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Zvaž pro a proti

Vysoké riziko – túry nedoporučeny

sklon
svahu

Zvýšené riziko – Pozor! Nutné zkušenosti!
 O jakou typickou lavinovou situaci se jedná? Zvážit pro
a proti.
 Zaměřit se na výši rizika na konkrétním svahu.
 Zvolit vhodnou túru a trasu.
 Nezkušení lyžaři by se měli těmto terénům vyhnout.

40º

35º

Nízké riziko
Relativně bezpečné podmínky, pokud se nevyskytnou příznaky nebezpečí.

Svahy nad 30°= potencionální lavinové svahy
30º

www.aineva.it
+39 112

Nezkušení lyžaři by se měli pohybovat pod touto čarou.
1
2
nízké
mírné
pásmo naší stopy (20×20 m)

3
značné
celý svah*

4
velké
celý svah
včetně úpatí

Stupeň lavinového nebezpečí a zohledňované pásmo svahu

V OBLASTI, TERÉNU

Podmínky

Aktuální lavinová
situace (pozorování)

Sbírej co nejvíce informací,
především o klíčových
pasážích. Např.: varovné
signály, podmínky na
podobných svazích

Verhältnisse
Terén

Porovnání různých
tras

Lidský faktor

Kontrola funkce
a používání LVS

Rozhodnutí

Pomoc při rozhodování

Která trasa?

Typické lavinové situace
a GRM mají stejnou váhu

Nový sníh
 čekej

Navátý sníh
 vyhni se mu

Mokrý sníh
 vyraž brzy, vrať se brzy!

Starý sníh
 chovej se defenzivně

1–3 dny

1–2 dny

hodiny

dny – týdny

Nový sníh

Navátý sníh

Mokrý sníh

Starý sníh

Typické znaky
 Kritická vrstva nového
sněhu.
 Alarmující znaky
(např.: čerstvě vypadané
svahy).

Typické znaky
 Převěje, návěje.
 Může být uložený jako tvrdý
nebo měkký sníh.
 Výlomy sněhu při šlapání
stopy.
 Soudržný sníh.
 Alarmující signály
(např.: čerstvé deskové
laviny, praskliny).
Typický výskyt
 Závětrné oblasti
(závětří, žlaby).
 Často se vyskytuje ve vyšších nadmořských výškách
a v oblasti hřebenů.
 Rozdílné podmínky
na malých plochách.
Rady
 Vyhnout se, pokud možné.
 Čerstvě navátý sníh často
nebezpečný na svazích nad
30 °.

Typické znaky
 Déšť.
 Skleníkový efekt.
 Vysoká teplota/silná solární
radiace.
 Hluboké boření.
 Samovolně spuštěné laviny
(desky/laviny z volného
sněhu).

Typické znaky
 Přítomnost kritické vrstvy
ve sněhovém profilu.
 Alarmující znaky
(whumpf zvuky).

Rady
 Vrať se brzy.
 Čekej na ochlazení.
 Počítej s možností velkých
samovolných lavin.

 GRM:

 GRM:

Typický výskyt
 Nebezpečná místa pokrývají
velké plochy.
 Nebezpečí často roste
s nadmořskou výškou.
Rady
 Málo únikových možností.
 GRM:

Může se uvolnit jako
sněhová deska.

Čerstvý navátý sníh se může
uvolnit jako sněhová deska.

vhodná.

Voda snižuje stabilitu
sněhové pokrývky.

Kritická nesoudržná vrstva („Schwachschicht“) ve sněhové pokrývce překrytá starým sněhem. Špatně rozpoznatelná.

Typické lavinové situace GRM
Zvaž pro a proti

V MÍSTĚ
3. Posuzování konkrétního svahu
Podmínky

Terén

Lidský faktor

David Savický

* Pokud nehrozí nebezpečí samovolných nebo velkých lavin
při stupni „Značné nebezpečí“ (na často ježděných svazích
nebo na často chozených túrách), potom je možné
nezohledňovat celý svah.

