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Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství. Katedra bezpečnostního managementu, 2011. 52 s. Vedoucí bakalářské práce 

Ing. Václav Veselý. 

Bakalářská práce se zabývá technickými prostředky pro vyhledávání osob 

ve sněhových lavinách. Popíše základní problematiku v souvislosti s lavinami, jejich dělení 

a statistické údaje. Poskytne stručný popis metod k posouzení nebezpečí terénu. Technické 

prostředky jsou rozděleny podle principu funkce a doplněny o nadstandardní výbavu. 

Praktickým měřením v terénu byly získány hodnoty prvního zachycení signálu 

a porovnány s maximálním dosahem udávaným výrobcem a údajem na displeji. Výsledky 

jsou graficky zpracovány. Nakonec je práce doplněna o moţnosti inovativního vyuţití 

v praxi. 
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CHUMCHAL, Tomáš. Technical Means for Search for People Buried under Avalanche. 

Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Safety Engineering. Institute 

of Safety Management, 2011. 52 s. Leadership of thesis Ing. Václav Veselý. 

This Bachelor thesis is dealing with technical means for searching people under 

avalanche. It describes basic problems in connection with avalanches, their division and 

statistical data. The thesis provides a brief description of methods for an examination 

of danger of terrain. The technical means are divided according to their function principle 

and they are supplied by above standard equipment. Valuations of the first interception 

were acquired by practical measurement in terrain and they were compared with 

a maximum range presented by a producer and with an indicated range on display. Results 

are illustrated graphically. At the end, the thesis is completed by possibilities of innovative 

use in practice.  
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1 ÚVOD 

 Sněhové laviny ohroţují lidi při pohybu v zimních horách jiţ od nepaměti 

a kaţdoročně jsou příčinou ztráty stovek lidských ţivotů po celém světě [7]. Jejich vznik 

závisí na mnoha okolnostech, které zahrnují podmínky okolního prostředí a vývoj počasí. 

Pomocí metodických testů a postupů je moţné správně odhadnout objektivní lavinové 

nebezpečí. Pokud však přesto k lavinové nehodě dojde, šanci na záchranu zvyšují 

technické prostředky pro vyhledávání osob ve sněhových lavinách spolu s dalšími prvky 

nadstandardní výbavy.  

V úvodu bakalářské práce se věnuji právním předpisů a technickým normám 

určeným k dané problematice. Dále je popsána Horská sluţba České republiky, která 

ve spolupráci se sloţkami Integrovaného záchranného systému (dále IZS) plní základní 

úkoly na úseku prevence a záchrany v souvislosti s lavinami. Následuje popis sněhových 

lavin z hlediska vzniku a způsoby jejich dělení. Pro reálné posouzení moţnosti vzniku 

laviny jsou vhodné testy sněhové pokrývky. Zvolil jsem několik základních typů, které 

pomohou získat přehled o vlastnostech sněhu v dané lokalitě.  

Technické prostředky pro vyhledávání osob ve sněhových lavinách jsou rozděleny 

podle způsobu jejich funkce a vyuţití a jsou uvedeny některé způsoby jejich pouţití 

v praxi. Mezi základní prostředky patří kombinace lavinový vyhledávač, lopata a sonda. 

Doplněny jsou o nadstandardní součásti výbavy, které mohou zvýšit šanci na přeţití. 

Vlastním měřením v terénu byla ověřena vzdálenost prvního zachycení signálu hledaného 

přístroje a porovnána s maximálními údaji výrobce i orientačním grafickým údajem 

na displeji. Srovnání reprezentuje vliv prostředí na vlastnosti signálu přijímaného 

vyhledávačem. Navrhnu moţnosti inovativního vyuţití v praxi, které jsou vyuţitelné 

pro budoucí vývoj. 
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2 REŠERŠE 

 Při zpracování bakalářské práce jsem mimo jiné vycházel z následujících zdrojů. 

FRANK, Tomáš; KUBLÁK, Tomáš a kol. Horolezecká abeceda. 1. vyd. Praha: 

Epocha, 2007. 664 s. ISBN 978-80-87027-35-6.  

Tato kniha souhrnně popisuje horolezeckou metodiku a nebezpečí v horách 

a přírodě. Vznikla pod vedením členů bezpečnostní komise horolezeckého svazu a jsou 

v ní zaznamenány mnohaleté zkušenosti autorů. Mimo jiné se zabývá nebezpečím sněhu 

a ledu, kam spadají i sněhové laviny. Popisuje základy horské záchrany v této souvislosti 

a odkazuje na literaturu s podobnou tématikou. 

PALA, Jan; FIALOVÁ, Iva a kol. Hory a sníh. 1. vyd. Praha: Epocha, 2010. 312 s. 

ISBN 978-80-7425-029-3.  

Publikace je komplexně zaměřená na pohyb v zimních horách. Popisuje jednotlivé 

zimní disciplíny a s nimi spojená nebezpečí, k nimţ patří sněhové laviny. Definuje jejich 

typy a vlastnosti v závislosti na podmínkách okolního prostředí. Řeší parametry sněhové 

pokrývky a uvádí několik metod vhodných pro testování její stability a odhad rizika.  

Zabývá se lavinovou výbavou a pohybem lidí v lavinovém terénu včetně lavinové 

záchrany a prevence. 

KOŘÍZEK, Viktor. Alpy4000.cz [online]. 2. vyd. prosinec 2006 [cit. 2011-03-03]. 

Laviny - záchrana. Dostupné z WWW: <http://alpy4000.cz/soubory/zachrana.pdf>.  

Dokument zabývající se záchranou při lavinové nehodě. Popisuje jednotlivé fáze 

při zasypání a metody vyproštění z laviny. Vyjmenovává bezpečnostní vybavení jako 

lavinový vyhledávač včetně nadstandardních prvků výstroje. V poslední části zpracovává 

způsoby vyhledávání lavinovým vyhledávačem a uţití dalších profesionálních principů 

(například systém Recco). 

SEMMEL, Chris; HELLBERG, Florian. DAV - Deutscher Alpenverein [online]. 

2008 [cit. 2011-03-02]. LVS - Geräte im Test. Dostupné z WWW: 

<http://cms.alpenverein.de/download_file.php?id=5048&showfile=1>.  

Dokument Německého alpského spolku (DAV – Deutscher Alpenverein), který 

se zabýval testováním nejpouţívanějších lavinových vyhledávačů. Formuluje kritéria testu 
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a metodiku zkoušení v terénu. Jeden z testovaných parametrů je první zachycení signálu 

hledaného vyhledávače, které jsem prakticky prováděl v rámci své bakalářské práce. 

Výsledky mého měření byly podobné a odlišnosti vznikají vlivem prostředí. Na závěr 

shrnuje a klasifikuje výsledky zkoušení v tabulce. 

3 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Zákon 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném sytému 

 Integrovaným záchranným systémem (IZS) se rozumí koordinovaný postup jeho 

sloţek při přípravě na mimořádné události (dále MU) a při provádění záchranných 

a likvidačních prací. Záchranné práce IZS mohou probíhat při vzniku MU v důsledku 

sněhové laviny. Mezi hlavní vyuţitelné sloţky pro tento případ patří zdravotnická 

záchranná sluţba a horská sluţba. Zdravotnická sluţba patří podle §4 odstavce 1 mezi 

základní sloţky IZS, Horská sluţba (viz kapitola 4 Horská sluţba) je dle §4 odstavce 

2 a podle předpisu 301/2009 Sb., zařazena mezi ostatní sloţky IZS. Koordinace v rámci 

IZS zajišťuje rychlejší a kvalitnější zdolání MU. 

Zákon o horské sluţbě 

 Horská sluţba České republiky (viz. kapitola 4 Horská sluţba) uţ od svého vzniku 

v roce 1935 čeká na vznik samostatného zákona, který by upravoval její činnost 

a specifikoval povinnosti a pravomoci. V roce 2009 byl zákonem 301/2009 Sb.,[9] upraven 

zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 

a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Horskou sluţbou se zabývá část šestá. Obsah její činnosti je v §11a 

stanoven takto: 

a) organizování a provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu, 

kterými se rozumí vyhledávání a pomoc osobám v tísni, v případě potřeby 

poskytování první pomoci těmto osobám a zajištění jejich přepravy 

k nejbliţšímu zdravotnickému zařízení nebo dopravnímu prostředku 

zdravotnického zařízení, včetně zajištění pohotovostní sluţby, 

b) vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků hor, 

c) zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské sluţby, 
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d) provádění instalace a údrţby výstraţných a informačních zařízení mimo 

lyţařské areály podle § 11c, 

e) spolupráce při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů 

mezi návštěvníky hor, 

f) informování návštěvníků hor o povětrnostních a sněhových podmínkách 

na horách a opatřeních k zajištění jejich bezpečnosti na horách, 

g) spolupráce s orgány veřejné správy, orgány ochrany přírody a ţivotního 

prostředí, orgány obcí a krajů a jinými orgány a organizacemi působícími 

v horách, 

h) sledování úrazovosti a provádění rozborů příčin úrazů na horách, navrhování 

a realizace opatření k jejímu sníţení, 

i) provádění lavinových pozorování, 

j) příprava a školení členů a čekatelů vykonávajících horskou sluţbu, 

k) spolupráce s ostatními sloţkami Integrovaného záchranného systému. [9] 

 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplnění 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů se týká poţadavků na technické prostředky vyuţívané v České republice 

(dále ČR). Upravuje způsob stanovení technických poţadavků, práva a povinnosti osob, 

které s nimi obchodují na trhu, zajištění kompatibility s českými technickými normami 

v souvislosti s mezinárodními smlouvami a právem Evropských společenství a s tím 

související akreditací. Tyto podmínky platí pro technické prostředky pro vyhledávání osob 

ve sněhových lavinách. 

Nařízení vlády 616/2006 

 Nařízení vlády 616/2006 o technických poţadavcích na výrobky z hlediska jejich 

elektromagnetické kompatibility upravuje zákon č. 22/1997 Sb. o technických poţadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 
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3.1 Technické normy 

Cílem moderní doby je sjednotit technické normy týkající se lavinové problematiky 

tak, aby nebyl problém výrobky kdekoli na světě pouţívat bez ztráty funkčnosti. Prvním 

takovýmto krokem bylo sjednocení frekvence uţívané lavinovými vyhledávači organizací 

ICAR (International Commission for Alpine Rescue, nebo známější německý název IKAR 

– Internationale Kommission fűr Alpines Rettungswesen) na 457 kHz jako mezinárodní 

standard. 

ČSN EN 282 (342730) 

Lavinovými vyhledávači se zabývá technická norma ČSN EN 282 (342730) 

„Lavinové hlásiče – Vysílací a přijímací systémy – Bezpečnostní poţadavky a zkoušení“, 

která je stále platná. V ČR byla schválena na podzim roku 1996. Norma je identická 

s evropskou normou EN 282:1991 zavedenou od 16.9.1991. Platí pro systémy vyuţívané 

pro vyhledávání nebo pátrání po osobách zasypaných lavinou, tedy pro přímé záchranné 

práce. Normalizace se zabývá především hlásiči pracujícími na smluvené mezinárodní 

frekvenci 457 kHz, pro kterou upravuje odchylku na ± 0,1 kHz. Novější normy z USA 

odchylku jednofrekvenčního hlásiče stanoví na ± 82 Hz a výrobci tuto hodnotu splňují 

pro moţnost uvedení výrobků na trh po celém světě. Dvoufrekvenční hlásiče, pracující 

rovněţ na dříve uţívané frekvenci 2,275 kHz, se dle normy mohou pouţívat pouze 

v bezpodmínečně nutných situacích. V současnosti se jiţ nevyrábějí. Důvodem vzniku 

normy je zajistit součinnost přístrojů od různých výrobců a zvýšení spolehlivosti za účelem 

kvalitnějšího zajištění bezpečnosti. Definuje bezpečnostní poţadavky na lavinové 

vyhledávače a další parametry, jako pracovní rozsah teplot, minimální dobu provozu 

v jednotlivých reţimech, odolnost při nárazu, způsob napájením, obsah návodu k pouţití, 

atd.   

