lavině může probíhat čtyřmi způsoby [4]:  

1. mechanické ucpání dýchacích cest sněhem 

2. vydýchání vzduchu, který je ve sněhovém nánosu k dispozici 

3. mechanickým stlačením hrudníku v nánose 

4. zaplavením plic vodou, vzniklou z vdechnutého a následně rozpuštěného sněhu.  

4.4 Horská služba a její vybavení pro záchranné práce 

Horská služba České republiky,o.s. (dále jen HS ČR) je občanským sdružením a je 

zřízena na základě zákona č.83/1990Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů. Vznikla registrací na Ministerstvu vnitra České republiky. Sídlem HS ČR je 
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Špindlerův Mlýn, č.p. 260, činnost je však vykonávána v oblastech působnosti HS ČR. 

Hranice působnosti jsou vymezeny Statutem HS ČR. HS ČR je řízena správní radou, 

jejíž členy jmenuje zakladatel, správní rada je statutárním orgánem společnosti. [9] 

Cílem HS ČR je celoroční aktivní činností svých členů vytvářet podmínky pro 

bezpečný pohyb a pobyt návštěvníků hor. Organizuje a vykonává preventivní a 

záchranářskou činnost, poskytuje první pomoc a provádí práce vyplývající z poslání HS 

ČR, zákona č. 239/2000Sb. o Integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z členství v mezinárodním sdružení IKAR 

(organizace zabývající se záchranou osob v horách). [9] 

HS ČR je organizačně členěna na principu historickém a geografickém. Členové HS ČR 

se sdružují v okrscích HS, které jsou nejnižším organizačním článkem. Okrsky tvoří 

oblasti HS, které jsou organizačním článkem s působností pro danou oblast. [9] 

Ustanoveny jsou následující oblasti: Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, 

Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.  

Horská služba České republiky zejména [9]:  

 organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, 

 poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných, 

 vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, 

 zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS ČR, 

 provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení, 

 vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečností materiály, 

 informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a 

svých opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách, 

 sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí 

rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení.  

 provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích, 

pohotovostní službu na stanicích a domech Horské služby a lavinové 

pozorování, 

 ve vztahu k občanskému sdružení HS ČR provádí a zajišťuje školení členů HS 

ČR a dalších osob účastnících se na záchranných a pátracích akcích v horském 

terénu, zajišťuje materiálně technické vybavení HS ČR, podporuje činnost HS 

ČR, 
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 spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice i 

v zahraničí, 

 spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a 

jinými orgány a organizacemi. 

 

Členem HS ČR se může stát osoba starší 18let, která má zájem podílet se na činnosti a 

splní podmínky stanovené Stanovami a Statutem HS ČR. Rozeznáváme tyto formy 

členství: čekatel, dobrovolný člen, lékař HS a čestný člen. [9] 

Podmínky přijetí za člena čekatele jsou: fyzická zdatnost, morální a charakterové 

vlastnosti, znalost terénu v oblasti, kde bude přijímán, potvrzení lékaře o způsobilosti 

pro výkon práce u HS, maximální stáří 35let v den podání přihlášky, dosažitelnost pro 

záchrannou činnost v příslušné oblasti s přihlédnutím k hranici oblasti, písemná žádost o 

přijetí, která je doložená doporučením dvou členů HS, kteří jsou nejméně 4 roky členy 

HS. [9] 

Dobrovolným členem HS se může stát čekatel, který je nejméně 1, nejvíce však 4 roky 

čekatel a který splňuje podmínky za čekatele, absolvoval základní školu HS a složil 

předepsané zkoušky, byl schválen členskou schůzí okrsku a složil do rukou Předsedy 

Rady HS ČR předepsaný slib. [9] 

Lékařem HS se může stát osoba s ukončeným medicínským vzděláním, která má zájem 

se podílet na činnosti HS. Provádí teoretickou i praktickou výuku zdravovědy v rozsahu 

učebnice HS v okrsku po dohodě s náčelníkem okrsku, dle potřeb dané oblasti. Práci 

lékařů HS koordinuje lékařská komise HS ČR. [9] 

Čestným členem HS ČR se může stát dobrovolný člen HS, který ukončil svoji aktivní 

činnost u HS, dlouhodobě aktivně pracoval v HS nebo v souvislosti s výkonem služby 

v HS utrpěl trvalou újmu na zdraví znemožňující plnit povinnost člena.[9] 

Na níže uvedeném obrázku je vyobrazen oficiální znak HS ČR. 
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Obrázek 8 - znak HS ČR[9] 

4.4.1 Aktivace členů horské služby 

Tato podkapitola popisuje aktivaci členů HS při lavinovém neštěstí. 

1. Po obdržení hlášení o lavinovém neštěstí prověří dispečer HS tuto informaci. 

Informace je ověřena pomocí zpětného telefonátu na číslo oznamovatele 

neštěstí. Dispečink HS se nalézá v sídle HS ve Špindlerově Mlýně. 

2. Pokud je informace pravdivá, vyhlásí dispečer HS poplach. Poplach se vyhlašuje 

spuštěním sirény (slouží pro vyrozumění členů bydlících v blízkosti sídla HS). 

Siréna je propojena se systémem hromadného odesílání zpráv. Takto jsou 

vyrozuměni jednotliví členové HS. 

3. Dispečer HS dále postupuje podle Poplachového plánu pro lavinovou nehodu, 

který je uveden v Příloze - D.  

4. Příslužba se stará o zapisování a vydávání materiálu příchozím členům 

záchranných družstev. Zhruba do 20 minut od vyhlášení poplachu vyráží na 

místo lavinového neštěstí první záchranáři.  

5. Dispečer neustále komunikuje s velitelem akce (velitel akce v případě 

lavinového neštěstí je pan Cingr, v jeho nepřítomnosti určí velitele záchranné 

akce náčelník HS p. Klepš). Podle aktuální situace informuje dispečer jednotlivé 

okrsky HS. Zajistí transport záchranářů a potřebného materiálového vybavení.  

4.4.2 Vybavení družstva pro záchranné práce při lavinovém 

neštěstí: 

 Lavinový materiál: lavinové přístroje pro zachránce, lopaty, sondy, rezervní 

sondy, vysílačky, světla, praporky, občerstvení. Světla jsou napájeny speciálním 



37 

 

dieselagregátem značky MIKROLUX. Občerstvení je přizpůsobeno době trvání 

záchranné práce. 

 Lékařský materiál: zateplovaní balíčky, vakuové matrace a deky, krční límce, 

stan. 

 Transportní prostředky: využívají se dle aktuální potřeby, pozemní technika, 

saně, akie, vana, jistící materiál. 