Typické lavinové situace

2. Posuzování v terénu – pozorování během celého dne

• vyhodnocení rizika, výběr trasy, bezpečnostní opatření, návrat
Překlad do češtiny:

Nebezpečí lavin za nevýhodných podmínek:

ne vždy vhodná.

Typický výskyt
 Různé expozice
a nadmořské výšky
(v závislosti na ročním
období a denní době).
 Často v oblasti nasluněných
skal.

Typický výskyt
 Oblasti s malou sněhovou
pokrývkou.
 Terénní změny
(např. rovina/svah nebo
hřeben/prohlubeň).
 Svahy prostoupené skalami.
 Často na severních svazích.
Rady
 Rozšířený kompresní test.
 Obtížně rozpoznatelné.
 Sleduj lavinovou předpověď.
 GRM:
může být
nápomocná.

ne vždy vhodná.

Vyhodnocení lavinového rizika pro a proti

Snižování rizika

Podmínky
 O jaký druh typické lavinové situace se jedná v klíčovém místě?
 Jak závažné je riziko?
Terén
 Kde přesně jsou riziková místa? Co se stane, když ujede celý svah (velikost svahu,
množství sněhu, možnost zasypání, prudké svahy)?
Lidský faktor
 Může být riziko zmírněno použitím správné strategie (výběr trasy, vhodné chování)?

Bezpečnostní opatření:

Podmínky:

 Sleduj počasí a lavinovou situaci, adekvátně tomu plánuj.
 Informuj ostatní o svých plánech a výběru trasy.
 Lavinový přístroj (LVS) měj v poloze vysílání (funkční test),
vždy měj lopatu a sondu.
 Neustále vyhodnocuj: počasí, sníh, terén, časový plán
a lidský faktor.

 Kriticky vyhodnocuj poslední ukládání sněhu.
 Sleduj změny teplot v průběhu dne a vliv slunečního záření
na sníh.
 Při mlze nebo špatné viditelnosti buď připraven se vrátit
pokud se ocitneš na strmém nebo v neznámém terénu.

Odborná korektura:

Terén:
Mimo sklonu svahu, expozice, nadmořské výšky a typických lavinových situací jsou i další
faktory důležité v rozhodovacím procesu:

Pavel Cingr, Tomáš Plíva, tým lavinové prevence HS ČR
Lavinové nebezpečí?
Viditelnost?

Jsou předpoklady shodné
s realitou?

Velikost svahu?
Riziko pádu/zasypání.

Rozhodnutí
Je svah
bezpečný?
Kudy? Jak?

Strategie

Zaměř se na typické lavinové
situace

Typické lavinové situace

Jít/Nejít

 Snížení rizika:

Špatná viditelnost.

Malá skupina.

Velká skupina.

Malé zatížení sněhové vrstvy.

Nárazové zatížení (pády).

Hřbety, hřebeny (konvexní terén).

Nebezpečí pádu.

Malé svahy zakončené rovinou.

Prudký svah nad námi.

Svah pod námi.

Velké svahy.

Defenzivní výběr túry.

Pomoc při rozhodování

GRM

po túře/sjezdu

 Zvýšení rizika:

Zvaž pro a proti

Často ježděné svahy.

 Velmi prudké svahy a klíčové pasáže sjížděj po jednom.
 Nejprudší část objížděj.
 Vyhýbej se prudkým skalnatým svahům a žlabům.
Lidský faktor, chování:
 Dodržuj vzdálenosti mezi lidmi( výstup 5–10 m, větší při
sjezdu) nebo sjížděj po jednom.
 Vyber si směr sjezdu, sjížděj opatrně, vyhni se pádům.
 Zastav a shromažďuj se na bezpečných místech.

Snižování rizika

Týmem „The Snow Sport Avalanche Accident Prevention“ (www.slf.ch/kat).

Vyhodnocení po každé tůře, sjezdu. Rozhodl bych se znovu stejně?

Zpracování originálního vydání:

GRM

www.hzs.sk
tel. +421 18300
www.lawine.at
+43 140

www.slf.ch
+41 1414
Typické
lavinové
situace

www.topr.pl
tel. +48 985

www.horskasluzba.cz
tel. +420 1210

Kdo?
Kolik?