ČSN ETS 300 718 

Za nejpřísnější evropskou normu z hlediska poţadavků na výrobky pro potřeby 

lavinového vyhledávání je povaţována ČSN ETS 300 718 Rádiová zařízení a rádiové 

systémy (RES) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač – přijímač. Vydaná byla 

v březnu 1997, v ČR nabyla účinnosti v únoru 1998. Specifikuje poţadavky na tato 

zařízení a upravuje národní standardy jednotlivých členských zemí EU. Není v rozporu 

s normou ČSN EN 282. 
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ASTM F1491-93(2002) 

 Americká norma ASTM F1491-93(2002) (American Society for Testing and 

Materials), která se zabývala specifikací poţadavků, upřesnění odchylek frekvence, atd. 

byla zrušena v roce 2007. 

4 HORSKÁ SLUŢBA 

 Horská sluţba České republiky (dále HS) byla zaloţena 12. května 1935 

v Krkonoších. Od roku 2005 má za činnost odpovědnost obecně prospěšná společnost 

Horská sluţba ČR, o.p.s., financovaná ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR). 

V čele stojí ředitel a náčelník HS. Jejími členy jsou jak profesionální záchranáři (v roce 

2009 bylo 74 členů), tak dobrovolníci o počtu přibliţně tři sta padesáti členů, kteří působí 

v rámci občanského sdruţení Horská sluţba České republiky o.s. V roce 2009 se HS 

dočkala prvního zakotvení v zákoně (viz. kapitola 3 Právní předpisy), který stanovil rozsah 

její činnosti. Samostatný zákon zatím stále neexistuje, i kdyţ se o jeho potřebnosti 

uţ několik let spekuluje. Příjmy HS tvoří z největší části dotace MMR a dotace krajů. 

Podstatnou částku získává HS z ošetření úrazů zahraničních turistů. Pro občany ČR je tato 

činnost poskytována v rámci úhrady zdravotního pojištění. 

 HS působí v sedmi pohořích ČR: Krkonoše, Beskydy, Šumava, Jeseníky, Jizerské 

hory, Krušné hory, Orlické hory. Její činnost pokrývá 6700 km
2
. Smluvně působí 

v 57 lyţařských areálech s přepravní kapacitou 325 tisíc osob za hodinu. Pracovníci HS 

nejsou veřejnými činiteli a nejsou ve sluţebním poměru. Nemají ţádné kontrolní 

ani sankční pravomoci. Členové HS vedou statistiky nehod a úrazů (obrázek 1). V roce 

2009 zasahovali u čtyř případů nehod v důsledku sněhové laviny. [14] 
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Obrázek 1: Počty úrazů zaznamenané HS v letech 1996 - 2009 v ČR [14] 

HS se zabývá problematikou sněhových lavin. Plní úkoly na úseku prevence 

a záchrany. Vypomáhat ji mohou sloţky IZS. Prevence by se dala rozdělit na dva typy. 

Prvním je mapování a vytyčování nebezpečných úseků. HS monitoruje nebezpečná místa 

měřením a sledováním stavu sněhové pokrývky a na svých informačních místech 

(např. internetové stránky www.hscr.cz) nebo přímo na kritických úsecích formou příkazů, 

zákazů a upozornění o nich informuje. Druhým způsobem je předpověď na základě 

meteorologických informací (vítr, sráţky, teplota, atd.).  

Další vyuţívanou metodou je aktivní ochrana, kterou se rozumí odstřel lavin. V ČR 

je zakázána v chráněných oblastech, ve světě (např. v USA) je však často pouţívána. 

Největší výhodou je informace o přesném času pádu laviny. 

5 PROBLEMATIKA SNĚHOVÝCH LAVIN 

 Pohyb v horském terénu ať uţ v létě či v zimě skrývá nebezpečí, která člověka 

ohroţují na zdraví a ţivotě. Nástrahy počasí, pád skalních bloků, nadmořská výška, 

ledovcové trhliny či laviny patří k nebezpečím, kterým jsme v horském prostředí 

vystaveni. Z hlediska pravděpodobnosti váţných zranění a smrti jsou laviny pro pohyb 

člověka v zimních horách největším problémem. Existuje několik typů lavin podle 

neseného materiálu, a to sněhové, kamenné, ledovcové, bahenní a smíšené [4].  

Sněhové laviny kaţdoročně ohroţují svahy, na kterých se vyskytují lidé (lyţaři, 

horolezci, turisté, atd.), a jsou příčinou ztráty mnoha lidských ţivotů. Často by k zabránění 
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nehody vystačila lepší informovanost a vybavenost. Mezi nejproblémovější oblasti 

na Zemi patří velehory (obrázek 2). Ačkoli se můţe zdát, ţe v ČR se s tímto problémem 

nepotýkáme, není to pravda. I kdyţ výskyt sněhových lavin není tak častý jako třeba 

v Alpách nebo v Tatrách na sousedním Slovensku, i naše pohoří Krkonoše, Jeseníky nebo 

Beskydy se staly místem několika lavinových nehod (za zmínku stojí výjimečný případ 

lavinové nehody na druhém nejvyšším vrcholu Beskyd Smrku ze dne 25.1.2006, při které 

zemřel jeden skialpinista). Toto nebezpečí by se nemělo podceňovat, a pokud se člověk 

dostane do oblasti s vyšším stupněm lavinového nebezpečí (viz. příloha č.1), šanci 

na záchranu a přeţití výrazně zvyšují technické prostředky pro vyhledávání osob 

zasypaných sněhovou lavinou, jimiţ jsou lavinový vyhledávač, lopata, sonda a jiné 

nadstandardní prvky výbavy. 

 

Obrázek 2: Mapa oblastí s největším výskytem lavin ve světě [23]  

Definice sněhové laviny 

Za sněhovou lavinu (obrázek 3) je povaţován náhlý posun sněhové hmoty 

o minimálním objemu 100 m
3
 po dráze alespoň 50 m. [27] Hnací silou pohybu je zemská 

gravitace. K uvolnění dochází samovolně při napětí převyšujícím pevnost sněhové vrstvy, 

nebo uměle, nejčastěji vlivem člověka, který se v lavinovém terénu přímo pohybuje 

(turista, horolezec, skialpinista, atd.) nebo jinými prostředky, jako řízené odstřely 

výbušninami, hlukem vrtulníku, atd. Jakmile dojde k uvolnění, lavina nabírá rychlost a 
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strhává s sebou okolní sníh, kameny, porost a vše, co jí stojí v cestě. Zastaví se 

aţ na rovině nebo v protisvahu.  

 

Obrázek 3: Sněhová lavina z prachového sněhu [32] 

Svahy se sklonem v rozmezí 15 – 50° mají ideální sklon pro vznik lavin. 

Při menším sklonu svahu by gravitační síla nebyla dostatečně velká, aby sníh 

rozpohybovala, větší způsobuje, ţe se sníh sesouvá průběţně v menších mnoţstvích. Vznik 

neovlivňuje pouze sklon svahu, ale také členitost terénu, struktura a uloţení sněhu a 

v neposlední řadě počasí. Například silný vítr dokáţe rozpohybovat v normálních 

podmínkách stabilní sněhovou pokrývku, naopak členitý svah nepravidelně porostlý 

kosodřevinou poskytuje sněhu daleko větší oporu k udrţení. O zjišťování a aktualizování 

těchto informací se stará Horská sluţba ČR. Na svých informačních místech (internetové 

stránky, vývěsky, atd.) pak informuje o stupni lavinového rizika (viz. příloha č.1 Evropská 

stupnice lavinového nebezpečí). 

Lavinová pásma 

 Pásmo odtrhu je část svahu, kde dojde k uvolnění laviny. Jedná se o velmi 

nestabilní prostor, kde je třeba dbát nejvyšší opatrnosti. 
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 Transportním pásmem se nazývá oblast, kudy se lavina proţene nejvyšší 

rychlostí a při jejím se musí sledovat, jestli se neřítí jiţ uvolněná lavina. 

 V pásmu nánosu se hromadí veškerá hmota nesená lavinou. Jedná se o prostor, 

kde probíhají záchranné akce a pracuje se zde s vyhledávacími prostředky. 

5.1 Způsoby klasifikace lavin 

Laviny lze dělit podle jejich kvalifikovatelných a kvantifikovatelných vlastností 

nebo mechanismu vzniku na mnoho typů (tabulka 1).  

Tabulka 1: Klasifikace sněhových lavin [11] 

Označení Klasifikace dle 

dojezdu 

Zničující schopnost Podle délky 

 

Splaz 

Sklouznutí malého 

mnoţství sněhu, které 

nemůţe osobu zasypat 

 

Pro člověka relativně 

neškodný 

 

Délka < 50 m 

Objem < 100 m
3
 

Malá lavina Zastaví se ještě na 

svahu 

Můţe zasypat, zranit 

nebo zabít člověka 

Délka < 100 m 

Objem < 1000 m
3
 

 

 

 

Střední lavina 

 

 

 

Zastavuje se aţ na 

spodní části svahu 

Můţe zasypat a zničit 

osobní auto, poškodit 

nákladní auto, zničit 

malou budovu nebo 

strhnout několik 

stromů, velmi častý 

jev v Krkonoších 

 

 

 

Délka < 1000 m 

Objem < 10000 m
3
 

 

 

Velká lavina 

 

Sjíţdí po celé délce 

svahu, můţe 

dosáhnout dna údolí 

Můţe zasypat a zničit 

nákladní auta, vlaky, 

velké budovy a 

zalesněné plochy. 

Výjimečně se můţe 

vyskytnout i v ČR. 

 

 

Délka > 1000 m  

Objem > 10000 m
3
 

 

Rozdělení dle neseného materiálu 

 Prachové – Laviny tvořené prachovým nezpevněným sněhem představují 

nejnebezpečnější typ, protoţe oběť nejen zavalí, ale také dusí jemnými 
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částečkami, které se dostávají do plic. Obvyklá rychlost pohybu se pohybuje 

okolo 40 – 89 m/s [4], v extrémních případech aţ 120 m/s. 

 Vrstevní – Vzniká odtrţením zpevněné sněhové hmoty v místě trhliny 

(charakteristický čárový odtrh), pohybuje se po svahu jako jednotvárná masa 

sněhu. Je pomalejší neţ prachové laviny, udává se rychlost 5 – 30 m/s.  

Rozdělení podle vlhkosti sněhu 

„Suché laviny“ – sníh obsahuje jen minimální mnoţství kapalné sloţky vody. Patří zde 

tvrdé a měkké deskové laviny a také prachové laviny, u nichţ se většina sněhu pohybuje 

nad podkladem.  

„Mokré laviny“ – Sníh obsahuje nezanedbatelný podíl kapalné vody. Kvůli své hustotě 

(tabulky 2 a 3) mají větší ničivou sílu. Hustota se mění od místa vzniku laviny 

aţ k dojezdové zóně, kde je nejvyšší. Na obsahu vody závisí i rychlost pohybu (tabulka 4). 

Tabulka 2: Hustota laviny za pohybu [4] 

Typ laviny Hustota kg/m
3
 

Mokrá lavina 300 - 400 

Suchá lavina 50 - 300 

Prachová lavina 2 - 15 

 

Tabulka 3: Hustota laviny po zastavení [4] 

Typ materiálu laviny Hustota kg/m
3
 

Led 830 – 900 

Utemovaný sníh 500 – 800 

Mokrý sníh 300 – 600 

Suchý sníh 30 - 60 

 

Tabulka 4: Rychlost pohybu sněhové laviny podle vlhkosti sněhu [4] 

Typ laviny Rychlost m/s Rychlost km/h 

Mokrá lavina 10 - 20 36 - 72 

Suchá lavina 20 – 40 72 - 144 

Prachová lavina 40 - 89 144 - 320 
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Další moţnosti rozdělení 

 Podle tvaru dráhy:  - plošná x ţlabová 

 Podle formy odtrhu:  - s čárovým odtrhem x s bodovým odtrhem 

 Podle skluzného horizontu: - povrchová x základová 

 Podle příčiny vzniku:  - samovolná x uměle vyvolaná 

+ kombinace těchto typů. 