4.5 Bezpečnostní vybavení 

Pokud je člověk uvězněn pod lavinou, je zcela odkázán na cizí pomoc. Základní 

pomůcky protilavinového vybavení lze rozdělit podle efektu: pomůcky ovlivňující 

hloubku zasypání, pomůcky zkracující dobu zasypání a pomůcky prodlužující dobu 

přežití při zasypání. [6] 

4.5.1 Lavinová šňůra 

Lavinová šňůra se uvazuje k pasu. Nepřivazuje se k výstroji, protože výstroje se člověk 

při stržení lavinou snaží zbavit. Při postupu přes lavinový svah se šňůra vleče za sebou 

po svahu. V případě zasypání lavinou i při jejím rychlém nalezení není zcela zřejmé, 

kde se zasypaný přesně nachází. Lavinová šňůra je jednoduchou, levnou a dostupnou 

pomůckou, která má ovšem minimální přínos. [6] 

4.5.2 Lavinová sonda 

Slouží jednak pro orientační zkoumání sněhových vrstev (podle odporu, který vytváří 

sněhová masa při zarážení sondy), ale hlavně jako pátrací pomůcka pro hledání 

zasypaných osob. Skládá se z duralových trubicových dílů o délce přibližně 0,45m a 

tloušťce 5 - 6mm. Po složení dosahuje délky 2 – 2,5m, dle typu sondy. Její hroty můžou 

být opatřeny růžicí s ostrými drápky pro vytržení kousku oděvu zasypaného. 

Improvizovat je možné i pomocí stanových tyček, větví, holí bez kroužků a podobně. 

Pomocí lavinové sondy zjistíme pozici zasypaného a určíme i přibližnou hloubku 

zasypání. Sonda se zapichuje kolmo k povrchu sondovacího pole. Narazí – li sonda na 

objekt pod sněhem, označuje se jako sonda pozitivní. Během vyprošťování zasypaného 

zůstává sonda zapíchnutá ve sněhu, pro stálé označení prostoru, ze kterého se musí sníh 

opatrně odhazovat. [6] 
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4.5.3 Lavinová lopata 

Patří do výbavy každé skupiny, která se vydává do hor. Výrazně zvyšuje rychlost 

vyhrabání zasypaného. Holýma rukama je vyhrabání postiženého, i pokud není hluboko, 

takřka nemožné. Jsou známy případy, kdy došlo u zachránce, který se snažil o záchranu 

zasypaného, k poškození prstů části ruky, některá poškození vedla dokonce až 

k amputaci. Konstrukce lopat jsou vyrobeny z lehkých materiálů a uzpůsobeny pro 

použití při túrách. Lopata také slouží i k výřezu sněhového profilu, při posuzování 

lavinové situace, ke stavbě provizorních saní a k vyhrabání sněhu při budování záhrabu 

při bivakování postiženého. [8] 

4.5.4 Lavinový vyhledávač a vysílač  

Lavinový vyhledávací přístroj slouží k co nejrychlejšímu určení polohy zasypaného. 

Přístroj musí být připevněn co nejblíže k tělu, nikdy nesmí být v kapse svršků ( často se 

odkládají, jsou strhány při pádu s lavinou) nebo v batohu. Všechny vysílače, které jsou 

dnes k dostání na trhu, fungují na principu šíření elektromagnetických vln o frekvenci 

457 kHz a mají většinou funkci vysílače i přijímače. Po dobu túry je tento přístroj 

nastavený na funkci vysílače. Po zasypání osoby, přepnou nezasažené osoby přístroj na 

funkci přijímače vysílaného signálu. Existují dva základní typy - analogový a digitální 

přístroj [6]: 

Analogový přístroj 

Má pouze jednu anténu a je založen na zesilování signálu, není schopen přesně určit 

směr k zasypanému a je méně přesný v dohledávání vzdálenosti zasypaného. Odchylka 

polohy je až 3m.  

Digitální přístroj 

Napomáhá k rychlému určení místa pomocí snadno čitelného displeje, který 

prostřednictvím šipek přesně udává hledajícímu směr postupu a ihned koriguje 

eventuální odchylky. Má jednu, dvě nebo tři antény. Přepočítává sílu signálu na 

vzdálenost od zasypaného v metrech.  

Minimální dosah těchto přístrojů musí být 30m, vysílání je plně funkční od -10°C do 

+40°C a vyhledávání od -20°C do +40°C. Při vložení nových baterií musí být schopen 

vysílat minimálně 200hodin a ještě o jednu hodinu déle přijímat.  
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4.5.5 Pasivní vyhledávací RECCO systém 

Jedná se o odrazové destičky, které jsou všité do oděvu, nebo vložené do bot, od nichž 

se vysílaný signál odráží zpět. Mnoho firem tento systém vkládá do svých výrobků, 

proto se také stává nejrozšířenějším produktem. Detekční zařízení je na rozdíl od 

samotných destiček velmi nákladné, proto jím mnoho středisek nedisponuje. [8] 

4.5.6 Lavinový airbag (ABS) 

Po zatažení za záchrannou šňůru se ze zásobníku pohonného plynu naplní dva vaky o 

objemu 150litrů. Pomocí vztlaku je postižený udržen na povrchu laviny a není tak 

zasypán masou valícího se sněhu. Podmínkou funkčnosti je schopnost stržené osoby 

zatáhnout za záchrannou šňůru a nevzniknutí sekundárního odtrhu. Při sekundárním 

odtrhu sněhové masy může být postižená osoba zaplavena hromadící se vrstvou nového 

nánosu. [6] 

4.5.7 Avalung systém 

Systém slouží k prodloužení doby přežití po zasypání. Dýchání pomocí tohoto systému 

umožňuje efektivněji využití vzduchu obsaženého v oděvu a okolním sněhu. Zároveň 

dochází k separaci vydechovaného vzduchu, jež je odváděn na záda, nedochází tudíž 

k nárůstu koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, jež je vdechován. Nevýhodou je 

nezbytnost náústku v ústech, jehož aplikace může být při stržení lavinou téměř 

nemožná. Vliv této pomůcky na přežití není statisticky ověřen. [6] 

4.5.8 Další specifické vybavení 

Do této kategorie lze zařadit mobilní telefon, vysílačku, píšťalku, nůž, svítilnu, 

lékárničku. Obsah lékárničky doporučuje Lékařská komise Českého horolezeckého 

svazu. Do obsahu lékárničky patří: obvazový materiál (1x aluminiová fólie pro ochranu 

před chladem, 1x trojcípý šátek, 2x pružné obinadlo šíře 12cm, 1x hotový sterilní obvaz 

č.2, 1x hotový sterilní obvaz č.4, 1x cívka náplasti 2,5cm x 1m, 1x polštářkové a gelové 

náplasti, 4x sterilní čtverec, 1x resuscitační rouška, 1x rukavice latexové chirurgické, 2x 

zavírací špendlík, 1x zaškrcovadlo, 1x mastný tyl – nepřiléhavá gáza na popáleniny a 

rány, u kterých je nežádoucí přisychání suché gázy ke spodině, 1x sterilní jehla), nutné 

léky (Paralen – 10tablet, Ibuprofen 400mg – 10tablet, Jox nebo Stopangin, Endiaron – 

20tablet, Imodium – 6tablet, peroxid vodíku, Opthalmo – septonex), doporučené léky 

(Sanorin, Labiosan, Ketazon, živočišné uhlí, Smecta, Opthalmo – Azulen). [6] 
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Z výše uvedeného výčtu pomůcek a prostředků jsou lavinový vyhledávač, lavinová 

sonda a lavinová lopata označovány jako “safety set“. S tímto setem je možné provést 

efektivní kamarádskou pomoc postižené osobě.  