Pokud nejsou v lavinové předpovědi specifikované nevýhodné
svahy, považujeme všechny svahy za nevýhodné. Na svazích
s výhodnými podmínkami předpokládáme nižší stupeň lavinového nebezpečí (většinou o 1 stupeň nižší).

Za nevýhodné svahy obecně považujeme:
 Svahy uvedené v lavinové předpovědi.
 Svahy pokryté navátým sněhem.
 Stinné svahy.

www.gopr.org
tel. +48 985

Lavinová situace
(Předpověď)

Grafickou redukční metodou (GRM) určíme nebezpečné svahy,
kterým bychom se měli vyhnout. GRM vychází ze stupně lavinového nebezpečí a sklonu svahu. Stupnice na obrázku platí pro
nevýhodné svahy.

Grafická redukční metoda (GRM)

Lidský faktor

pečných svahů, velikosti a typech lavin (včetně mocnosti uvolněných sněhových vrstev).

Typické lavinové situace

Verhältnisse
Terén

Grafická redukční metoda (GRM)

Lavinový buletin nabízí informace o sněhových podmínkách a regionálním lavinovém nebezpečí. Stupeň lavinového nebezpečí záleží
na pravděpodobnosti uvolnění laviny (přirozená stabilita sněhové
pokrývky a působení lidského faktoru), rozmístění a četnosti nebez-

1. Plánování túry – alternativy a postupy
Podmínky

Lavinový buletin

Nejstrmější místo (min. 20×20 m) na trase

DOMA

Posuzovací a rozhodovací strategie 3×3

Vznik lavin

NÍZKÉ

2
mírné

3
Značné

4
Velké

5
velmi vysoké

Sněhová pokrývka je celkem dobře zpevněná a stabilní. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Všeobecně bezpečné podmínky. Nebezpečná místa se vyskytují
Je možnost samovolného uvolnění malých lavin nebo splazů, které se většinou zastaví ještě na svahu. Obvykle je vyhlašován v 20 % zimního období a dochází při něm pouze ojediněle. Zvýšená opatrnost na svazích nad 40 °!
k 7 % lavinových nehod. Ohrožení frekventovaných cest je nízké. Bývá vyhlašován při napadnutí 0–10 cm nového sněhu za bezvětří nebo 0–5 cm nového sněhu při působení větru nad 10 m/s. Označen zelenou barvou.
Sněhová pokrývka vykazuje na některých strmých svazích jen střední stabilitu. Jinak je zpevněná vcelku dobře. Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném
zatížení (výjimečně i při malém dodatečném zatížení) a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. Možnost samovolného uvolnění větších
lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny malých rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu. Obvykle je vyhlašován v 50 % zimního období a dochází
při něm k 34 % lavinových nehod. Ohrožení frekventovaných cest je mírné. Bývá vyhlašován při napadnutí 10–20 cm nového sněhu za bezvětří nebo 5–10 cm nového sněhu
při působení větru nad 10 m/s. Označen žlutou barvou.

Převážně bezpečné podmínky. Nebezpečná místa se vyskytují
na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi.
Nevstupovat na svahy nad 40 °!! Zvýšená opatrnost na svazích nad
35 °!

Sněhová pokrývka vykazuje na mnoha strmých svazích pouze střední až slabou stabilitu. Zde je jen mírně zpevněna. Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném
zatížení a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin středních a ve výjimečných případech i velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu. Obvykle je vyhlašován v 30 % zimního období a dochází při něm k 47 % lavinových
nehod. Ojediněle může dojít k ohrožení frekventovaných cest samovolnými lavinami. Bývá vyhlašován při napadnutí 20–40 cm nového sněhu za bezvětří nebo 15–30 cm
nového sněhu při působení větru nad 10 m/s. Označen oranžovou barvou.