6 STATISTICKÉ ÚDAJE V SOUVISLOSTI S LAVINOVÝM 

NEBEZPEČÍM 

Nebezpečí představuje obrovská hmotnost a objem sněhu. Člověk tedy můţe zemřít 

jak na následky deformace těla tlakem, tak i udušením nebo následky podchlazení. Aţ 95% 

uvolněných lavin v přítomnosti člověka je zapříčiněno lidským faktorem. Narušení 

sněhové pokrývky spolu s jejím zatíţením má za následek narušení rovnováţných sil a 

následuje uvolnění nestabilní sněhové masy. 

Ze statistického hlediska úmrtí jsou laviny velmi nebezpečné. 54% zasypaných 

osob je nalezeno mrtvých. V Evropě a Severní Americe ročně zemře 146 osob (v USA 

většina na sněţných skútrech). Z toho však téměř čtvrtina umírá následkem nárazu o strom 

nebo kámen v důsledku vlečení lavinou. Nejčastější příčinou úmrtí je udušení. 

Po 25 minutách umírá polovina zasypaných a k poškození mozku dochází uţ 10 minut 

před smrtí. [7]  

V ČR se nejvíce sněhových lavin vyskytuje v pohoří Krkonoše (obrázek 4). 

V průměru zde spadne 25 lavin ročně. K uvolnění nejvyššího počtu padesáti lavin zde 

došlo v roce 2005. Největší lavina spadla v ČR v roce 1956 a poničila část údolí Bílého 

Labe, Obřího a Labského dolu. Nejvíce ţivotů stála tragédie v Krkonoších 21. března 

1968, kdy lavina spadla na polskou stranu hor a usmrtila 19 lidí. [22] 

Hodnocení zimních sezón v Krkonoších z hlediska lavinové situace a počasí je 

obsaţeno v lavinových katastrech, které jsou volně dostupné na internetu. Například mezi 

lety 2003 aţ 2006 zde spadlo 179 sněhových lavin, toho ale 91 v zimě 2004/2005, během 

které napadlo neobvyklé mnoţství sněhu aţ 360 cm.[35] 
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Obrázek 4: Sněhová základová lavina v Západním ţlabu v Krkonoších a výška odtrhu [35] 

6.1 Graf přeţití zasypaných osob 

Při strţení nebo vlečení lavinou umírá jiţ 8% osob, a to na následky zranění 

v důsledku mechanických poškození těla. Z grafu (obrázek 5) lze vidět, ţe při zasypání je 

největší šance na přeţití prvních 15 - 18 minut, v tomto čase však ještě není dostupná 

pomoc záchranářů, proto je záchrana závislá na pomoci zúčastněných osob. Zachraňující 

osoby musí být stejně jako oběť vybaveny lavinovým vyhledávačem a především umět 

s ním pracovat. Se započetím profesionální záchranné akce se počítá nejdříve po třiceti 

minutách v závislosti na vzdálenosti od záchranného střediska a moţnosti vyuţití 

vrtulníku. Na základě pravděpodobnosti zadušení je v tomto čase uţ jen 40% šance 

na přeţití. Po 35 minutách se začínají projevovat účinky podchlazení a postupem času 

zasypaný upadá do bezvědomí. Při vydechování se vlhkost ze vzduchu z plic dostává 

na povrch sněhové komory, ve které je oběť uvězněna, a tvoří ledový obal, který je 

neprostupný pro kyslík, proto se oběť sama uvězní v neprodyšné pasti. K tomu dochází 

zhruba po 130 minutách a pravděpodobnost přeţití v tomto čase klesá na pouhých 7%. 

Problémem je zvyšování hladiny CO
2
, který vytěsňuje kyslík. Zadušení nenastává, pokud 

je k dispozici otvor, kterým k zasypanému proudí vzduch, nebo pokud vzduch prochází 

skrz sníh na základě jeho malé hustoty.[26] 
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Obrázek 5: Graf přeţití zasypané osoby [26] 

7 VLASTNOSTI TERÉNU S PŘÍMÝM VLIVEM NA VZNIK 

SNĚHOVÉ LAVINY 

Svahy hor jsou tvořeny jak bezpečnými, tak i nebezpečnými místy z hlediska 

moţnosti výskytu sněhových lavin. Faktory jako sklon svahu, profil a expozice mají přímý 

vliv na pravděpodobnost jejich vzniku. 

7.1 Sklon svahu 

 Sklon svahu je povaţován za nejdůleţitější faktor při určování lavinového 

nebezpečí (Werner Munter) [24]. Na svazích s menším sklonem (do 25°) je vznik lavin 

obtíţný (pozor ale na laviny z mokrého sněhu, ty mohou vznikat i na svazích s menším 

sklonem), protoţe sloţka tíhové síly není dostatečně velká, aby byla schopna překonat sílu 

třecí, která drţí sníh na svahu. Nejnebezpečnějšími svahy jsou ty, kde jsou tyto síly 

vyrovnané nebo jen nepatrně se lišící. Zde totiţ nehodu způsobí dodatečné zatíţení, které 

způsobí například právě se pohybující osoba v tomto prostoru. Dojde k narušení rovnováhy 

tíhové a třecí síly a k následnému pádu laviny. S příliš velkými sklony svahů (nad 55°) se 

nebezpečí vzniku lavin sniţuje, protoţe třecí síla zde jiţ nedokáţe udrţet sněhovou hmotu 

stabilní a dochází k samovolnému a přirozenému sesypávání sněhu v průběhu sněţení. Čím 

je vyšší vyhlášený stupeň lavinového nebezpečí, tím je na daném svahu vyšší 

pravděpodobnost pádu laviny (obrázek 6). 
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Obrázek 6: Procentuální četnost sklonů svahu lavinových nehod na jednotlivý stupeň 

lavinového nebezpečí v evropských pohořích. [31] 

 K měření sklonu svahu lze uţít přístroj zvaný inklinometr nebo také klinometr, 

sklonoměr. Pracuje na principu úhloměru a olovnice zavěšené na provázku. Úhloměr se 

poloţí na svah (pro lepší přesnost na nějaký dlouhý a rovný předmět, např. lyţařskou hůlku 

nebo lyţi) a na stupnici ukáţe olovnice sklon svahu. Můţe vyuţívat také vzduchovou 

bublinu v kapalině jako vodní váhu, podle které se stupnice nastaví do roviny a odečte údaj 

o sklonu. Další moţnost je vyrobit si vlastní sklonoměr z úhloměru. Mezi nejmodernější 

doplňky patří sklonoměry s moţností uchycení na lyţařskou hůlku, které údaj zobrazují 

na displej a mohou disponovat dalšími funkcemi, jako například měření teploty (obrázek 

7).  

 

Obrázek 7: Pieps 30°plus [33] 
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K určení sklonu svahu lze vyuţít takzvaný kyvadlový trik (autor M. Hoffmann). 

Jednu hůlku obtiskneme do sněhu rukojetí směrem ze svahu, poté ji zvedneme za rukojeť 

tak, aby talířek hůlky leţel ve sněhu (hrot na stále stejném místě). Druhou hůlku volně 

přiloţíme rukojetí k rukojeti první hůlky a necháme ji ustálit ve svislé pozici. 

Poté sniţujeme společně obě hůlky (první stále zůstává zapíchnutá v původní pozici), 

aţ dojde k dotyku hrotu druhé s povrchem. Pokud se hrot zapíchl do konce obrysu prvně 

poloţené hůlky, je sklon svahu 30°. Pokud se hůlka zapíchla aţ za obtiskem, za kaţdých 

10 cm se ke sklonu přidávají +3° a naopak. Toto platí pro délku hůlek 125 cm (výhoda 

stavitelných hůlek), pro jiné délky je nutný přepočet. 

7.2 Profil svahu 

Profil svahu také ovlivňuje vznik lavin. Teoreticky se rozeznávají tři základní typy: 

konvexní, konkávní a rovný (obrázek 8). Většina povrchů má tvar kombinace těchto typů. 

U konkávního a konvexního typu jsou místa, kde můţeme pozorovat větší tahové 

respektive tlakové napětí. 

 

Obrázek 8: tvary profilu svahu [36] 

 V případě konkávního tvaru existují v místech zakřivení tahové síly, které 

způsobují vyšší riziko vzniku sněhové laviny. Naproti tomu u konvexního tvaru profilu 

na sníh působí síly tlakové, které toto riziko sniţují. Z hlediska rozhodování o lavinovém 

nebezpečí je však podstatnější sklon svahu. Ze statistik nehod vyplývá, ţe více jich nastane 

právě na svazích konkávních, protoţe při postupu nelze vidět aţ k úpatí svahu a není tak 

moţno dostatečně kvalitně posoudit sklon svahu a s tím spojené riziko.[36] 
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7.3 Expozice svahu 

 Nejen sklon svahu a jeho profil, ale i expozice hraje důleţitou roli ve vzniku lavin. 

Je podstatné, na jakou světovou stranu je svah orientován, jestli má místa se stínem a 

vyskytují-li se na něm skalní výstupky. Obecně jsou za nejnebezpečnější povaţovány 

severní svahy, v době tání nebo prudkého oteplení se tato situace mění. Statistika 

vypovídá, ţe 50% nehod se stane na svazích s orientací v úseku severo-západ aţ severo-

východ (obrázek 9). [24] 

 

Obrázek 9: Vliv expozice svahu na počet nehod [24] 

8 URČOVÁNÍ STABILITY SNĚHOVÉ VRSTVY 

Aby bylo moţné objektivně posoudit riziko vzniku laviny a ověřit stupeň 

vyhlášeného lavinového nebezpečí, existují testy stability sněhové pokrývky, kterými lze 

určit riziko sesunutí sněhové vrstvy. Testování by mělo předcházet zkoumání profilu 

sněhové pokrývky ve výkopu, které má velkou vypovídající hodnotu o sněhových vrstvách 

v dané lokalitě. Musí se zvolit správné místo co nejvíce podobné tomu, na němţ se budeme 

pohybovat, ne však nebezpečné. Pro lepší zhodnocení se doporučuje provést test na více 

místech. 

Tvrdost sněhu 

Při zkoumání samotného sněhu je důleţitá jeho tvrdost, která charakterizuje 

soudrţnost mezi samotnými krystaly. Ta je měřitelná v závislosti odporu, který klade 

zasouvanému předmětu.  
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Test tvrdosti vypovídá o charakteru jednotlivých vrstev. Nejdříve se musí provést 

výkop pokud moţno aţ k základně. Jedna strana se zarovná a očistí (nejlépe ta ve stínu). 

Poté se přejede od shora dolů rukou a pomocí změn tvrdosti se naznačí přechody mezi 

vrstvami. Pak se přejde k samotnému testování. Testující osoba se pokusí do první vrstvy 

vsunout bez většího odporu ruku zaťatou v pěst (v rukavici), pokud tak nelze, pokračuje se 

variantou pro větší tvrdost, kterou jsou čtyři prsty, a ta dále přes 1 prst, tuţku a nůţ, aţ se 

narazí na případný led (tabulka 5).  

Tabulka 5: Testování tvrdosti sněhu [24] 

Tvrdost sněhu Způsob otestování Střední hodnota odporu 

Velmi měkký pěst 20 N 

Měkký 4 prsty 90 N 

Středně tvrdý 1 prst 260 N 

Tvrdý tuţka 600 N 

Velmi tvrdý nůţ 900 N 

Kompaktní led - - 

 

Výsledek se zanese do grafu (obrázek 10), který vypovídá o tvrdosti jednotlivých 

vrstev. Obecně lze tvrdit, ţe rozdíl 3 a více stupňů tvrdosti mezi přilehlými vrstvami 

znamená nestabilitu a s ní související nebezpečí. 

 

Obrázek 10: Názorný příklad grafu tvrdosti vrstev sněhového profilu [Autor] 
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8.1 Metodika určení stability sněhových vrstev 

Nejlepší moţnou variantou pro určení nebezpečí pádu laviny je zkombinovat test 

tvrdosti s testy stability sněhových vrstev. Při výběru správného testovacího místa (co 

nejvíce podobného svahu, po kterém se bude postupovat) lze takto získat velmi cenné 

informace pro rozhodování o dalším postupu. Existuje mnoho metod, jak získat potřebné 

údaje. Všechny vyţadují správné provedení a zkušenosti k vyhodnocení. 