Dominique Stumpert provedl 60 pokusů o vyproštění zasypané osoby v hloubce 1m 

pomocí různých vyprošťovacích prostředků. Z tohoto pokusu vzešli následující údaje 

[6]:  

 průměrně 15 minut trvá záchrana zasypaného má-li zachránce k dispozici 

lavinový vyhledávač (zasypaná osoba u sebe má lavinový vysílač), sondu a 

lopatu 

 průměrně 25 minut trvá vyproštění má-li u sebe zachránce pouze vyhledávač a 

lopatu 

 průměrně 50 minut trvá záchrana postižené osoby, pokud má zachránce 

k dispozici lavinový vyhledávač, sondu a hrabe rukama 

Vyplynulo tedy, že s absencí dalších pomůcek, se čas potřebný na záchranu postiženého 

dramaticky zvyšuje. Moment vyproštění zasypaného je posunut do časového intervalu, 

kdy ze statistických údajů vyplývá, že šance na záchranu je pouze teoretická.  

4.6 Metody prevence využívané v zahraničí 

Metody lavinové prevence využívané v České republice se od preventivních 

zahraničních opatření značně odlišují. V Krkonoších laviny s výjimkou Modrého dolu 

nezasahují do obydlených oblastí, proto preventivní činnost HS ČR spočívá ve 

stanovení stupně lavinového nebezpečí, umisťování výstražných cedulí a uzavírání 

nebezpečných lokalit. Naproti tomu Horská služba Slovenské republiky provádí v rámci 

lavinové prevence odstřely nebezpečných lavinových svahů a v alpských zemích se 

často budují stavební opatření sloužící k ochraně proti lavinám a zřizují se bezpečnostní 

plány pro varování, uzavření a evakuaci ohrožených oblastí. 

4.6.1 Stavební ochrana proti lavinám 

Zřizuje se zejména pro ochranu osob, budov a infrastruktury. Využívá se ke stabilizaci 

sněhové pokrývky po celé ploše svahu. V dnešní době se uplatňují dvě základní 

strategie [10]:  

1. strategie s výstavbou hrazení a překážek na strmých svazích, které slouží 

k zastavení, nebo zpomalení laviny 
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2. využití staveb, které tlumí sílu laviny nebo usměrňují její dráhu 

Lavinové žlaby  

Využívají se k omezení velikosti lavinové dráhy a slouží jako místo lavinového 

dojezdu. Zároveň vytváří ochranu před účinky laviny. Ke snižování účinku laviny slouží 

brzdící hrboly, nebo zadržovací žlaby. Tyto prvky lavinu zpomalí, nebo ji zastaví. [10] 

Lavinové tunely 

Jedná se o klasickou ochranu infrastruktury. Laviny zaplaví tunel, aniž by poškodily 

nebo ohrozily dopravu. Dostatečná délka tunelu nabízí velmi vysokou ochranu. [10] 

Ochrana objektů 

Je nejstarší druhem ochrany před lavinami, stavby jsou chráněny před působící silou 

laviny, aby se tak eliminoval vznik škod. Typickým opatřením pro ochranu objektů je 

zesílení a vyztužení zdí nebo vybudování klínového rozrážeče. [10] 

4.6.2 Varování, uzavření a evakuace 

Je prováděno informační službou, sbírající data o lavinovém nebezpečí. Tento stav se 

týká zjištěného zvýšeného lavinového nebezpečí případného opuštění území. Na 

základě aktuálního počasí, velikosti hrozící laviny a lavinové situace je možné určit 

nebezpečí, při určování nebezpečí se informační služba opírá o statistické údaje. Po 

posouzení těchto údajů se rozhodne o dalším postupu. K dispozici má bezpečnostní 

plány, které obsahují souhrnnou dokumentaci. Jsou v nich podklady k posouzení 

aktuální lavinové situace, provádění a zajištění uzavírek oblasti. [10] 
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5 Případová studie lavinového neštěstí 

Tato část práce je věnována detailnímu rozboru pádu laviny v Pramenném dole, která 

byla uvolněna třemi ski alpinisty dne 26.12.2008. Z informací, které jsou uvedeny 

v předešlých kapitolách bude patrné, proč k tomuto neštěstí došlo i jak bylo 

postupováno při záchraně postižených osob. Zdůrazněny budou chyby, kterých se 

skupinka ski alpinistů dopustila a v souvislosti s tím navrženy nejvhodnější 

bezpečnostní opatření. 

5.1 Popis Pramenného dolu 

Lavinový terén zde tvoří tři poměrně široké žlaby na J – JV Luční hory. Luční hora 

dosahuje nadmořské výšky 1555m. Sklon svahu se pohybuje v rozmezí 40° - 45°. Tyto 

žlaby ústí do Pramenného potoka, který Pramenným dolem protéká. Původní i hlavní 

lavinovou dráhou je Střední žlab, dnes je aktivní i pravý a levý žlab. Jednou z příčin 

vzniku těchto nových drah je pravděpodobně skutečnost, že jak v pravém, tak v levém 

žlabu uschly v horní části smrkové rodiny, které přirozeně zadržovaly sníh. Plazení 

sněhu je vytrhalo z kořenů a jejich funkce protilavinové zábrany se podstatně snížila.  

Sběrnou oblastí pro Pramenný důl je celá Luční hora, odkud je při S, SV a SZ proudění 

přefoukáván sníh. V odtahové zóně se tvoří sněhové polštáře, nikoliv převěje. Celý 

činný prostor Pramenného dolu dosahuje v současnosti šířky asi 400m – z toho odtrhová 

zóna dráhy pravého žlabu je asi 50m široká, Středního žlabu 120 – 280m široká a 

levého (Lučního) žlábku 120m široká. Tvoří se zde převážně deskové laviny. Lavina ze 

Středního žlabu vyjíždí po přejetí Pramenného potoka do protisvahu a uláme veškerý 

porost, který ji stojí v cestě, tato skutečnost je velmi dobře pozorovatelná v terénu. 