Túry vyžadují velkou opatrnost a výbornou znalost lavinové problematiky. Nutná volba bezpečné trasy. Nebezpečná místa již tvoří
souvislý celek i na mnoha strmých svazích většinou uvedených
v lavinové předpovědi. Nevstupovat na svahy nad 35 °!! Zvýšená
opatrnost na svazích nad 30 °!

Sněhová pokrývka vykazuje na většině strmých svazích pouze slabou stabilitu. Uvolnění laviny je možné již při minimálním dodatečném zatížení a to na mnoha strmých
svazích. Dají se očekávat samovolné laviny středních ale i velkých rozměrů, které mohou dosahovat dna údolí. Může dojít k poškození lesních porostů. Obvyklé lavinové
dráhy mohou dosáhnout svého maxima. Obvykle je vyhlašován jen minimálně, ale dochází při něm k 12 % lavinových nehod. Většina frekventovaných cest je ohrožena
samovolnými lavinami středních ale i velkých rozměrů. Bývá vyhlašován při napadnutí 40–70 cm nového sněhu za bezvětří nebo 30–50 cm nového sněhu při působení
větru nad 10 m/s. Označen červenou barvou.

Možnosti túr jsou silně omezené a vyžadují vynikající znalost lavinové problematiky. Nutná volba co nejbezpečnější trasy, která je
omezena na mírně strmé svahy. Nebezpečná místa již tvoří souvislý celek i na mnoha strmých svazích. Nevstupovat na svahy nad
30 °!! Zvýšená opatrnost na svazích nad 25 °!

,
,
,
,
,
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Nový sníh

LAVINY Z VOLNÉHO SNĚHU

Soudržný sníh ležící na kritické vrstvě („Schwachschicht“): deska se
uvolní jako celek. Deskové laviny ze suchého sněhu jsou nejnebezpečnější. Mohou se také uvolnit pokud povrchové vrstvy sestávají
z nesoudržného prachového sněhu.
Typické situace deskových lavin ze suchého sněhu:

Laviny z volného sněhu se často uvolňují v terénu prudším než 40 °.
Sjíždějí pomalu ve srovnání s deskovými lavinami. Vznikají často
z nesoudržného nového nebo mokrého sněhu.

 Nestabilní nový sníh (Situace po sněžení).
 Nestabilní naváté desky (Situace s navátým sněhem).
 Starý sníh na povrchu kritické vrstvy („Schwachschicht“)
(Situace se starým sněhem).

Z volného sněhu.

Deskové laviny.

Sněhová pokrývka je celoplošně velmi slabě zpevněna a nestabilní. Uvolnění laviny se dá očekávat již při minimálním dodatečném zatížení a to i v mírně strmém terénu. Túry jsou prakticky nemožné! Doporučuje se opustit lavinové oblasDá se očekávat více samovolných lavin velkých rozměrů, které mohou dosahovat dna údolí. Dají se předpokládat velká poškození lesních porostů. Obvyklé lavinové dráhy ti.
mohou přesahovat svá maxima. Vyhlašován bývá jen výjimečně. Frekventované cesty se uzavírají. Ohroženy jsou i některá obydlí. Bývá vyhlašován při napadnutí
70–100 cm nového sněhu za bezvětří nebo 50–80 cm nového sněhu při působení větru nad 10 m/s. Označen červenou barvou s černým šrafováním.

Vyhodnocování lavinového rizika  Podmínky

,

DESKOVÉ LAVINY

TERÉN
Nad 30 ° je svah považován za kritický (v minimální ploše 20×20 m).
Většina deskových lavin se uvolní na svazích se sklonem mezi 35 °
a 45 °. Desková lavina se může také uvolnit při zatížení plochého
terénu sousedícího se svahem (spuštění na dálku).
Sleduj únikové zóny!

UVOLNĚNÍ LAVINY
a/ Samovolné – je způsobené ztrátou pevnosti sněhové pokrývky
(např. oteplení, déšť).
b/ Uměle vyvolané – je způsobené zvýšeným zatížením (např. lyžař,
pád převěje).

POZOR! Zhruba 90 % lavin s tragickými následky způsobili svým chováním lidé.