8.1.1 Rutschblock test – „klouzavý blok“ 

Jedná se o test často pouţívaný v lavinových kurzech pro určení stability sněhové 

vrstvy. Provádí se na svahu o sklonu minimálně 30°. Je třeba izolovat sněhový blok s čelní 

stranou zhruba o délce lyţe (2 m), a boční strany okolo 1,5 m. Zadní strana se odřízne 

a můţe být mírně kratší, takţe blok má lichoběţníkový tvar. Test probíhá tak, ţe se na blok 

postaví lyţař (popř. snowboardista při jiných rozměrech bloku) a dochází k jeho 

postupnému zatíţení. Nastoupí se na horní okraj bloků a pokračuje těmito pokyny: 

1. Blok selhal (zhroutil se) při kopání nebo izolování stěn. 

2. Blok selhal, kdyţ se na něj lyţař postavil asi 35 cm od horní hrany. 

3. Blok selhal při zhoupnutí se na lyţích (bez poskoku). 

4. Blok selhal při jednom poskočení do stejného místa na lyţích. 

5. Blok selhal při více poskočeních do stejného místa na lyţích. 

6. Blok selhal po poskocích bez lyţí (pro tvrdé vrstvy) na stejném místě nebo 

po zhoupnutí a třech skocích o 35 cm níţe (u měkkých vrstev). 

7. Blok neselhal. 

Pokud kraj bloku vydrţí aţ do bodu 7., testující se posune o šířku stopy níţe po bloku a 

opět se řídí body 1-7. Pokud znova nastane aţ situace bodu 7., postup se opakuje. 

Hodnocení je následující:  

 1.-3. Nestabilní sněhová vrstva. 

 4.-5. Nelze jednoznačně rozhodnout, lépe provést jiný test nebo pokračovat 

na základě zkušenosti. 

 6.-7. Stabilní sníh 

Výzkum testu probíhal s osobou těţkou 80 kg i s výstrojí a na hmotnosti testujícího 

výsledky závisí. Testovat by ale měla nejtěţší osoba, protoţe ta bude na svahu působit 

největší zatíţení a tím nejvíce ovlivňovat případný vznik sněhové laviny. Tento test nelze 
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pouţít při nestabilní vrstvě nového sněhu na povrchu a pro svahy se sklonem menším neţ 

30°.[36] 

8.1.2 ECT (Extended Column Test – „rozšířený sloupový test“) 

Jedná se o jednu s nejnovějších testovacích metod. Vhodná je jak pro profesionály 

horských sluţeb, tak i pro amatéry. Ke zveřejnění došlo v USA v roce 2006 autory Ronem 

Simenhoisem a Karlem Birkelandem [5]. Předtím probíhalo ověřování platnosti výsledků 

tohoto testu i na jiných kontinentech. Poté provedli lavinoví odborníci SLF (Institut pro 

výzkum sněhu a lavin v Davosu, Švýcarsko) srovnání s dosud pouţívanými testy, a to 

s Rutschblock testem („klouzavý blok“), Kompresním testem a Nietentestem (posuzování 

šesti kritických znaků tzv. slabé vrstvy). Došli k závěru, ţe spolu s Rutschblock testem 

dosahuje ECT nejvyšší spolehlivosti, a to 80%. ECT je však jednodušší na provedení a 

taky méně náročný na čas. Pokud se test provede na dvou testovacích vzorcích vedle sebe, 

spolehlivost dosahuje aţ 85%, tato čísla jsou však silně závislá od zvoleného místa 

pro testování. 

 

Obrázek 11: Testovaný sněhový blok [5] 

Nejprve se na svahu vykope ve sněhu blok o rozměrech 90 x 30 cm. Po jeho 

stranách se uvolní dostatečné místo, aby se blok dal odřezat (např. ocelovým lankem nebo 

sněhovou pilkou). Lopata se poloţí na pravou stranu bloku násadou směrem ze svahu dolů 

a provede se prvních 10 úderů rukou na lopatu vedených ze zápěstí. Při tom se sleduje 

vznik podélných trhlin v bloku.  
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Obrázek 12: Vedení úderu ze zápěstí při testování metodou ECT [5] 

Pokud se ţádná neobjeví, následuje druhá fáze. Představuje dalších 10 úderů, 

tentokráte vedených z lokte (nechat ruku volně padat).  

 

Obrázek 13: Vedení úderu z lokte [5] 

Jestliţe se neobjeví svislá podélná trhlina, následuje třetí fáze, kterou je dalších aţ 

10 úderů vedených z ramene (opět nechat ruku padat). 

 

Obrázek 14: Vedení úderu z ramene [5] 
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K posouzení stačí provést pouze 21 úderů. Pokud se neobjeví ţádná souvislá 

podélná trhlina do 21. úderu, je situace stabilní, v opačném případě hrozí nebezpečí vzniku 

lavin a pohyb v takovémto terénu je nebezpečný. K lepšímu posouzení situace se 

doporučuje provést tento test vícekrát. Objektivní hloubka výkopu je minimálně 60 cm, 

pro lepší přesnost aţ 100 cm. Tato metoda vyţaduje nácvik a bývá ovlivněna zkušeností 

testující osoby. 

8.1.3 Stuffblock test (dopadový test) 

Stuffblock test neboli dopadový test se vyuţívá k odhalení slabých vrstev a rozhraní 

ve sněhovém profilu a odhadu jejich pevnosti. Vznikl v USA v roce 1994 za přičinění 

Rona Johnsona a Karla Birkelanda. [36] 

K provedení testu je nutné nejprve izolovat blok sněhu 30 x 30 cm na vhodném 

místě, vlastnostmi blízkém zkoumanému svahu. Čelní strana (dolů ze svahu) musí být 

zcela odkopána, zbylé tři stačí odříznout lankem nebo sněhovou pilkou. Poté je třeba mít 

k dispozici závaţí o hmotnosti 4,5 kg. Lze vyuţít menší batoh naplněný sněhem. Poté se 

vodorovně opře lopata o hranu sněhového bloku a poloţí se na ni závaţí. Pokud nedojde 

ke zhroucení uţ při poloţení, závaţí se pouští pokaţdé z výšky o 10 cm více na lopatu 

aţ do doby, neţ se blok zhroutí (obrázek 15). Hodnotí se výška pádu závaţí, která 

způsobila zhroucení a také hloubka vrstvy, ve které došlo k odtrţení. 

 

Obrázek 15: Provedení dopadového testu [36] 

Vyhodnocení dle výšky pádu závaţí 

 0 – 20 cm: nestabilní situace 

 30 – 50 cm: středně stabilní situace, rozhodnutí závisí na jiných testech nebo 

zkušenosti 

 > 50 cm: stabilní situace 
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Stejně jako u předchozích metod ani zde není výsledek 100% vypovídající, jen 

můţe informovat nebo upozornit na nebezpečnou situaci. Při rozhodování by se mělo 

zohlednit více faktorů jako stupeň lavinového nebezpečí, počasí, atd. 

8.1.4 „Testy za pochodu“ 

Jde o velmi rychlé a jednoduché otestování povrchu vyuţívající moţnosti okolního 

prostředí. Testy 1. aţ 3. nejsou přesné a zhodnocení je velmi subjektivní. Testy 4. a 5. jsou 

velmi dobře vyhodnotitelné. Okamţitě informují, zda je svah bezpečný nebo ne. 

1. „Skákání nad stopou“ – Nad jiţ vyjetou nebo vyšlapanou stopu se vystoupá o pár 

kroků, zatěţuje se sníh mezi stopou a testující osobou a její vahou (poskakováním) 

se snaţí odtrhnout sněhový blok. Na základě snadnosti odtrţení a zkušeností se 

vyhodnotí situace. 

2. Test lyţařskou nebo trekovou hůlkou – Hůlka je zapichována pomalu stále 

hlouběji do sněhu, při tom se sleduje, jaký odpor klade. Negativním znamením je 

tzv. inverze tvrdosti, kdyţ se pod tvrdou vrstvou objeví velmi měkká.  

3. Testovací svah – Pokud je k dispozici malý bezpečný strmý svah, kde nehrozí 

nebezpečí v případě „utrţení sněhu“, můţe se zkusit pevnost sněhové pokrývky 

zatěţováním vlastní vahou. 

4. Seříznutí lyţemi – Slouţí pro případné kontrolované strţení laviny na sjíţděném 

svahu. Z bezpečného místa na svahu se přejede na lyţích šikmo dolů na druhou 

stranu do dalšího bezpečného místa s maximálním zatěţováním lyţí. Pro zvýšení 

bezpečnosti je vhodné jistit se lanem. Pokud se lavina ani za maximálního zatíţení 

neuvolní, lze svah v testovaném místě povaţovat za bezpečný. Pokud se lavina 

utrhne, je celý svah bezpečný, protoţe nestabilní vrstvy sjely do údolí. 

5. Utrţení sněhové převěje – Na testovaný svah se uvolní sněhová převěj těţší neţ 

člověk, tím dojde k otestování stability svahu. K uvolnění převěje můţe dojít 

odříznutím nebo odkopáním, při kterém je vhodné se jistit lanem kvůli nebezpečí 

pádu. Pokud svah vydrţí pád převěje, je bezpečný pro sjezd. Stejně tak i svah, na 

kterém dojde uvolněnou převějí ke strţení laviny. [4] 
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9 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO VYHLEDÁVÁNÍ OSOB 

ZASYPANÝCH SNĚHOVOU LAVINOU 

Tento druh technických prostředků slouţí k zajištění včasnější a kvalitnější 

záchrany, neţ by bylo moţno poskytnout bez nich. Zatím nikde na světě neexistují oblasti, 

kde by byly povinnou součástí výbavy, kromě organizovaných závodů například 

skialpinistů atd. Vzhledem k současným trendům, které kladou důraz především 

na bezpečnost osob a majetku, se dá předpokládat, ţe by v blízké době mohly vzniknout 

zóny v nebezpečných oblastech, kde by v určité roční době byly tyto prostředky povinné 

na základě např. vyhlášky nebo nařízení. Určitě by tímto došlo k usnadnění práce 

záchranných sloţek, je však brát v potaz také ekonomické hledisko, nepřevyšuje-li příliš 

poměr vynaloţených prostředků úbytek rizika. Prozatím je na kaţdém, zdali zainvestuje 

do tohoto na první pohled draţšího vybavení. V ţádném případě však jeho vlastnictví 

neznamená automatické zvýšení bezpečnosti, pouze usnadňuje postup při nastalé krizové 

situaci a s ní spojené záchranné akci. 

9.1 Lavinový vyhledávač 

Základním a nejdůleţitějším prvkem výbavy do lavinového terénu je Lavinový 

vyhledávač nazývaný „pípák“ podle výrobce firmy Pieps nebo pro vlastnost akustické 

signalizace při vyhledávání. Slouţí k zjištění polohy oběti zasypané sněhovou lavinou. 

Lidé mají při pohybu v lavinovém terénu vyhledávače zapnuty v poloze „vysílání“, pokud 

nastane situace, ţe jsou někteří z nich zasaţeni sněhovou lavinou, ostatní zúčastnění nebo 

přivolaní záchranáři si své vyhledávače přepnou do polohy „vyhledávání“ a snaţí se 

zachytit signál přístrojů v poloze „vysílání“. Rychlost nalezení je pak závislá na více 

faktorech. Základem je kvalitní nácvik činnosti, protoţe obětem hrozí s přibývajícím 

časem stále větší riziko smrti nebo váţného poranění. Můţe se stát, ţe lavina tělo oběti 

odnese mnohem dál od místa nehody, proto je nejdříve potřeba zachytit signál hledaného. 

Velkou měrou na rychlost vyhledávání působí stres a psychika člověka, ten pak můţe 

reagovat nesoustředěně a neprofesionálně. 

Vysílání signálu probíhá po elektromagnetických siločárách. Vyhledávač je zachytí 

a s klesající vzdáleností se zvyšuje intenzita signálu. U analogových přístrojů se postupuje 

na základě poslechu akustické signalizace, která zvyšuje svou intenzitu nepřímo úměrně se 

vzdáleností od hledaného. Některé přístroje navíc disponují LED diodami pro optickou 
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signalizaci. Vše musí být dobře nacvičené. U novějších digitálních přístrojů integrovaný 

procesor vypočítá směr nejsilnějšího signálu a navádí pomocí grafického displeje. Je tedy 

vhodnější pro méně zkušené uţivatele. Dokáţe zčásti eliminovat jejich neznalosti, i tak je 

k úspěšné záchraně potřeba nacvičení práce s vyhledávačem. 