Laviny z menších žlabů sjíždějí do Pramenného potoka a zasypou celou stření část 

lavinové dráhy Středního žlabu. Dojde-li k většímu odtrhu na dráze Středního nebo 

Lučního žlabu, nabere lavina větší rychlost a sjede až k turistické cestě vedoucí 

Dlouhým dolem. [12] 

Vzhledem k esovitě stočenému údolí, není z kritického úseku turistické cesty (z místa 

křížení s lavinovou dráhou) vidět odtahovou zónu. Lavinová dráha je v této části 

sevřena do úzkého koridoru mezi smrkové porosty, a případné zasažení lavinou je proto 

velmi nečekané. V roce 1992 dosáhla výška lavinového nánosu v úseku Dlouhého dolu 
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6m. Svah Pramenného dolu nepatří mezi nejnebezpečnější krkonošské lavinové svahy, 

ale celkem často zde dochází k sesuvům. [12] 

První smrtelná lavinová nehoda se zde stala již v roce 1952, při tréninku zde uvolnil 

lavinu a následně jí byl zachycen mladý reprezentant ve sjezdovém lyžování Otík 

Červenka. [12] 

Na níže uvedeném obrázku je vyobrazen Střední a Pravý žlab v Pramenném dole. Ve 

Střením žlabu je dobře patrný odtrh sněhové masy. 

 

Obrázek 9 - Střední a pravý žlab v Pramenném dole[11]
 

5.2 Lavinové podmínky v době neštěstí 

V Krkonoších bylo celkem málo sněhu. Díky střídání mrazu, námraz, mrholení a oblev 

docházelo k výrazné tvorbě ledových krust. Ty buď měkly, nebo tuhly podle průběhu 

teplot ve velmi tvrdé vrstvy. A právě díky tvrdým ledovým krustám a silnějšímu větru 

se na řadě míst neprojevily sněhové přírůstky markantně. Na závětrných částech žlabů, 

sněhu výrazně přibývalo, i když nesněžilo. [11] 

V místě Pramenného dolu se nacházela čerstvě nafoukaná tvrdá sněhová deska na 

ledovém podkladu. Těsně nad ledem se ale ještě nacházela vrstvička méně stabilního 

suchého sněhu (tvořena formou okrouhlozrnitého a hranatozrnitého sněhu – jednotlivé 

druhy sněhu s popisem jejich vlastnosti jsou uvedeny v kapitole 3.4.1 a Příloze C). 

Uprostřed svahu dosahovala tloušťka čerstvě nafoukané a silně ubité vrstvy sněhu 1 – 

1,6m. Na okrajích, kde došlo k narušení stability svahu byla vrstva nafoukaných desek 

silná přibližně 30 – 40cm. [11] 

Pro den 26.12.2008 byl vyhlášen 2. stupeň, tudíž mírné lavinového nebezpečí. 

Podrobnější informace týkající se stupňů lavinového nebezpečí jsou uvedeny v kapitole 

2.6. K 2.stupni lavinového nebezpečí vydala HS doplňující komentář: Vlivem silného 
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větru může být místy uloženo větší množství sněhu – možnost tvorby deskových lavin. 

Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá. Při plánování túry se informujte na Horské 

službě. Po týdenním špatném počasí (zataženo,mlha se sněžením a mrznoucí déšť) bylo 

jasno s velmi dobrou dohledností nad 1000m. V období od 19.12.2008 do 26.12.2008 

došlo ke značnému ochlazení, teplota naměřená dne 22.12.2008 byla pouhých -0,8°C 

oproti tomu teplota naměřená dne 26.12.2008 byla -12,9°C (teplotní rozdíl činil 

12,1°C). V důsledku velkého mrazu mohou vznikat plovoucí formy sněhových krystalů, 

desky, které jsou od sebe navzájem odděleny nesoudržnou vrstvou, si nemohou 

navzájem plynule předávat napětí vznikající uvnitř sněhové pokrývky. Díky výše 

uvedeným meteorologickým podmínkám, byly všechny expozice svahu označeny za 

nebezpečné. [11] 

5.3 Lavinová nehoda v Pramenném dole 

Dne 26.12.2008 se okolo 13hodiny pohybovali tři ski alpinisté v oblasti Luční hory. 

Skupinka ski alpinistů byla tvořena 1 mužem a 2 ženami. Při průjezdu Pravého žlabu, 

došlo k pádu ski alpinisty. Ten uslyšel “varující praskání “ sněhové pokrývky, na 

základě čehož se skupinka rozhodla nepokračovat v naplánované túře přeš Střední žlab. 

Dojeli na hřebínek, který odděluje lavinové dráhy. Po tomto hřebínku chtěli vystoupat 

nahoru k Luční hoře, nasadili pásy a začali stoupat, při jedné z otoček se bohužel dostali 

na okraj odtrhové zóny a uvolnili tím lavinu. Místo, kde došlo k narušení stability svahu 

nebylo totožné s místem odtrhu. Lavinou byli strženi dva členové skupiny. Nestržená 

ski alpinistka zavolala prostřednictvím svého mobilního telefonu pomoc.  

5.3.1 Časová osa lavinového neštěstí 

V následující podkapitole je shrnut stručný přehled průběhu záchranné práce 

v Pramenném dole. 

Tabulka 5 - časová osa lavinového neštěstí[11] 

Čas Druh činnosti 

Po 

13:00 

pád laviny v Pramenném dole 

   13:25 příjem zprávy o lavinovém neštěstí na centrále 

HS 

   13:28 oznámení lavinové nehody psovodům 
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   13:45 odjezd psovodů z Pece pod Sněžkou na místo 

neštěstí 

   14:00   psovodi dorazili na místo lavinového neštěstí 

   14:05 vykopán zčásti zasypaný ski alpinista 

   14:08 nález čepice zcela zasypané ski alpinistiky 

   14:11 příchod prvních záchranných družstev na 

místo neštěstí 

   14:17 první výrazné značení psa v horním prostoru 

laviny 

   14:25 výrazné značení psa poblíž zasypané, nález byl 

úspěšně překryt, místo označení nemělo 

pozitivní sondáž  

   14:30 přílet první helikoptéry LZS do Pece pod 

Sněžkou 

   16:20 značení Reccem u zasypané 

   16:28 odkopán a objeven batoh zasypané ski 

alpinistky 

   16:32 objevena zasypaná 

   16:45 vyproštění zasypané ski alpinistky, doba 

závalu (3hodiny a 7 minut), poskytnutí 

odborné lékařské péče a transport z místa 

neštěstí 

   22:05 konstatována smrt 

 

5.3.2 Podrobný popis záchranné akce 

K oznámení neštěstí využila tísňové linky policie (158), ta předala zprávu letecké 

záchranné službě Liberce (přes linku 155), která následně postoupila informaci centrále 

Horské služby ve Špindlerově Mlýně (dále jen HS). Zpráva o lavinovém neštěstí byla 

předána na centrálu HS v čase 13:25. Při dotazování ski alpinistky dispečerem HS bylo 

zjištěno, že žádný člen u sebe neměl lavinový přístroj, lavinovou sondu ani lopatu. 