Pozor! Zvláště nebezpečný je první hezký den po sněžení.

Navátý sníh

Mokrý sníh

Starý sníh

NOVÝ SNÍH

VÍTR

VODA

TEPLOTA

VRSTVENÍ SNĚHU

Kritická vrstva nového sněhu = přinejmenším značné riziko lavin.

Vítr je stavitelem deskových lavin.
Podmínky pro vznik sněhových desek:

Mokrý sníh
Voda oslabuje soudržnost sněhové pokrývky a může způsobit
laviny z mokrého sněhu. Většinou se jedná o samovolné laviny
a pouze zřídka o laviny způsobené člověkem.

Sleduj předchozí a očekávané změny teplot. Dlouhodobě trvající
nízké teploty prodlužují riziko. Opakované oteplování a ochlazování zpevňuje sněhovou vrstvu.

Většinou příznivé podmínky v následujících situacích:
 Vysoká sněhová pokrývka.
 Vrstvy sněhu s podobnými vlastnostmi.
 Kritické vrstvy (často měkké vrstvy) více než 1 m pod povrchem.

 10–20 cm když jsou podmínky nepříznivé.
 20–30 cm když jsou podmínky střední.
 30–50 cm když jsou podmínky příznivé.

 Dostatečně silný vítr.
 Nezpevněný povrch sněhu nebo nový sníh.

Rychlé a výrazné oteplení směrem k 0 °C a sluneční záření, které
výrazně otepluje povrchové vrstvy, zvyšuje nestabilitu sněhové
pokrývky.

Typické situace lavin z mokrého sněhu:
Příznivé:
Slabý až mírný vítr, teplota vzduchu kolem 0 °C, velmi nerovnoměrný
povrch starého sněhu, často sjížděný svah.

Sněhové desky mohou být tvrdé nebo měkké. Často způsobené
nerovnoměrnou distribucí sněhu v závětrných místech.

 Déšť nebo roztátý sníh pronikající do sněhové pokrývky
způsobuje výrazné oslabení na rozhraní vrstev (déšť v zimní
sezóně, první velké tání sněhu z důvodu slunečního záření,
typicky v březnu).

Nepříznivé:
Vydatné srážky (v krátkém čase), silný vítr (> 40 km/h, nárazový vítr),
nízká teplota (od -5 do -10 °C), hladký nebo volný povrch starého sněhu,
zřídka ježděný svah.

 Oslabení způsobené celkovým promočením sněhové
pokrývky. Vznik základových lavin (jaro).

Varovné signály
(typické pro 3. stupeň lavinového nebezpečí a vyšší)
Čerstvé, spontánní a na dálku spuštěné deskové laviny.
Whumpf zvuky a praskliny ve sněhu.

Pokud dochází k tání povrchu sněhové pokrývky a následuje
jasná, mrazivá noc, jsou příznivé podmínky v dopoledních hodinách. Buď opatrný odpoledne a obecně kdykoliv je zataženo.
 Sleduj denní kolísání teplot!

-10
24h

24h

Čas

Pozor!


Lavinové nebezpečí přetrvává pokud je:
– Vítr a nový sníh.
– Náhlé a intenzivní oteplení.
– Kritická vrstva ve sněhové pokrývce.

Pozor! Čerstvé sněhové desky se snadno uvolňují.

Vyhodnocování lavinového rizika  Lidský faktor

Uvolnění laviny – záchrana

SKLON SVAHU

EXPOZICE
 Stinné (chladné) svahy jsou většinou méně stabilní než slunné.
 Slunné svahy se mohou stát kriticky nestabilními při výrazném
oteplení.

Lidský faktor často hraje rozhodující roli při lavinových
nehodách. Rozpoznání nebezpečí, rozhodování a chování může
být ovlivněno špatným odhadem situace a chybami v komunikaci.

V LAVINĚ

 Měření sklonu svahu na mapě pomocí stupnice sklonu na mapě
(1:25 000). Pozor svah tvaru S je v reále vždy prudší.