9.1.1 Historie lavinových vyhledávačů 

První účinný elektronický lavinový vyhledávač byl vyvinut v USA v Buffalu v roce 

1968 výzkumným týmem pod vedením Johna Lawtona [12]. Dostal jméno Skadi 

(obrázek 16) a do prodeje se dostal počátkem 70. let minulého století. Jiţ dříve bylo 

experimentováno s elektromagnetickými metodami, ty však postrádaly dostatečný dosah 

a přesnost pro nalezení obětí lavinových nehod. Skadi disponoval maximálním dosahem 

aţ 27,5 metru a brzy se stal součástí výbavy osob pracujících nebo pohybujících se 

v terénu s rizikem výskytu sněhových lavin. Lawton se inspiroval výzkumem experta 

na tuto problematiku Edem LaChapellem. Jeho přístroj byl příliš velký a těţký, v horských 

podmínkách tedy nepouţitelný. Lawton ho tedy upravil, zmenšil rozměry přístroje i antény 

a celé zařízení vsadil do plastového obalu.  

 

Obrázek 16: Skadi [12]. 

Skadi fungoval na principu vyzařování magnetického pole pomocí elektrického 

proudu a měděné cívky, v případě vyhledávání toto magnetické pole zachytával 

a přeměňoval ve zvukový signál, který signalizoval přítomnost jiného hledaného 

vyhledávače, který u sebe měla zasaţená osoba. Tvůrci zvolili za pracovní frekvenci 

2,275 kHz, kterou vyhodnotili jako nejméně náchylnou k rušení stromy a skalami. 

Vyhledávání probíhalo tím způsobem, ţe zvuk signalizující přítomnost hledané oběti 

se zesiloval nepřímo úměrně ke vzdálenosti vyhledávané oběti. Tento základní princip 

se vyuţívá dodnes, nejnovější přístroje však mohou disponovat také grafickým displejem, 

který dokáţe přesněji navádět na místo nehody neţ samotná akustická signalizace, pouze 
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dnes vyuţívanou frekvencí je hodnota 457 kHz, která se stala mezinárodním standardem 

roku 1991. Přístroj byl velmi účinný a brzy jej začaly kopírovat firmy z Evropy. 

 Jako první se výroby v Evropě chopila rakouská firma Seidel Elektronik roku 1972. 

Vyhledávač pracoval na stejné frekvenci, jako Skadi (2,275 kHz). V roce 1981 je na trh 

poprvé uveden přístroj Pieps 3, který pracuje na 2 frekvencích, 2,275kHz i 457 kHz. 

457 kHz se začalo pouţívat na počátku osmdesátých let, jelikoţ umoţňovalo větší 

vyhledávací dosah přístrojů. Hovořilo se aţ o 100 m, kdeţto původní frekvence zajišťovala 

teoreticky třikrát menší vzdálenost pro vyhledávání. V praxi však nebyla tato čísla 

tak podstatná a jako nejdůleţitější předpoklad pro úspěšné vyhledání se ukázalo nacvičení 

práce s přístroji v terénu. [12] 

Prvním a jediným Československým výrobkem se stal Berdin od společnosti Tesla 

Liptovský Hrádok, vyrábí se jiţ přes 25 let dodnes. Jedná se o analogový akustický 

přístroj, ke kterému bylo třeba pro poslech zvukového signálu připojit sluchátka. Účinná 

vzdálenost zachycení prvního signálu dosahovala aţ 60 metrů. 

V současnosti se vývojem lavinových vyhledávačů zabývají výrobci jako Ortovox, 

Pieps, Arva, Barryvox, BCA a jiní.  

9.1.2 Typy lavinových vyhledávačů 

 Základní dělení lze provést na analogové a digitální podle toho, zda je či není 

přijímaný signál zpracováván a vyhodnocován procesorem. Analogové přístroje obecně 

disponují větším dosahem, protoţe pro digitální zpracování je potřeba silnější signál, který 

je k dispozici v menší vzdálenosti od vysílače. Digitální vyhledávače jsou méně náročné 

na zkušenosti obsluhy a výcvik.  

Analogové 

Tyto přístroje přijímají pomocí jedné antény signál hledaného vyhledávače 

zapnutého v reţimu vysílání a převádějí ho na akustický signál. Intenzita zvuku se zvyšuje 

s klesající vzdáleností mezi přístroji. Lze přitom regulovat ovladačem. Zvuk je vytvářen 

reproduktorem nebo sluchátky, která eliminují rušivé zvuky okolí. K zástupcům této 

kategorie patří Ortovox F1, Pieps Opti nebo slovenský přístroj TESLA Berdin 

(obrázek 17). Některé z nich pouţívají zároveň optickou informaci v podobě blikajících 

diod (Ortovox F1, Pieps Opti). 
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Obrázek 17: Ortovox F1 retriever, Pieps Opti, Tesla Berdin [28] 

Digitální jednoanténové 

Tento druh vyhledávačů má rovněţ jednu anténu pro příjem signálu, disponuje 

ale digitálním procesorem, který dokáţe vyhodnocovat sílu signálu a podle ní na displeji 

zobrazovat číslo, které charakterizuje vzdálenost k oběti (pouze orientační údaj). 

S klesající hodnotou se vzdálenost zmenšuje. Přístroj má však tu nevýhodu, ţe jeho jediná 

anténa nedokáţe určit přesněji vzdálenost a směr postupu šipkou na displeji při hledání. 

Příkladem jsou vyhledávače Pieps Freeride nebo Arva 9000 (obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Pieps Freeride, Arva 9000 [28] 

Digitální vyhledávače víceanténové 

Disponují dvěma nebo třemi anténami, coţ umoţňuje plné zpracování přijímaného 

signálu elektronicky. Zobrazují číslo vypovídající o vzdálenosti k oběti a taky směr 

siločáry. Vyhledávání probíhá především podle displeje. Tyto informace mohou být 

doplněny i akustickou signalizací jako u analogových přístrojů. Mohou zpracovávat signál 

více zasypaných osob, většina z nich automaticky vybere tu nejbliţší a navádí k ní. 

Tříanténové přístroje jsou „nejúčinnější“, protoţe dvě antény určují pouze rovinu 

vyhledávání. Při přiblíţení k hledané osobě se vyhledávač sám přepne do módu přesného 
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dohledávání. Příkladem mohou být Pieps DSP, Ortovox S1, nebo Barryvox Pulse 

(obrázek 28). 

    

Obrázek 19: tříanténové přístroje Pieps DSP, Ortovox S1 a Barryvox Pulse [28]  

Nadstandardní funkce lavinových vyhledávačů 

Výrobci lavinových vyhledávačů začali své nejnovější výrobky vybavovat novými 

funkcemi, které na první pohled přinášejí vyšší uţivatelský komfort. Jedná se např. 

o elektronický kompas, teploměr, sklonoměr, barometr, atd. Zkušenými uţivateli jsou tyto 

doplňky velmi kritizovány, protoţe ke strţení lavinou můţe dojít v momentě, kdy dotyčný 

manipuluje s lavinovým vyhledávačem v rukou při vyuţívání některé z těchto funkcí. 

Lavina mu vyhledávač vytrhne a ten se pak při hledání nachází na jiném místě neţ oběť. 

9.1.3 Pouţití vyhledávače při hledání zasypané osoby 

Nejdůleţitějším faktorem je rychlost nalezení a vykopání zasypané oběti. Proto by 

úkony pro vyhledávání měly být předem velmi dobře nacvičeny. V prvé řadě je potřeba 

přístroj přepnout na funkci vyhledávání. Pokud je neznámá přesnější lokalizace oběti, je 

nutné laviniště prohledat metodou kříţem kráţem. Vzdálenost rozestupů závisí na typu 

pouţitého vyhledávače, standardně se vyuţívá vzdálenosti 20 m. Pokud dojde k nalezení 

signálu, nezastavuje se a hledá se rostoucí intenzita signálu (akustická informace, blikání 

diod, vizuální informace na displeji pomocí čísla vzdálenosti, atd.).  

Zatímco v prvních fázích hledání je nejdůleţitější rychlost, při jemném dohledávání 

a přibliţování k místu zasypání se významnější stává přesnost. Po nalezení místa 

s nejsilnějším signálem se ověří intenzita signálu křiţováním vyhledávačem asi 1 m 

do stran co nejblíţe povrchu nad tímto místem, vyhledávačem se neotáčí a musí být 

po celou dobu pátrání ve stále stejné poloze. Hledá se bod s nejsilnějším akustickým 
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signálem nebo s nejniţším číselným údajem na displeji. Analogové, digitální 

jednoanténové a dvouanténové vyhledávače neposkytují tak kvalitní zpracování signálu 

jako tříanténové. Proto u nich mohou nastat problémy s výskytem tzv. „falešných maxim“ 

při jemném dohledávání. Je proto nutné prohledat blízké okolí a ujistit se o nejsilnějším 

indikovaném signálu. 

Poté přichází na řadu pouţití sondy (viz. kapitola 9.3 Lavinová sonda). Nacvičeným 

sondováním se hledá tělo pod sněhem, v případě pozitivního nálezu se sonda nevytahuje! 

Po úspěšném nálezu je nutné oběť co nejrychleji vykopat, podle hloubky sondy se určí, jak 

velký výkop bude. Pokud není zasypaný hned pod povrchem, kope se z boku. Ne shora, 

protoţe hmotnost zachránce by ho mohla zranit nebo způsobit zhroucení sněhové kapsy 

se vzduchem. Po vykopání se poskytuje první pomoc a provede doprava do nemocnice. 

Časté chyby při pouţívání lavinového vyhledávače 

 Častou chybou při pohybu v lavinovém terénu je způsob nošení lavinového 

vyhledávače. Ten by měl být upevněn pomocí popruhů co nejblíţe k tělu (pod svrchními 

vrstvami) a to na hrudníku blízko obličeje. Kaţdá vrstva nad ním ho chrání před utrţením 

nebo mechanickým poškozením a tepelně ho izoluje. Chybou je umístění na svrchní vrstvě 

oblečení nebo v některé z kapes. Při strţení lavinou by došlo k jeho odtrţení nebo 

poškození a vyhledávání by bylo neefektivní. Při nošení v kapse se můţe stát, 

ţe po odloţení vrstvy oblečení s vyhledávačem se octne v batohu, který se při lavinové 

nehodě můţe dostat na jiné místo neţ oběť. 

 Funkčnost závisí na pouţitých bateriích. Pouţívat by se měly nabité alespoň 

na 70% nebo podle doporučení výrobce. Digitální přístroje při zapnutí signalizují stav 

baterií na displeji, analogové pomocí blikající diody (způsoby signalizace stavu jsou 

popsány v návodu k vyhledávači). Před novou sezónou se doporučuje baterie vyměnit. 

Nepouţívají se nabíjecí baterie, protoţe jsou schopny prudce ztratit napětí během krátkého 

času a přestat vyhledávač napájet elektrickou energií. 

9.1.4 Metody vyhledávání 

Existují rozdíly ve vyhledávání s plně digitálními přístroji, které nás dokáţou 

k oběti laviny zavést pomocí šipky na grafickém displeji (po siločáře) a staršími 

analogovými, u kterých je vyhledávání sloţitější a je potřeba daleko větší nácvik.  
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Kříţová metoda 

Metoda pouţívaná pro vyhledávání s analogovými vyhledávači. Postupuje 

se určeným směrem, při kterém se snaţí zachytit signál lavinového přístroje zasypané 

oběti. Jakmile je signál zachycen, pokračuje se stále dál v původním směru pohybu. 

Nalezne se místo, kde je signál nejsilnější (nejlépe zhruba uprostřed dvou bodů se slabším 

signálem), zde se otočí směr postupu o 90° vzhledem k původnímu směru (přímce) 

vyhledávání a pokračuje se dále, pokud signál slábne, otočí se o 180°, pokud ne, postupuje 

se stejně jako na první přímce a nalezne se opět místo s nejsilnějším signálem a v něm 

se otočí o 90° (obrázek 20). Při otáčení musí lavinový vyhledávač zůstat vţdy ve stejné 

poloze.  