Dispečer HS provedl poučení nezasažené ski alpinistky a doporučil ji, aby v rámci 

svých možností prohledala lavinu zrakem a sluchem. Konkrétní postup je uveden 
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v kapitole 4.1.3, která se zabývá reakcí nezasažených členů skupiny při lavinovém 

neštěstí.  

Podrobný popis postupu při lavinové nehodě je uveden v kapitole 4.2., poplachový plán 

Horské služby pro lavinovou nehodu je uveden v Příloze – D. 

V první fázi byli povoláni psovodi, kteří měli 26.12.2008 pohotovost. Kontakt na tyto 

psovody i s rozpisem služeb má k dispozici dispečink HS. Ti se dostali na místo neštěstí 

jako první, již ve 14:00 (transport jim trval pouhých 35minut). Bezprostředně 

informovali centrálu HS o rozsahu neštěstí vyznačili nejbezpečnější přístupovou trasu 

pro ostatní záchranáře. Protože hrozilo akutní nebezpečí sesuvu další laviny, bylo 

zřízeno stanoviště pozorovatele. Psovodi si rozdělili laviniště na dvě části a začali 

okamžitě s pátráním. Lavinu raději překontrolovali pomocí lavinových přístrojů. 

V dolní části laviny navíc pomáhali s vyproštěním zčásti zasypaného, ale živého ski 

alpinisty. Ten byl původně zasypaný celý, ale rukou si ihned po zasypání udělal prostor 

před obličejem směrem k povrchu. Následně si přivolal na pomoc svoji nezasypanou 

kamarádku. Po vyproštění ski alpinisty psovodem (14:05), byl ski alpinista shledán 

zcela bez zranění, přitom sjel v lavině po ledovém podkladu zhruba o 450m a přeskočil 

dva skalní prahy. Na noze měl stále připnutou jednu lyži s pásy. Oba ski alpinisté byli 

umístěni na okraj laviny do bezpečí. Po lékařském vyšetření a poučení o následném 

chování v případě zdravotních potíží mohl zachráněný ski alpinista i jeho kamarádka 

odejít. 

Téměř okamžitě po vyproštění zčásti zasypaného ski alpinisty byla nalezena čepice 

pohřešované ski alpinistky. Čepice byla zhruba v hloubce 20 – 30cm pod sněhem poblíž 

místa nálezu zčásti zasypaného ski alpinisty. Po několika minutách byl nahlášen nález z 

horního prostoru laviny. Oba psi proto prověřovali toto místo. Na místo byli povoláni 

první záchranáři se sondami, kteří mezitím dorazili. O něco později psi označili druhý 

nález (14:25). První pes označil místo zhruba 8m od zasypané, druhý o něco blíže k ní 

zhruba 6m. Povolaní záchranáři začali sondovat na pokyn psovodů v blízkosti nálezů 

psů. Jak se později ukázalo, zasypaná byla nalezena 3 – 4m před začátkem sondování. 

Během záchranné práce se několikrát uskutečnil pokus zavolat na telefon zasypané ski 

alpinistky a pomocí zvuku zvonění dohledat přesnou polohu. To se bohužel také 

nezdařilo. Na místo neštěstí zatím dorazili další záchranáři. Byli povoláni i psovodi 

z přilehlých horských oblastí. Psovod z Jizerských hor byl na místo zásahu dopraven 

pomocí helikoptéry letecké záchranné služby Liberce, další se přepravoval sám autem 
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z Orlických hor. V dolní části Pramenného dolu, pod vodopádem psi výrazně značili ve 

třech bodech, sondovací družstva zde proto začala kopat. Hloubka sněhového nánosu 

v této části dosahovala až 8m, navíc i tato spodní část byla neustále ohrožována 

možným sekundárním sesuvem laviny. Přivolaný záchranář z Gopru (Polsko) sebou 

přivezl Recco vyhledávač. V dolní části vodopádu označil nejprve místo, které nebylo 

psi ani sondami potvrzeno. V 16:20 oznámil druhý nález, který byl i úspěšně 

nesondován, proto záchranná družstva začaly kopat i tady. Nejprve byl nalezen batoh 

zasypané (16:28), následně bylo nalezeno i tělo pohřešované ski alpinistky (16:32). 

Pohřešovaná ski alpinistka byla zasypána 3hodiny a 7minut, proto je potřeba během 

vyprošťování a manipulace s ní, provádět co nejmenší pohyby, aby se předešlo míchání 

studené krve z periferie s o něco teplejší krví v centrálních orgánech. Postup záchrany 

postižených osob je rozveden v kapitole 4.3. Vyproštění z laviny. Vyproštěná ski 

alpinistka neutrpěla během pádu v lavině žádná vážná zranění. Přivolaní záchranáři 

z letecké záchranné služby Hradce Králové okamžitě zahájili resuscitaci. Kvůli špatným 

letovým podmínkám (tma) byl zvolen transport kanadskými saněmi do Špindlerova 

Mlýna. Tento transport probíhá za neustálé resuscitace pomocí přístroje Auto Plus. Ski 

alpinistka je svezena k silnici ve Svatém Petru, následně sanitkou do nemocnice ve 

Vrchlabí. Odtud je letecky transportována do Fakultní nemocnice Hradce Králové. 

Lékaři se pokouší o její záchranu prostřednictvím mimotělního oběhu a postupným 

ohřívání. Ve 22:05 je bohužel konstatována smrt.  

Na místě neštěstí pracovalo 60 záchranářů ze 7 okrsků a 7 lavinových psů. Transport 

zde zajišťovali skútry, rolby a 3 helikoptéry.  

Pro lepší představu celé situace v Pramenném dole, přikládám obrázek se zachycením 

záchranné operace.  
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Obrázek 10 - situace v Pramenném dole[11]
 

5.4 Shrnuté parametry laviny 

Jednalo se o lavinu, která byla uměle vyvolaná. Lavina měla čárový odtrh a uvolnila se 

ve formě tvrdých desek. Rychlost takovéto laviny se pohybuje v rozmezí 20 – 40m/s, 

působení nárazového tlaku je 5 – 20t/m
2
. Poloha kluzného horizontu se nacházela v její 

povrchové části. Došlo k sesuvu kombinovaného typu sněhu  byl přítomen starý i 

nový sníh. Tvarem dráhy byla lavina zařazena do typu žlabové laviny s tekoucím a 

klouzajícím druhem pohybu. Lavinový nános byl tvořený suchým sněhem, ve tvaru 

středních a malých kvádrů s kombinací drobného beztvarého nánosu. Protože poloha 

kluzného horizontu byla povrchová, byl lavinový nános tvořen pouze čistým sněhem.  