20m
Svah tvaru S

 Během tůry odhaduj nebo měř sklon nejprudší části svahu
(cca. 20 m × 20 m).
 Všímej si také prudkých svahů nad a pod sebou,
od 3. lavinového stupně zejména těch nad sebou.

TVAR SVAHU A TYP TERÉNU
 Nejvíce nehod se stává na prudkých, stinných svazích v blízkosti
hřebene.
 Zvlněný terén nabízí lepší výběr bezpečné trasy.
 Řídký les lavině nezabrání.
 Hřebeny jsou obecně bezpečnější než žlaby.
Měřený sklon v mapě (1:25 000) na 100 m výškových
(pozor na svah tvaru S)

ROZMĚRY SVAHŮ
 Jaká je plocha svahu, jak velký je prostor pro akumulaci sněhu?
 Je zde nebezpečí pádu přes terénní překážky nebo zasypání
v prohlubních či říčním korytu?
 Je zde zvýšené riziko úrazu kvůli možné kolizi se skalami nebo
stromy?
Metody měření sklonu svahu
pomocí lyžařských hůlek stejné délky nebo sklonoměrem.

Komunikace
 Byly prodiskutovány cíle a očekávání?
 Rozumí dobře členové skupiny pokynům vedoucího
a budou je respektovat?
 Mohu se spolehnout na své kolegy na túře?

Odhad
 Nutné cik caky při výstupu > cca 30 °.
 Suťové svahy: kolem 35 °.
 Prudké skalní terény
nebo ledovcové morény: > cca 40 °.
Pokud se spuštěná hůlka dotkne
sněhu pod značkou, potom svah je
prudší než 30 °. Deset cm rozdílu
od značky představuje cca 3 ° sklonu
svahu.

Limity ve vnímání
 Strmost svahu je podhodnocována pokud se díváte
shora nebo také na slunných svazích.
 Tvrdší sníh vnímáme jako bezpečnější než měkký.
 Za špatné viditelnosti je velmi obtížné číst terén.
 Silný vítr maskuje whumpf zvuky.
 Pohyb ve skupině zvyšuje falešný pocit jistoty.
 Rozježděný svah bývá považován za bezpečný.

Pasti
Zbožná přání
Často vidíme pouze to co očekáváme nebo chceme vidět.
Často si vybíráme informace, které se nám hodí (podporují
náš záměr).
Znalost místa, situace
Ve známém terénu se cítíme bezpečněji. („Nikdy jsem tu
neviděl lavinu.“, „Vždy to tu bylo v pohodě.“)
Nedostatek (exklusivita)
Míváme nutkání sjet dosud neporušený svah. Euforie z exklusivity
může ovlivnit schopnost racionálního rozhodování.
Skupina
Ve skupině máme tendenci podstupovat vyšší riziko: tlak
okolí, ego, soutěživost mezi skupinami nebo uvnitř skupiny,
přítomnost jiných skupin nebo lyžařských stop.

Snaž se dostat z dosahu laviny, zbav se hůlek, zkus vypnout
vázání (zřídka možné), přitáhni kolena k hrudníku a dlaně dej
před obličej. Bojuj o život!

POKUD TĚ LAVINA NEZASÁHLA

Bod zmizení

Bod stržení

 Urči oblast, kde začít hledat (v dráze laviny pod bodem
zmizení).
 Začni okamžitě hledat pohledem, poslechem a vyhledavačem
(vyhledavače, které se nepoužívají vypněte).
 Po lokalizaci zasypaného vyhledávačem ověř jeho polohu
sondou.
 Jakmile je vyhledávání ukončeno, všechny vyhledávače
přepněte do polohy „vysílání“.
Situace, kdy nemáme vyhledávače
 Aktivuj Horskou službu.
 Hledej pohledem a poslechem.
 Systematické, opakované sondování.

ZASYPÁNÍ V LAVINĚ = NEBEZPEČÍ SMRTI
Pouze 50 % úplně zasypaných přežije

cca. 40 m

0º

>3

0º

30

º
36

º3

10
c

m

9º

Pozor!

Nepodceňuj špatný pocit. Porovnávej svůj dobrý pocit s pozorováním terénu a fakty.
Uvažuj racionálně.