 

Obrázek 20: Kříţová metoda [Autor] 

Hledaný signál oběti vychází z místa s nejsilnějším zachyceným signálem. 

Při zesilování akustické informace o vzdálenosti je nutné ji regulovat příslušným 

ovladačem na těle přístroje pro snadnější rozpoznání změny intenzity signálu. Při postupu 

směrem ze svahu se doporučuje postupovat z jedné strany na druhou za současného 

pohybu směrem dolů („cik cak“). 
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Výhody: - rychlá v reálných situacích 

Nevýhody: - náročnější na nácvik 

Indukční metoda 

Tato metoda sleduje nejsilnější signál vyhledávače zapnutého v pozici vysílání. 

Postupuje se po siločáře signálu, která je podobná siločarám elektromagnetického pole 

(obrázek 21). Při přibliţování k pozici zasypaného se signál zesiluje a s ním i důleţitá 

akustická informace nebo se sniţuje číselný údaj na displeji digitálního vyhledávače. Vţdy 

při dosaţení přijatelné intenzity zvuku se zeslabí pro moţnost kvalitnějšího odhadu změny 

intenzity signálu a s tím spojené vzdálenosti. Místo s nejsilnějším signálem je hledaným 

bodem.  

 

Obrázek 21: Indukční metoda vyhledávání [Autor] 

Výhody: - jednoduchost 

  - rychlost na mírných svazích 

Nevýhody: - siločáry mohou zavést mimo laviniště 

- starší přístroje nemusí fungovat efektivně při vyuţívání této metody 
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Metoda tří kruţnic 

 Metoda tří kruţnic je vhodná pro vyhledávání více osob, pokud zasypaní leţí 

nedaleko od sebe a signály jejich přístrojů se překrývají. V první řadě je potřeba dostat 

se na místo některého zasypaného, zde převaţuje jeho signál a lze ho lokalizovat. Moderní 

digitální vyhledávače automaticky zvýrazní signál nejblíţe zasypaného a utlumí signály 

těch vzdálenějších. Zatímco ostatní účastníci se snaţí vykopat prvního nalezeného, 

hledající osoba kolem tohoto místa krouţí po kruţnici o poloměru tři metry a pokouší se 

zachytit signál další oběti. Jestliţe nic nezachytí, zvýší se poloměr kruţnice na 6 metrů, 

kdyţ je i nyní výsledek negativní, pokračuje se na kruţnici o poloměru 9 metrů. Pokud je 

na některé z kruţnic signál zachycen, sledujeme jej podle sílící intenzity aţ k dalšímu 

zasypanému. Tento postup opakujeme stále dokola, dokud jsou pohřešovány další osoby. 

Nepříznivá situace nastává, jakmile hledaní leţí příliš blízko (asi 1 m) nebo příliš hluboko 

(2m a více). Jejich signály při této metodě můţou být nerozeznány, protoţe na kruţnicích 

se sleduje zachycení nového výrazného signálu, kdeţto tento můţe vypadat jako od prvně 

nalezené oběti. 

Výhody: - jednoduchá metoda 

  - lze provádět se všemi typy přístrojů 

  - dobré výsledky z praxe 

Nevýhody:  - nevhodná pro zasypání více osob příliš blízko nebo příliš hluboko 

9.2 Sněhová lopata 

Často podceňovaným prostředkem pro záchranu je lopata (obrázek 22). Nestačí 

totiţ oběť pouze včas nalézt a lokalizovat, důleţitou roli hraje rovněţ vyproštění zasypané 

osoby z masy sněhu, aby mohla volně dýchat a nebyla vystavena tlaku vrstvy sněhu nad ní. 

U lopaty je důleţitý materiál, z něhoţ je vyrobena. Musí být dostatečně pevná, aby s ní 

bylo moţno pracovat i ve zmrzlém sněhu, nesmí však být příliš těţká, protoţe často je 

přenášena k místu nehody na delší vzdálenost samotnými záchranáři. Vhodné jsou slitiny 

hliníku. Odházení sněhu o objemu 1 m
3
 trvá zhruba 5 – 8 minut v závislosti na typu sněhu. 
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Obrázek 22: Sněhové lopaty [34] 

9.3 Lavinová sonda 

 Po nalezení zasypané osoby lavinovým vyhledávačem nastává chvíle, kdy je 

potřeba ji rozpoznat a nalézt pod vrstvou sněhu. Pro získání představy o přesné pozici 

a hloubce zasypaného před pokusem o vykopání slouţí lavinová sonda (obrázek 23). Tato 

přesnější lokalizace ušetří cenný čas při hledání, protoţe vyhledávač určí ono místo 

s určitou nepřesností (řádově aţ jeden metr). Zjednodušeně řečeno se jedná o dlouhou 

skládací tyč, kterou se propichuje vrstva sněhu a hledá se oběť. 

 

Obrázek 23: Lavinová sonda [34] 

 Sondy lze dělit podle pouţitých materiálů těla (např. dural, ocel, karbon, atd.) nebo 

lanka spojujícího jednotlivé části skládacího těla (ocelové, syntetické). Pouţitelná délka 

pro vyhledávání je od 260 cm, přičemţ existují delší i kratší typy. Sonda by měla mít co 

největší průměr, aby se při průchodu různými vrstvami sněhu ohýbala co nejméně. 

 Zvláštním typem je sonda iProbe firmy Pieps, která obsahuje zabudovaný přijímač 

pro zachycení signálu lavinového vyhledávače pracujícího na frekvenci 457 kHz ve svém 

hrotu. Akustickým signálem informuje o vzdálenosti. Díky tomu je moţno rychleji 

a přesněji najít zasypaného. Pokud je hrot sondy vzdálen 50 cm a méně od lavinového 
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vyhledávače, intenzita zvukového signálu roste se zkracující se vzdáleností. Výrazně se tak 

urychlí jemné dohledání. 

9.4 Recco 

Recco je systém pracující na principu radaru a slouţí k vyhledávání osob 

zasypaných lavinou. Dotyčný má u sebe (zašitý v bundě nebo přilepený na lyţařských 

botách) tzv. Recco odraţeč (obrázek 24), který pracuje podobně jako např. tokeny v RFID 

technologiích (viz kapitola 12.1 Vyuţití RFID technologií). Jedná se o prvek, který 

dvojnásobně zesiluje a odráţí záření vygenerované vyhledávacím zařízením (917 MHz) 

zpět do jeho přijímací části (1834 MHz). Výhodou oproti „tradičním“ lavinovým 

vyhledávačům je přímý postup k oběti. Systém má však řadu nevýhod. K zastínění záření 

stačí lidské tělo, proto je třeba mít u sebe více destiček na různých místech. Je zde zcela 

eliminována kamarádská výpomoc s aktivními vyhledávacími přístroji, která můţe působit 

v prvních a nejdůleţitějších chvílích nehody, jelikoţ dle křivky přeţití je prvních 15 –

 18 minut rozhodujících (obrázek 5). Proto je zatím jeho vyuţití omezeno na lyţařské 

areály a freeridové terény v jeho blízkém okolí, kde se nachází vyhledávací přístroje a je 

moţné zasáhnout ihned. Často se také pouţívá pro vyhledávání mrtvol lidských těl, které 

by se jinými způsoby hledaly obtíţně.  

 

Obrázek 24: Recco odraţeč [13] 

 Systém byl vyvinut po lavinovém neštěstí 1973 ve Švédsku, u kterého byl přítomen 

i pozdější vynálezce Magnus Granhed. První prototyp byl vyroben v roce 1981 a roku 

1983 byl uveden do prodeje. První vyhledávání zasypaného člověka systémem Recco 

proběhlo aţ roku 1987. K velkému rozvoji přispěla organizace NATO, jelikoţ kaţdý voják 

byl na konci 80. let vybaven pasivním reflektorem. V dnešní době je součástí výbavy 

nejmodernějších lyţařských středisek a přispívá k jejich bezpečnosti. Některé lavinové 
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vyhledávače rovněţ obsahují pasivní prvek systému Recco (např. Mammut VS 2000), 

aby byly vyhledatelné i tímto způsobem. [13] 

10 NADSTANDARDNÍ LAVINOVÁ VÝBAVA 

 V současnosti existuje moţnost aktivně ovlivnit průběh lavinové nehody uţitím 

nadstandardní lavinové výbavy a tím zvýšit šanci na přeţití. Základem je mít neustálý 

přísun kyslíku a moţnost roztáhnout hrudní koš pro nádech, coţ se tyto nadstandardní 

prvky výbavy snaţí zajistit a sníţit tak riziko smrti v lavině. 

10.1 Lavinové batohy a Avi Vest 

Jedná se o aktivní lavinovou pomůcku zvyšující šanci na přeţití. Na českém trhu je 

prozatím moţnost získat tento produkt pouze od dvou výrobců. Konkurence je malá a tomu 

odpovídá pořizovací cena (okolo 18 000 Kč). Jednou z těchto pomůcek je ABS batoh, 

jehoţ vývoj probíhá od roku 1980 Peterem Aschauerem. Při strţení lavinou je nutné 

zatáhnout za spouštěcí mechanismus, který uvolní stlačený plyn (dusík nebo vzduch) 

do airbagů o velikosti 170 litrů. Ty se nafouknou a dojde ke zvětšení objemu osoby 

asi 1,5 krát (obrázek 25). Vyuţívá zákonu o inverzní segregaci, kdy se při pohybu částic 

postupem času k povrchu dostávají ty s největším objemem. Tělo se pohybuje ve svrchní 

vrstvě laviny, proto má moţnost přístupu ke kyslíku a nedojde k udušení. Od roku 2010 je 

moţné dálkové odpálení ABS batohu, pokud to nezvládá strţená osoba, můţe její batoh 

odpálit nezasypaný kolega. V současné době se zjišťuje účinnost tohoto zařízení 

při uţívání běţnými uţivateli a z 212 nehod s pouţitím lavinového batohu byly pouze tři 

osoby zcela zasypány pod povrchem. [34] Batoh ABS a jeho klony nefungují v případě 

pádu sekundárních lavin na laviniště, kde uţ se zastavil prvotně strţený.  

 

Obrázek 25: Batoh se systémem ABS [34] 
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 Alternativním řešením je systém SnowPulse (obrázek 26), který pracuje 

na podobném principu a na trhu se objevil o několik let později neţ ABS btoh. Rozdíl je 

v provedení nafukovacích vaků. U systému SnowPulse se vaky nafukují kolem ramen 

a hlavy, čímţ ji ochraňují a zároveň by ji měl udrţet nad povrchem laviny (obrázek 27). 

Stejně jako u ABS batohu většímu rozšíření mezi uţivatele nejvíce brání cena okolo 

18 000 Kč. 

 

Obrázek 26: SnowPulse [17] 

 

Obrázek 27: Srovnání průběhu zasypání lavinou s batohem ABS a SnowPulse [16] 

 Poslední podobnou variantou uvedenou na trh je Avi Vest. Jedná se o vestu, která 

obsahuje na zádové partii vak, jenţ se při aktivaci nafoukne na objem 150 litrů. Po dvou 

minutách se začne sám vypouštět, aby vytvořil objemný prostor pro dýchání. Nad touto 

vlastností se spekuluje v řadě testů pomůcky, protoţe vzduchový polštář by měl 

zůstat nad povrchem laviny, kde vypuštění nezlepší podmínky pro dýchání. [18] Cena 

se pohybuje okolo 625 USD.  



37 

 

10.2 AvaLung  

 AvaLung (obrázek 28) od společnosti Black Diamond je prostředek vypomáhající 

dýchání člověku zasypanému sněhem po delší dobu, neţ by byl schopen bez jeho pouţití. 

Nasazuje se pomocí popruhů na oděv. Pomocí jednocestného ventilu odděluje vdechovaný 

a vydechovaný vzduch. Obsahuje membránu o objemu 500 cm
3
, která zvětšuje prostor, 

ze kterého se dýchá, a zároveň odvádí vydechovaný oxid uhličitý na jiné místo, neţ odkud 

je vzduch nasáván. Podmínkou pro funkci je moţnost pohybu hrudního koše. Průměrně 

vydrţí člověk pod lavinou dýchat 20 minut, AvaLung by tento čas měl posunout na hranici 

jedné hodiny, čímţ výrazně zvyšuje čas na záchranu. [19] Diskutabilní je, zda se podaří 

vsunout náustek do úst při pádu laviny. 