Rozměry uvolněné laviny: šířka odtrhu 250m, šířka lavinové dráhy 30 – 50m, délka 

lavinové dráhy 520m, mocnost odtržené sněhové masy až 1,6m, výška lavinového 

nánosu až 8m. Lavina je svou velikostí zahrnuta do střední kategorie lavin. [11] 

Výše uvedené pojmy, týkající se jednotlivých parametrů laviny, jsou rozvedeny 

v kapitole 2.2 Dělení lavin a 2.4. Rozdělení lavinového pole.  

Dne 27.12.2008 bylo v místě neštěstí provedeno ruční měření tvrdosti sněhového 

profilu. Měření provedli pan Cingr a Kořízek (členové HS). Grafické znázornění 

provedeného měření je uvedeno v Příloze E – Graf tvrdosti sněhového profilu v místě 

nehody.  
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5.5 Výčet chyb 

Za první velkou chybu lze označit špatnou “domácí“ přípravu vykonané túry. Skupinka 

ski alpinistů neměla vytypované ústupové trasy pro případ nebezpečí. I přes možnost 

doplnění si informací o jednotlivých svazích a jejích bezpečnosti, týkající se zejména 

stability sněhové pokrývky a pravděpodobnosti vzniku lavin, nekontaktoval žádný člen 

skupiny HS k přesnějšímu doplnění informací. Bližší informovanost byla vzhledem 

k setrvalé tendenci lavinového nebezpečí doporučena přímo HS. Další chyby se 

dopustila nezasypaná ski alpinistka, která neznala přímý kontakt na dispečink HS. 

Informace tak byla předávána mezi složkami integrovaného záchranného systému, čímž 

docházelo k časovému prodlení pro započatí kamarádské pomoci. Graf přežití 

zasypaných osob v závislosti na čase je uveden v kapitole 4.3.1. 

Největší chybu, kterou skupina ski alpinistů udělala byla absence jakéhokoliv 

bezpečnostního vybavení, v závěru kapitoly 4.5. je uveden výčet prvků, které se 

označují “safety set“, patří sem lavinový přístroj, lavinová sonda a lopata. S tímto setem 

lze provést účinnou kamarádskou pomoc a doba potřebná k vyproštění zasypané osoby 

se pohybuje okolo 15ti minut. V tomto čase přežívá zasypání lavinou více než 92% 

obětí.  

5.6 Navržená preventivní opatření 

Z případové studie vybraného lavinového neštěstí v Pramenném dole vyplývá důležitost 

preventivních opatření. Po zhodnocení všech dostupných informací bych návštěvníkům 

hor na území České republiky doporučila následující preventivní opatření.  

1. Nikdy nepodceňovat “domácí“ přípravu. Do této přípravy je zahrnuto detailní 

prozkoumání map, vyznačení si trasy túry, ale hlavně vytipování bezpečných 

ústupových tras. Osvojení si metod, pomocí kterých dokážu určit lavinové 

nebezpečí přímo na svahu, využití veškerých dostupných informačních 

prostředků (rádio, televize, internet), které se věnují aktuálnímu lavinovému 

nebezpečí a lavinové předpovědi. V případě potřeby není od věci trasu túry 

konzultovat s pracovníkem HS. 

2. Pokud se členové skupiny dobře neorientují v terénu a nejsou si zcela jisti svými 

schopnostmi, je vhodnou variantou preventivního opatření najmutí si horského 

vůdce. Horský vůdce je dobře obeznámen s aktuální situací, orientuje se bez 

problému v místním terénu a může být i specificky zaměřen (například na 
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skialpnismus, horolezectví atd.). To o sobě rozhodně nemůžou tvrdit občasní 

návštěvníci hor.  

3. Za nejefektivnější preventivní protilavinové opatření považuji vybavení každého 

člena skupiny minimálně safety setem. Na tento set a jeho výhody upozorňuji již 

v části práce 5.5. Podrobně se částem bezpečnostního vybavení a jeho účinnosti 

věnuji v kapitole 4.5 s názvem Bezpečnostní vybavení.  
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6 Závěr 

Tato práce se zabývá studiem lavin a pojednává o nebezpečí, které laviny představují 

pro návštěvníky hor. Je zde rozebrán základní mechanismus vzniku laviny, popsány 

jednotlivé druhy lavin, ale i faktory, které se významným způsobem podílejí na vzniku a 

rozsahu lavin. Každá lavina je individuální a neopakovatelná, proto se dá jen velmi 

těžko sestavit přesný postup, který by zaručoval za každé situace 100% ochranu. 

Důležité je uvědomit si fakt, že až 95% všech lavinových nehod vzniká v důsledku 

podceňování rizika. Uvědomování si rizik a vyhýbání se rizikovým situacím je účinnou 

ochranou proti smrti v lavině. Riziko se bohužel nedá nikdy zcela vyloučit, můžeme se 

ho pouze snažit prostřednictvím bezpečnostních opatření minimalizovat. Ani nejlepší 

spolupráce záchranných týmů a moderní technologie nemůže zcela zaručit úspěšnou 

záchranu osob, které byly postiženy lavinou. 

Závěrem bych chtěla dodat, že žádné bezpečnostní vybavení by nikdy nemělo vyvolat 

falešný pocit bezpečí, protože jakékoliv zvyšování bezpečnosti je nám k ničemu, pokud 

má za následek ochotu přijímat větší riziko. 
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Obrázek – Metoda STOP or GO[7] 
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13 fatálních omylů o lavinách  

(podle Wernera Muntera)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Laviny se uvolňují někde vysoko nahoře samy od sebe a nás zasypou, protože 

jsme se naneštěstí v místě sesuvu zdržovali! 

Stává se jen velmi zřídka, že člověk, pohybující se ve volném terénu, je zasažen 

samovolnou lavinou. Takové laviny se uvolňují sice už za značného ale především za 

vysokého a velmi vysokého stupně lavinového nebezpečí – tedy za stupně 3, ale 

především 4 a 5. To znamená, že takovým lavinám je možné se vyhnout. Ve většině 

případů (95%) jsou však lavinové sesuvy nikoliv spontánní, nýbrž vyvolané člověkem. 

