
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 stržení lavinou (Horská služba ČR) 

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

na nohou), pokusit se s 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 stržení 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 služby 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] 

 