 

Obrázek 28: Avalung [19] 

10.3 Avalanche Ball (lavinový balón) 

 Avalanche Ball (obrázek 29) nesniţuje pravděpodobnost zasypání lavinou. Jeho 

funkce spočívá ve zkrácení doby nutné k nalezení a vyproštění. Systém se skládá 

ze sloţeného balónu a šňůry. Při strţení lavinou je nutná jeho aktivace, balónek o průměru 

60 cm je vypuštěn z kapsy a nafouknut, šňůra dlouhá 6 m ho pak spojuje se zasypanou 

osobou. Zůstává na povrchu a lokalizuje místo zasypání, takţe zachránci se mohou 

přesunout rovnou k balónu, a započít hledání pomocí lavinových vyhledávačů. Není 

vhodný do lesního porostu kvůli pravděpodobnosti zachycení. Jedná se o doplňkový 

prostředek k základnímu vybavení vyhledávač + lopata + sonda. Nevýhodou je cena 

kolem 200 € a velká hmotnost.[20] 
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Obrázek 29: Avalanche ball [20] 

11 VLASTNÍ MĚŘENÍ DOSAHU LAVINOVÝCH VYHLEDÁVAČŮ 

Jednou z nejdůleţitějších vlastností při vyhledávání je první zachycení signálu 

zasypané osoby (popř. osob). Na ní závisí, za jak dlouho je moţno provést pozitivní nález. 

V manuálech jednotlivých přístrojů je uveden maximální dosah. Efektivní pouţitelná 

vzdálenost je závislá na podmínkách, v jakých záchranná akce probíhá a nikdy nedosahuje 

maximální hodnoty. Z tohoto důvodu jsem provedl test pěti lavinových vyhledávačů 

v modelové situaci, aby bylo moţno porovnat jejich schopnosti za reálných podmínek, 

v jakých mohou být vyuţity. 

Test proběhl na vrstevnici Lysé hory, ve výšce asi 1200 m n.m. na ploše s velmi 

malým sklonem (do 5°) za jasného počasí. V okolí se nenacházely ţádné významné 

objekty (stromy, skály, atd.), které by signál rušily nebo zkreslovaly. Teplota 5°C byla 

naměřena bimetalovým teploměrem. Pro testování bylo k dispozici pět lavinových 

vyhledávačů, a to: Ortovox F1 retriever, Arva Evolution+, Barryvox Opto 3000 (pozn. 

naměřené hodnoty z digitálního zachycení signálu jako u ostatních přístrojů), Pieps 

Freeride a Pieps DSP (obrázek 30 a tabulka 6). Tyto přístroje (s výjimkou Ortovoxu 

F1 retriever) byly zvoleny z toho důvodu, ţe jimi disponují půjčovny nejznámějších 

obchodních řetězců se zaměřením na outdoor v ČR, odkud byly tři z přístrojů zapůjčeny. 

Všechny byly lehce a rychle ovladatelné i v rukavicích.  

Jako referenční přístroj, který byl ostatními vyhledáván, jsem zvolil Ortovox F1, 

protoţe se jedná o analogový jednoanténový vyhledávač bez displeje a od ostatních se tak 

liší. Zakopán byl 0,5 m pod úrovní povrchu ve sněhu, který byl mokrý a těţký 



39 

 

(obrázek 31). Zbylé čtyři přístroje disponovaly grafickým displejem indikujícím směr 

„správného“ postupu šipkou a obsahujícím číselný údaj, informující o vzdálenosti k cíli. 

 

Obrázek 30: Testované lavinové vyhledávače, zleva: Pieps Freeride, Pieps DSP, Ortovox 

F1 retriever, Barryvox Opto 3000, Arva Evolution+ [Autor] 

Tabulka 6: Přehled testovaných vyhledávačů 

  výrobce poč. antén max. dosah [m] napájení cena [Kč+ známka (1-5) 

Pieps DSP Pieps GmbH 3 60 3xAAA 8990 1 

Pieps Freeride Pieps GmbH 1 40 3xAAA 3690 3 

Arva Evolution+ NIC-IMPEX 2 60 4xAAA 5990 3 

Barryvox Opto 3000 Mammut 2 40 (digitál) 3xAAA 8346 4 

Orotvox F1 retriever Ortovox 1 80 2xAA 3890 4 
 

 

Obrázek 31: Měření hloubky výkopu k provedení testu [Autor] 
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Testovaný vyhledávač byl nesen 1 m nad povrchem. V místě, kde přístroj 

signalizoval první zachycení signálu, jsem odečetl hodnotu z displeje, a poté pásmem 

(30 m) změřil skutečnou vzdálenost. Údaje jsem zapsal do připravené tabulky (tabulka 7). 

Takto se měření opakovalo pro kaţdý přístroj třikrát a pro tři různé polohy antény 

hledaného Ortovoxu F1 retriever, protoţe vzdálenosti prvního zachycení signálu na tomto 

faktu závisí. Polohu antény jsem ve třech zvolených situacích nastavil takto: A) v ose 

postupu k vyhledávači, B) kolmo na osu postupu ale vodorovně s povrchem, C) kolmo 

na povrch. Postupovalo se přímo k vyhledávači, jehoţ pozice byla viditelně označena 

sondou.  

Tabulka 7: Výsledky měření prvního zachycení signálu (dosahu) 

typ vyhledávače 

Orientace antény hledaného přístroje Ortovox F1 retriever 

A B C 

naměřeno *m+ display naměřeno *m+ display naměřeno *m+ display 

Pieps DSP 51,6 72 36,7 75 27,6 71 

Pieps Freeride 25,6 50 12,5 30 15,1 43 

Arva Evolution+ 27,4 37 23,4 36 14,3 34 

Barryvox Opto 3000 23,1 36 12,2 33 11,1 30 

 

 

Obrázek 32: Grafické znázornění výsledků měření [Autor] 
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Od naměřených hodnot jsem pro porovnání odchylek od skutečné vzdálenosti 

odečetl maximální dosah udávaný výrobcem a údaj na displeji (tabulky 8 a 9). 

Tabulka 8: Rozdíl naměřených hodnot a maximálních hodnot dosahu udávaných výrobcem 

typ vyhledávače 

Orientace antény hledaného přístroje Ortovox F1 

A B C 

max.- naměřeno*m+ max.- naměřeno*m+ max.- naměřeno*m+ 

Pieps DSP 8,4 23,3 32,4 

Pieps Freeride 14,4 27,5 24,9 

Arva Evolution+ 32,6 36,6 45,7 

Barryvox Opto 3000 16,9 27,8 28,9 
 

 

Obrázek 33: Graf odchylky naměřených hodnot od maximálního rozsahu [Autor] 

Tabulka 9: Rozdíl hodnoty z displeje a naměřené vzdálenosti pásmem 

typ vyhledávače 

Orientace antény hledaného přístroje Ortovox F1 

A B C 

rozdíl (displej - m) rozdíl (displej - m) rozdíl (displej - m) 

Pieps DSP 20,4 38,3 43,4 

Pieps Freeride 24,4 17,5 27,9 

Arva Evolution+ 9,6 12,6 19,7 

Barryvox Opto 3000 12,9 20,8 18,9 
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Vysvětlivky - Orientace antény hledaného přístroje Ortovox F1 retriever: 

 A - Rovnoběţně s osou hledání 

 B – Kolmo na osu hledání a rovnoběţně s povrchem 

 C – Kolmo k povrchu 

 

Obrázek 34: Graf rozdílu naměřených hodnot [m] a údajů na displeji (pozn. orientační údaj 

o vzdálenosti). [Autor] 

11.1 Vyhodnocení měření 

Z testu nejlépe vyšel přístroj Pieps DSP, který jako jediný disponuje třemi 

anténami. Ve všech třech případech dosáhl velmi dobrých hodnot. Za nejslabší hodnotím 

Barryvox Opto 3000, u kterého bylo posuzováno pro objektivitu s ostatními účastníky 

grafické zobrazení zachycení signálu. Akustická signalizace zajišťovala větší dosaţenou 

vzdálenost. Velké odchylky od maximálních hodnot dosahu jsou způsobeny utlumením 

signálu vrstvou těţkého mokrého sněhu. Velká odchylka naměřených hodnot 

od orientačního údaje na displeji je v pořádku. Zobrazený údaj neudává přesnou vzdálenost 

k cíli, ale zkreslenou na základě intenzity zachyceného signálu, a slouţí k rozpoznání 

signalizace vzdalování nebo přibliţování se k oběti. Při porovnání výsledků s jinými testy 

jsem zjistil, ţe naměřené hodnoty jsou nejbliţší testům DAV (Deutscher Alpenverein – 
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Německý alpský klub), proto je hodnotím za reálné v praxi. [15] Ostatní testy vykazovaly 

odlišnosti z důvodu zvolení jiných počátečních podmínek pro měření (především hloubka 

zakopání hledaného vyhledávače a typ sněhu). 

12 NÁVRH INOVATIVNÍHO VYUŢITÍ 

 Podle statistik (viz. kapitola 6 Statistické údaje v souvislosti s lavinovým 

nebezpečím) je zřejmé, ţe lavinových nehod přibývá. Hlavním důvodem je stále 

se zvyšující počet lidí pohybujících se v lavinovém terénu. Často se spoléhají na moderní 

vyhledávací systémy a nebezpečí podceňují, nebo nejsou schopni s přístroji pracovat 

na takové úrovni, aby případná záchrana mohla být včasná a efektivní. 

 Mnoho lidí investuje desítky tisíc korun do vybavení jako oblečení, lyţe atd. Ačkoli 

se cena lavinových vyhledávačů můţe na první pohled zdát vysoká, v porovnání s částkou 

za ostatní výbavu se nejedná o tak významnou sumu (viz. tabulka 6), aby měla mít vliv 

na rozhodování o bezpečnosti. Porovnání ekonomické a bezpečnostní stránky věci je 

na kaţdém uţivateli zvlášť. Pokud někdo ze skupiny riskuje a pohybuje se lavinovým 

terénem bez potřebného vybavení, sniţuje šanci na záchranu v případě nehody nejen sám 

pro sebe ale i pro lidi ve svém okolí, protoţe kamarádská pomoc je z hlediska času 

záchrany nejdůleţitější (obrázek 5). 

12.1 Vyuţití RFID technologií 

 Význam vyuţití RFID technologií (Radio Frekvenční Identifikace), slouţících 

k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln, stále roste. Stejně jako systém 

Recco (kapitola 9.4) vychází z principu radaru. Uţ za druhé světové války byly vyuţívány 

k identifikaci britských letadel, aby nedošlo k sestřelení ve vlastních řadách. Na rozdíl 

od systému Recco RFID technologie umoţňují vyuţití aktivních prvků pro snímané 

předměty, takzvaných RFID tagů. Ty jsou schopny přenášet informaci do RFID readerů, 

které mají funkci čtecího zařízení. Velkou výhodou je velikost tagů, jejichţ čip je dlouhý 

pouze 1 mm. Celková velikost je pak závislá na délce antény, která určuje pouţitou 

frekvenci. Kompletní tag i s anténou můţe být velký jako kreditní karta. V extrémních 

případech můţe být tak malý, ţe by se dal aplikovat pod kůţi bez viditelných známek.  

 RFID readery (čtečky, vyhledávače) vyuţívají jednu nebo více antén a pomocí nich 

nejen vysílají signál na tagy, ale také přijímají z nich odraţený nebo jimi vygenerovaný 
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signál (u aktivních prvků). Vyuţívají se jak stacionární (nepřenosné), tak mobilní (ruční) 

čtečky. Ty zatím poskytují moţnosti komunikace s RFID tagy do vzdálenosti několika 

metrů v závislosti na frekvenci.   

Moţnost vyuţití pro lavinovou problematiku je v současnosti omezená kvůli malým 

dosahům signálu (na vlnové délce 457 kHz) a nutnosti vyuţít čtečku RFID k vyhledávání. 