V takovém případě je úspěšnost zasažení lavinou samozřejmě vyšší.[3] 

2. Za velkého mrazu žádné laviny nepadají! 

Deskové laviny z čerstvého prachového či větrem utmeleného sněhu mohou být 

uvolněny i za nejnižších teplot. Velký mráz je příčinou tvorby takzvaných plovoucích 

forem sněhových krystalů. Mráz takto konzervuje lavinové nebezpečí na dlouhou 

dobu, protože napětí ve sněhové vrstvě nemůže být odbouráno. Desky, které jsou od 

sebe odděleny takto nesoudržnou vrstvou si nemohou navzájem plynule předávat 

vzniklé napětí. V tomto případě může lavinové nebezpečí snížit pouze pomalé 

oteplení, které svým působením sníží napětí v jednotlivých vrstvách sněhové 

pokrývky. [3] 

3. Při tenké sněhové pokrývce to není nebezpečné! 

Tento omyl má svoje kořeny zřejmě v nerozlišování nového a starého sněhu. Nový 

sníh prakticky vždy představuje lavinové nebezpečí. Je známé, že za chladných zim 

chudých na sníh padá více lavin, než za mírných zim hojných na sníh. Masivní 

sněhové srážky stabilizují sněhovou vrstvu svou velkou tíhou. Pokud přes sněhovou 

vrstvu vyčnívají tráva či kameny, může to u řady lidí vyvolávat falešný pocit jistoty. 

Malá tloušťka sněhu nevypovídá nic o stabilitě svahu. [3] 

4. Les chrání před lavinami, pod pásmem lesa nehrozí lavinové nebezpečí! 

Hustý les může ochránit osady či budovy před velkými lavinami, ale ne lyžaře před 

prachovou lavinou, či před měkkými deskovými lavinami. Les poskytuje podobný 

pocit bezpečí jako tenká sněhová vrstva. Ochranná funkce lesa spočívá zejména v tom, 

že část sněhu zůstane v korunách stromů a za oteplení odpadává k zemi. Jímání tepla u 

stromů je daleko vyšší než u sněhu. Odtrhy v takovém terénu jsou velmi řídké a 

nedosahují velkých rozměrů. Pro lyžaře jsou přesto tyto laviny nebezpečné, bezpečný 

je pouze hustý smrkový les. Pokud je les řidší a dá se projet na lyžích neplní již svou 

ochrannou funkci. [3] 



 

5. Stopy po lyžařích a zvířatech jsou bezpečné! 

I toto tvrzení je pochybné. Nebezpečný svah se nemusí utrhnout hned pod prvním 

lyžařem. Často taky není jasné za jakých podmínek byla stopa vyjeta. Zejména na jaře 

se sjízdnost svahu během dne mění v závislosti na jejich expozici. Jednotlivé stopy 

tudíž nezaručují stabilitu svahu. Časté a pravidelné sjezdy jednotlivých svahů 

stabilizují sněhovou vrstvu. Ale i kousek mimo vyježděný úsek může číhat nebezpečí. 

Ještě méně spolehlivé jsou stopy zvířat. Nehledě na to, že jejich stopy nelze na lyžích 

přesně zkopírovat, je hmotnost řady zvířat zcela odlišná od hmotnosti člověka. [3] 

6. Nerovnosti v terénu stabilizují sněhovou vrstvu! 

To může platit maximálně pro sníh padající na holý povrch, potom se nerovnosti 

uplatňují jako malé stupně. Typická lyžařská nebo horolezecká lavina je tvořena 

z horních vrstev sněhu., který klouže po vrstvách pod ní. Skalní bloky vyčnívající ze 

sněhu nebrání vzniku lavin, právě naopak. Rozdělují svah na menší úseky, které už je 

jednoduší naším působením uvolnit. Ochránit nás mohou pouze takové, které tvoří 

jakýsi ochranný mantinel nebo val. [3] 

7. Na tomhle malém svahu se nemůže přeci tolik stát! 

Objem a váha sněhu jsou většinou podceňovány. Malá desková lavina o rozměrech 

30m x 30m x 0,5m váží podle druhu sněhu 20 – 40 tun. [3] 

8. Za dva tři dny si nový sníh sedne a svahy jsou potom stabilnější! 

Vrstva nového sněhu se může natolik usadit, že nepadají spontánní laviny, ale pokud 

nedojde k dobrému propojení nového sněhu se starým podložím, trvá nadále nebezpečí 

deskových lavin. [3] 

9. Deskové laviny jsou “tvrdé“ a svah při průstupu zní dutě! 

Tento omyl pochází z názvu desková lavina. Svádí k představě čehosi tvrdého. 

Existují i měkké deskové laviny z prachového sněhu. Je ovšem třeba rozlišovat 

krupicový nebo prachový sníh od sněhu nafoukaného a upěchovaného do desek. 

V sypkém prašanu dochází k neškodným sesuvům, větrem upěchovaný prašan může 

způsobit obávané deskové odtrhy už při minimálním zatížení. [3] 

10. Je-li slyšet za průstupu svahem “vuumm“, znamená to, že sníh si sedá a svah je 

stabilní! 

Často je možné se v zimě při jízdě nebo při chůzi strmým zasněženým svahem setkat 

s podivným “praskáním“ a zvuky typu temného dunění. Příroda nás nemůže lépe 

varovat před lavinovým nebezpečím. Většinou je tento zvuk to poslední, co si člověk 

stihne ještě uvědomit. [3] 



 

11. Z tohohle svahu ještě nikdy žádná lavina nespadla! 

Neexistují žádné lavinově absolutně bezpečné svahy. Všechny svahy od sklonu 30° 

pokládáme za lavinézní! V Cascade Range Mountain v roce 1965 spadla mokrá lavina 

na svahu se sklonem 12°. Existují svahy, kde je možné pozorovat laviny častěji než 

jinde. Takové svahy se nazývají svahy extrémními, ve smyslu profilu, strmosti, 

expozice a polohy hřebene atd. Ani tyto svahy nejsou lavinézní po celou zimu, proto je 

důležité sledovat lavinové podmínky. [3]  

12. Laviny padají pouze za špatného počasí, dnes je pěkně, tak se nemůže nic stát! 

Konec sněžení neznamená konec lavinového nebezpečí. Tato milná informace stojí 

každoročně spoustu lidských životů. Laviny se samozřejmě tvoří v průběhu 

intenzivního sněžení, mohou se uvolňovat katastrofické laviny v průběhu srážek, často 

za vichřice, mlhy a v noci. Nejbezpečnější se pak jeví první hezký den po vydatném 

sněžení, kdy zasněžené svahy skrývají řadu “pastí“. Navíc jakákoliv náhlá změna 

v podobě masivního oteplení, nebo mrznutí zvyšuje riziko lavinového nebezpečí. 