 Sleduj lavinu a pohyb těl v ní. Zapamatuj si bod stržení
a zmizení (místo, kde jsi viděl tělo naposled).
 Uklidni se – přemýšlej – jednej. Nezapomeň na svou
bezpečnost, pozor na možnost dalších lavin!
 Aktivuj Horskou službu (telefon). Nepodaří-li se aktivovat HS
(není signál), po 20 min. někdo ze skupiny běží pro pomoc.

 Organizované vyhrabávání ve tvaru obráceného písmene V.
 Uvolni hlavu a hrudník jak nejrychleji to jde. Zprůchodni dýchací
cesty a ovědom si, zda ústa a nos nebyly vzduchotěsně ucpány.
 V případě, že zasypaný nedýchá, zahaj resuscitaci. V té pokračuj
do předání záchranářům, nebo do obnovení oběhu.
 Zamez dalšímu ochlazování těla.
 S tělem manipuluj co nejméně s ohledem na možná zranění
a možné podchlazení.
 Šetrná evakuace, nejlépe vrtulníkem.

LETECKÁ ZÁCHRANA
Nechoďte k vrtulníku dokud se nezastaví rotor. Pokud se rotor točí,
nastupujte nebo vystupujte z vrtulníku pouze v doprovodu posádky.
Buďte ve vizuálním kontaktu s pilotem.

PROSTOR PŘISTÁVÁNÍ VRTULNÍKU
 V prostoru přistání nesmí zůstat ležet žádné předměty.
 Pozor na lyže, lavinové sondy atd.

ALARM
Horská služba ČR
Horská služba SK
Rakousko
Polsko
Švýcarsko
univerzální v EU

+420 1210
+421 18300
+43 140
+48 985
+41 1414
112

HLÁŠENÍ NEHODY
Kdo volá (jméno, telefonní číslo, místo)?
Co se stalo?
Místo a čas nehody?
Kolik lidí bylo zasypáno, kolik lidí je na místě?
Jaké je na místě počasí?
Měli vyhledavače, Recco?

Šíře vyhledávacího pole LVS je cca 40 m, řiď se pokyny výrobce.

<3

Pozor!

První pomoc po zasypání v lavině

Šance na přežití

20m
Nejprudší část

Sledování stability sněhové pokrývky:
 Test stability sněhové pokrývky (např. rozšířený kompresní test nebo
klouzavý blok): dovoluje rozpoznat rizikové/kritické vrstvy
a odhadnout jejich pevnost.
 Sněhové profily na internetu: sněhové profily pro konkrétní oblasti
a místa.
 Sněhový profil v terénu: sledování tvrdosti jednotlivých vrstev.

Test stability sněhové pokrývky:

Praskliny ve sněhovém profilu již při malém zatížení signalizují
nestabilní vrstvy

Kritické vrstvy jsou často měkké a hrubozrné

Vyhodnocování lavinového rizika  Terén

Měřený sklon

Většinou nepříznivé podmínky v násl. situacích:
 Málo sněhu.
 Velké rozdíly mezi vrstvami, např. tvrdá vrstva a hranatozrnitý
sníh.
 Kritické vrstvy (často vrstvy měkkého sněhu) méně než 1 m pod
povrchem.
Posuzování sněhové pokrývky se stává důležitější pokud chybí jasné
varovné signály, např. kritické množství nového sněhu.

Teplota˚C
0

Vznik a typy lavin

1

TYPY LAVIN (ZE SUCHÉHO NEBO MOKRÉHO SNĚHU)

DOPORUČENÍ PRO POHYB MIMO SJEZDOVKY

Vyhodnocení lavinového rizika  podmínky

CHARAKTERISTIKA (PRAVDĚPODOBNOST UVOLNĚNÍ, ROZMÍSTĚNÍ, ČETNOST, TYP LAVIN)

Čas zasypání

Pozor! Stručná, jasná zpráva = efektivní pomoc

Záchrana a první pomoc

Stupně lavinového nebezpečí