Aktivní tagy, disponující vlastním napájením, dokáţou vysílat aţ na vzdálenost 30 m, 

pasivní (fungující jako Recco) ale pouze od 10 cm do pár metrů. Maximálních vzdáleností 

dosahu signálu je ale prozatím dosahováno vyuţitím velmi vysokých frekvencí (aţ 5,8 

GHz), které však pro potřeby lavinového vyhledávání nejsou standardizovány a ani příliš 

vhodné (rušení WiFi, obtíţné čtení z kapalin, kovů, atd.). Současně vyuţívané rozmezí 

frekvencí je od 125 kHz do 5,8 GHz. Na frekvencích blízkých 457 kHz je dosahováno 

maxima dosahu řádově jednotek metrů. Čipy aktivních RFID tagů umoţňují sledovat 

teplotu, tlak i pohyb. Tyto parametry by se daly vyuţít pro zjišťování důleţitých údajů 

o ţivotních funkcích obětí lavinových nehod. Cena aktivního tagu se pohybuje ve stovkách 

korun českých, coţ je přijatelná částka, cena čtečky v tisících korunách českých. Norma 

pro lavinové vyhledávače (viz. kapitola 3.1 Technické normy) ale určuje, ţe vyhledávací 

i přijímací část musí být pro potřeby lavinového vyhledávání součástí jednoho přístroje. 

Se současným trendem RFID technologií je moţné, ţe se časem objeví i v problematice 

lavinového vyhledávání. [21] 

12.2 Další moţná řešení pro zvýšení bezpečnosti 

 V některých zemích nebo pohořích (např. Vysoké Tatry na Slovensku) existují 

zóny, do kterých je vstup v zimních měsících zakázán, ale s výjimkou horolezců, 

skialpinistů, atd., kteří se v tuto dobu stávají nejčastějšími oběťmi. Pro tyto lidi 

by se v budoucnu mohla zavést povinnost mít při vstupu do takovéto „zakázané zóny“ 

lavinový vyhledávač, lopatu a sondu ve své výbavě. Záchranné sloţky by získaly jistotu, 

ţe existuje šance najít zasypanou oběť s pomocí jejich vyhledávačů. Případná kamarádská 

pomoc by v případě nezasypaných účastníků nehody zvýšila šance na přeţití. Oblasti 

s častým výskytem sněhových lavin jsou zřetelně označeny výstraţnými značkami 

při vstupu z turistického chodníku do těchto míst. Z ekonomického hlediska se jedná 

o reálné řešení, protoţe s rostoucí konkurencí se na trhu objevují modernější přístroje, 

ale cena je vzhledem k rostoucí průměrné mzdě stále přívětivější i pro všední uţivatele. 
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 Prevence lavinového nebezpečí můţe být podpořena úpravou podmínek pojištění 

v závislosti na vybavení subjektu pojištění, které se sjednávají pro outdoorové sporty. 

Většina osob pohybujících se v nebezpečných terénech se dnes pojistí. Pro aktivity 

s pohybem v oblastech s nebezpečím laviny navrhuji pro pojišťovny podmínku, 

ţe pojištěný musí být vybaven lavinovým vyhledávačem spolu s lopatou a sondou. 

Ačkoli se jedná o pasivní způsob ochrany, zvýšil by procento „správně“ vybavených lidí 

a tím sníţil úmrtnost. Tomuto kroku by muselo předcházet přesné vymezení oblastí, 

ve kterých se nebezpečí sněhových lavin vyskytuje, a jejich zahrnutí do předepsaných zón 

daného typu pojištění. 
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13 ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo srovnat fyzikální principy a typy technických 

prostředků vyuţívaných k vyhledávání osob ve sněhových lavinách a navrhnout teoretické 

moţnosti inovativních řešení v praxi.  

V prvé řadě jsem se zabýval právními předpisy a normami, které s touto 

problematikou souvisí. Důleţitá je především mezinárodní standardizace frekvence 

lavinových vyhledávačů na 457 kHz pro jejich globální vyuţití v praxi. Dále jsem rozebral 

nebezpečí terénu, ve kterém se toto vybavení pouţívá a popsal moţnosti vyhodnocení 

nebezpečné sněhové pokrývky na základě testů, které při dodrţení správného postupu 

dokáţou objektivně vypovědět o hrozícím nebezpečí pádu sněhové laviny.  

Technické prostředky jsem rozdělil podle způsobu funkce na základě zpracování 

signálu a doplnil o nadstandardní prvky výbavy, včetně pasivního systému Recco, 

pracujícího na principu radaru a vyuţívaného především ve velkých lyţařských střediscích. 

Popsal jsem základní způsoby manipulace s lavinovými vyhledávači a metodiky hledání 

zasypané osoby. 

Měření v horském terénu jsem získal hodnoty vzdáleností prvního zachycení 

signálu hledaného referenčního přístroje Ortovox F1 retriever a mohl je porovnat 

s maximálními hodnotami výrobce i číselnými údaji na displejích přístrojů. Tento údaj je 

důleţitý pro vyhledávání, protoţe jsou na něm závislé rozestupy pátrajících osob. Jako 

porovnávané vyhledávače jsem zvolil takové typy, jimiţ disponují přední outdoorové 

řetězce v ČR v rámci svých půjčoven, proto s nimi pracuje velké mnoţství lidí. Naměřené 

hodnoty se podstatně lišily mezi jednotlivými typy i s údaji výrobců. Důvodem je zeslabení 

signálu vlivem prostředí. Výsledky jsem měl moţnost porovnat s měřeními jiných osob 

nebo organizací. Hodnotami jsem se nejvíce přiblíţil testům Německého alpského spolku 

(DAV – Deutscher Alpenverein), proto jsem je shledal za reálné v praxi. Odlišnosti od 

jiných provedených měření nastaly z důvodu zvolení rozdílných počátečních podmínek. 

Na závěr jsem navrhl teoretické moţnosti inovativního vyuţití. Zde jsem 

zakomponoval RFID technologie (Radio Frekvenční Identifikace), která by v případě 

zvýšení dosahu signálu na normalizované frekvenci byla v praxi vyuţitelná pro lavinové 

vyhledávání.  
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Příloha č.1: Evropská stupnice lavinového nebezpečí [11] 

Stupeň nebezpečí charakteristika Stabilita sněhové pokrývky Pravděpodobnost pádu laviny Doporučení 

1. nízké 7% lavinových nehod Dobře zpevněná sněhová 

pokrývka 

Uvolnění laviny hrozí jen výjimečně a to 

při velkém dodatečném zatíţení 

Bezpečné podmínky pro túry 

a jiné aktivity 

2. mírné 34% lavinových nehod 

- normální situace 

Dobře zpevněná sněhová 

pokrývka aţ na některé 

svahy se střední stabilitou 

(nad 30°) 

K uvolnění lavin můţe dojít hlavně na 

uvedených svazích při velkém 

dodatečném zatíţení 

Dobré podmínky pro túry 

s výjimkou nebezpečných 

strmých svahů 

3. značné 47% lavinových nehod 

- kritická situace 

Uvedené strmé svahy 

vykazují střední aţ malou 

stabilitu ve většině případů 

K uvolnění laviny dochází především na 

uvedených svazích a to i při malém 

dodatečném zatíţení, ojedinělé sesuvy 

samovolných lavin 

Omezené moţnosti pohybu, 

posouzení terénu vyţaduje 

zkušenosti 

4. vysoké 12% lavinových nehod 

- akutní situace 

Slabě zpevněná pokrývka 

na strmých svazích 

Velká pravděpodobnost uvolnění laviny 

uţ při nepatrném dodatečném zatíţení, 

sesuvy mnoha samovolných lavin 

středních i velkých rozměrů 

Velmi omezené moţnosti 

pohybu, nutné posouzení 

experta 

5. velmi vysoké Velmi zřídka 

- katastrofická situace 

Velmi nestabilní sněhová 

pokrývka 

Časté velké samovolné laviny, i méně 

strmé svahy 

Túry nemoţné, doporučená 

evakuace ohroţených obydlí 



 

Příloha č. 2: Doporučené chování při strţení lavinou (Horská sluţba ČR) 

1. Jakmile se uvolní lavina, pokud je to alespoň trochu moţné (lyţe, snowboard, atd. 

na nohou), pokusit se z laviny vyjet do strany. Přitom o sobě dát hlasitě najevo, 

ţe nastal problém, pro upozornění ostatních. 

2. Pokud se nepodaří „ujet“, snaţit se za kaţdou cenu zůstat na povrchu (plavat), 

a snaţit se uniknout do strany. Dále se zbavit všech částí vybavení, které by mohly 

působit jako kotvy ve sněhu, kterými jsou lyţe, hůlky, těţký batoh (pokud 

se nejedná o ABS batoh, viz kapitola ABS BATOH), atd. a při vlečení lavinou 

by mohly způsobit zranění. Poutka hůlek by v lavinovém terénu neměla být 

na rukou. 

3. Ruce se pokusit dát si před obličej, a pokud to jde, stočit se do klubíčka. 

Před zastavením laviny se co nejvíce nadechnout. 

4. Při zastavování kolem obličeje vytvořit co nejvíce volného prostoru (vzduchová 

kapsa), zvýší se mnoţství vzduchu potřebné pro dýchání a také prodlouţí doba 

vytvoření ledové krusty kolem těla, která zabraňuje pronikání vzduchu a unikání 

CO2. Pokud jsou po zastavení ruce u obličeje, vyčistit si ústa od sněhu. 

5. Zůstat co nejvíce v klidu. Neztrácet víru a naději a nevzdávat se. Důleţité je být 

co nejvíce v klidu, tělo tak pomaleji dýchá a spotřebovává kyslík, neţ při stresu. 

Postup při strţení jiné osoby lavinou 

Jestliţe to dovoluje situace, po celou dobu aţ do zastavení laviny oběť pozorovat. 

Usnadní to její lokalizaci. Pomoc mohou také nejrůznější stopy, jako jsou kusy oblečení 

nebo vybavení. V případě, ţe svědkem nehody byl někdo jiný, uklidnit ho a snaţit se získat 

co nejvíce informací potřebných k záchraně. Důleţité jsou základní otázky jako: počet 

obětí, zdali měli lavinové vyhledávače a kde byli naposled spatřeni. Před samotnou 

záchrannou akcí je potřebné dobře si uvědomovat priority a nebezpečí. Priority jsou vţdy 

určeny takto: JÁ > OSTATNÍ PŘEŢIVŠÍ NEZASYPANÍ > OBĚTI. Není smyslem 

záchrany způsobit další nehodu. Pokud je terén nebezpečný, nevstupovat do něj! Toto 

rozhodnutí bývá velmi obtíţné. Měla by se najít ta nejméně riziková cesta k místu nehody 

a tou zahájit záchranu. Samotnou záchranu nejvíc ztěţují emoce, vybavenost a obtíţná 

komunikace, pokud zde pracuje více osob. 

 



 

Postup v bodech (dle standardů Horské sluţby ČR): 

1. Uklidnit se a potlačit emoce. 

2. Je-li to moţné, sledovat oběť v lavině. Co moţná nejpřesněji si určit a zapamatovat 

místo, kde byla naposled spatřena a kde by mohla být zasypána. 

3. Uvědomit o nehodě telefonem (pokud je k dispozici signál) horskou sluţbu 

nebo jinou profesionální záchrannou organizaci (Zdravotnickou záchrannou 

sluţbu). 

4. Vytvořit si plán postupu. Brát ohled i na vlastní bezpečnost a mít moţnost úniku. 

5. Všichni přeţivší by se měli zapojit do záchrany, kamarádská pomoc je prvních 15 –

 20 minut nejdůleţitější. 

6. Pokud nebylo dříve moţné o nehodě uvědomit záchranáře (telefon, vysílačka), 

aţ nyní po asi 20 minutách se vydat pro pomoc. 

7. Laviniště neznečišťovat (moč a jiné pachy)! Případné nasazení lavinových psů 

by nemuselo být účinné. 

8. Vyhledávání zasypaného probíhá pomocí lavinových přístrojů a smyslů (hledání 

viditelných stop na povrchu laviny). 

9. Při určení pozice oběti lavinovým vyhledávačem se dohledává sondou. Pozitivní 

sonda se nevytahuje. 

10. Vykopání oběti se provádí všemi dostupnými prostředky ze strany. [11] 

 