Oteplení, tání, déšť, fén, ale i mráz podstatně snižují stabilitu sněhové vrstvy. [3] 

13. Zabodnutím lyžařské hole do sněhu se zjistí kvalita a stabilita svahu! 

Důležité je také uvědomit si, kde je zkouška provedena, sněhové podmínky i v rámci j

 ednoho svahu mohou být rozdílné. [3] 



 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA C 

 

Druhy sněhu – grafická příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrázek – nový sníh [3] 

 

 

Obrázek - zlomkový sníh[3] 

 

 

Obrázek – okrouhlozrnitý sníh [3] 



 

 

Obrázek – hranatozrnitý sníh [3] 

 

 

Obrázek – pohárkové krystaly [3] 

 

 

Obrázek – Firn [3] 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA D 

 

Poplachový plán pro lavinovou nehodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POPLACHOVÝ PLÁN PRO LAVINOVOU NEHODU 

V KRKONOŠÍCH 

 - dispečink oblasti 

 1. Ohlášení nehody  - získání všech dostupných informací 

     - místo nehody 

     - počet zasypaných 

     - počet ostatních - svědků 

     - čas nehody 

     - velikost laviny 

     - vybavenost zasypaných lavinovými přístroji 

- poučení svědků o dalším postupu 

     - posouzení dalšího nebezpečí 

     - označení místa kde byli postižení naposled viděni 

     - označení místa stržení 

     - pozor na případné znečištění dalšími pachy 

     - hledání postižených  - vyhledávačem 

     (kamarádská pomoc) - sondou 

        - zrakem, sluchem 

 2. Oznámení na centrálu Gopr tel.: 0048 7575 247 34 

     - stručné popsání situace 

 3. Zajištění psovodů a jejich transportu na místo nehody 

  - kontaktování psovodů dle pohotovostního plánu 

   - stručné popsání situace 

   - domluvení způsobu nejrychlejšího transportu  

   - domluva na přípravě výbavy dle požadavků psovoda 

  - zajištění dopravy psovoda na místo nehody 

   - vrtulník  - dle aktuálního počasí na místě a na hřebenech 

    155   - domluva na místě pro vyzvednutí psovodů 

      - místo neštěstí - možnosti přistání nebo slanění  

   - hasiči HK   - oznámení operačnímu důstojníkovi v HK 

    112   - vyžádání přeletu hranice pro vrtulník - vždy 

      - vyžádání vrtulníku policie ČR z Prahy 

   - pozemní technika  - skůtr, rolba, vozidlo 

   - pěšky   - zajištění podpůrného družstva 

        (šlapání stopy, transport potřebného materiálu) 

 4. Poplach oblasti  

  - oznámeni - lavinová prevence Cingr Pavel tel.: 606 157 921,vysílačka 430 

    - náčelník oblasti Klepš Adolf tel.: 606 157 924,vysílačka 424 



 

    - lékaři okrsků dle poplachových plánů 

    - 155 v případě neletového počasí 

    - poplach příslušných okrsků dle poplachového plánu 

    - 158 oznámení na policii ČR 

 5. Příprava potřebného materiálu pro lavinovou akci 

  - lavinový materiál - lavinové přístroje pro zachránce,lopaty, 

     sondy včetně rezervy, praporky 

  - lékařský materiál - zateplovací balíčky, vakuové matrace + deky, 

     krční límce, stan 

  - transportní prostředky - saně, akie (dle potřeby), 

      jistící materiál (dle potřeby) 

  - další materiál - vysílačky, světla, občerstvení 

 6. Rozdělení záchranných družstev v okrsku + doprava na místo nehody 

  - určení vedoucích družstev - předání postupu pro vedoucího družstva  

   - vytvoření jmenného seznamu družstev (vedoucí družstva ho má s sebou) 

  - předání pokynů vedoucím družstev 

  - určení co nejrychlejší dopravy jednotlivých družstev na místo nehody 

 7. Zabezpečení transportu postižených a předání do lékařské péče 

 

8. Zabezpečení transportu záchranářů zpět  

 



 

POSTUP PŘI LAVINOVÉ NEHODĚ  

 Vedoucí lavinové akce 

 1. Zajištění maximální bezpečnosti pro záchranáře 

  - označení přístupové cesty(zelené praporky)  

  - vybrání bezpečného místa pro sklad materiálu 

  - posouzení dalšího možného nebezpečí 

- určení pozorovatele a místa pro něj 

 

 2. Zajistit co nejmenší znečištění laviniště do příchodu psovoda  

   

 3. Vrtulník 

  - určení pracovníka pro zabezpečení příletu vrtulníku 

   (oblečen ve svítivě zelené vestě) 

  - vytypování místa pro přístání vrtulníku 

  

4. Zapisování všech časových údajů 

  (v případě možnosti někoho pověřit zapisováním)  

 

5. Zajištění označení laviniště (žluté praporky) 

 

6. Družstva 

  - eventuelní dovybavenÍ 

  - vybrání jmenných seznamů 

  - poučení vedoucích družstev o dalším postupu 



 

 POSTUP PŘI LAVINOVÉ NEHODĚ  

 Vedoucí záchranných družstev 

 1.Zjištění informací 

  - převzetí informací o lavinové akci  

  - převzetí písemného postupu pro vedoucí družstev 

 

 2.Zajištění potřebného materiálu pro svoje družstvo 

  - lavinový materiál  - lavinové přístroje pro zachránce, 

 lopaty, sondy  

  - další materiál  - vysílačky,světla, občevení 

 

 3. Rozdělení přiděleného materiálu pro lavinovou akci 

 dle instrukcí a potřeby 

  - lavinový materiál - lavinové přístroje,lopaty,rezervní sondy, praporky 

  - lékařský materiál - zateplovací balíčky, vakuové matrace + deky,  

     krční límce, stan 

  - transportní prostředky - saně, akie (dle potřeby), 

      jistící materiál (dle potřeby) 

  - další materiál - vysílačky, světla, občerstvení 

 

4. Vypracování jmenného seznamu svého družstva  

 

5. Doprava na místo nehody 

  - zajištění co nejrychlejší dopravy na místo nehody 

  - zajištění bezpečného přístupu na místo nehody 

   (vyznačeno zelenými praporky) 

 

 6. Na místě nehody 

  - dovedení družstva na bezpečné místo mimo laviniště 

   (sklad materiálu) 

  - nahlášení u vedoucího akce s předáním jmenného seznamu 

   ( vedoucí akce je v oranžové bundě¨) 

  - vyčkání dalších pokynů 

  - eventuelně dovybavení členů družstva chybějícím materiálem 

  

 7. Zabezpečení transportu záchranářů zpět 



 

 

Jmenný seznam družstva: 

 

1. ……………………………… - vedoucí družstva 
 

 2. …………………………..    3. ………………………….. 

 

 4. …………………………..    5. ………………………….. 

 

 6. …………………………..    7. …………………………..  

 

 8. …………………………..    9. …………………………..  

 

10. …………………………..   11. …………………………..  

 

Podklady pro Přílohu D byly získány prostřednictvím pana Cingra. Pan Cingr je 

specialista na lavinovou prevenci u Horské služby České republiky,o.s 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA E 

 

Graf tvrdosti sněhového profilu v místě lavinové 

nehody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrázek – sněhový profil v místě lavinového neštěstí [11] 


