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VLIV SKLONU SVAHU
Pravděpodobnost uvolnění laviny se zvětšuje 
s rostoucím sklonem svahu. Přitom jsou dů-
ležité tři příčiny: 
1. S rostoucí strmostí svahu se zvyšuje i tahová 

síla vrstvy sněhu, tedy síla, kterou působí sně-
hová pokrývka při pohybu dolů po spádnici 
svahu. Čím prudší svah, tím větší silou a tedy 
ochotněji bude vrstva sněhu sjíždět dolů.

2. Se strmostí svahu roste zhruba dvojnásobně 
zátěž způsobená člověkem. Na jedné straně 
zvýšením skluzové síly dodatečným zatíže-
ním, na druhé straně v důsledku dynamič-
tějšího způsobu jízdy po strmém svahu za 
předpokladu relativní kontroly nad jízdou.

3. Za třetí se s vyšším sklonem snižuje slu-
neční záření na stinných svazích, kde jak 
známo bývají laviny uvolněny nejčastěji. 

Struktura sněhové pokrývky na extrémně 
strmých, stinných svazích tak bývá často 
labilní a nesvázaná se starými vrstvami 
sněhu a zůstává v nestabilním stavu déle 
než na slunečných svazích.

Na základě kolísavosti, která se týká pře-
devším druhého a třetího stupně lavino-
vého nebezpečí, je vyčíslení vlivu sklonu 
svahu na pravděpodobnost uvolnění laviny 
obtížné. Lze vycházet z toho, že pravdě-
podobnost uvolnění se při zvětšení sklonu 
ze 30 na 45 stupňů zvýší zhruba o 50 %. 
Nezávisle na pravděpodobnosti uvolnění je 
riziko způsobené rostoucím sklonem svahu 
ovlivněno faktem, že následky sesuvu laviny 
v extrémně strmých terénech bývají zpravi-
dla závažnější. Takže ono prastaré pravidlo 

k posouzení lavinového nebezpečí: „čím 
strmější, tím nebezpečnější,“ má rozhodně 
své opodstatnění.

STATISTIKA NEHOD 
Obrázek  ukazuje, jak se vzrůstajícím sklo-
nem svahu od 25 stupňů výše laviny drama-
ticky přibývají na četnosti. Data pocházejí 
z deskových lavin a stručně popisují sklon 
nejstrmější části svahu v lavinovém terénu. 
Podle nich byla většina lavin způsobených 
lidmi odtržená v terénu, jehož nejstrmější 
část měla sklon od 37 do 41 stupňů. Tato 
statistika ovšem nevypovídá nic o přímé 
pravděpodobnosti uvolnění laviny.

Jinými slovy: z uvedené statistiky není 
možné vyvozovat, že pravděpodobnost uvol-
nění je největší v rozmezí 37 až 41 stupňů. 

LAVINY

„KOPEC MUSÍ BÝT DOSTATEČNĚ STRMÝ, ABY SE LAVINA VŮBEC MOHLA UTRHNOUT!”, VĚDĚLI UŽ NAŠI DĚDOVÉ, A PODLE 

TOHO I JEDNALI –  BEZE VŠECH STRATEGIÍ. STEJNĚ JAKO DŘÍVE JE SKLON SVAHU DŮLEŽITÝM ČINITELEM PŘI VZNIKU   LAVIN, 

A TAKÉ HO LZE V REÁLU SNADNO POSOUDIT. ZÁROVEŇ NABÍZÍ TERÉN – A S TÍM I JEHO STRMOST – ČASTOKRÁT NÁVOD 

K MINIMALIZACI LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ. NEJVĚTŠÍ MISTRY ČLOVĚK POZNÁ PODLE TOHO, ŽE SE SPRÁVNOU VOLBOU STOPY 

A VHODNÝM VÝBĚREM SJEZDOVÝCH TRAS DOKÁZALI NEBEZPEČÍ LAVINY VYHNOUT, PŘÍP. SE POKUSILI TOTO RIZIKO ZÁSAD-

NÍM ZPŮSOBEM SNÍŽIT. VŠECHNY MODERNÍ STRATEGICKÉ PŘÍSTUPY JSOU MJ. ZALOŽENY NA TOMTO PRINCIPU. JAK SKLON 

SVAHU OVLIVŇUJE LAVINOVÉ NEBEZPEČÍ, RESP. PRAVDĚPODOBNOST UVOLNĚNÍ LAVINY BYLO V PRAXI, BYLO JIŽ NĚKOLIKRÁT 

UKÁZÁNO. V NÁSLEDUJÍCÍM PŘÍSPĚVKU SHRNUJE JÜRG SCHWEIZER JEŠTĚ JEDNOU VŠECHNY ROZHODUJÍCÍ FAKTORY.

Klíčová veličina ke snížení rizika lavin

SKLON SVAHU
text: Jürg Schweizer, SLF Davos

K určení pravděpodobnosti, resp. míry rizika, 
musíme totiž vědět, kolik lidí je v daném te-
rénu na svahu (kvůli dodatečnému zatížení) 
a kolik svahů v rozmezí 37 až 41 stupňů se 
v oblasti vůbec nachází. Průzkum v oblasti 
Davosu ukázal, že svahy o sklonu 30 stup-
ňů se vyskytují téměř dvakrát častěji než ty 
40stupňové. Tento poměr se bude lišit dle 
regionu. Oba faktory – frekvence sjíždění 
a počet strmých svahů – nás vedou k závě-
ru, že pravděpodobnost laviny je při vyšších 
strmostech ještě vyšší, než by se člověk z vý-
sledků nehodové statistiky mohl domnívat. 
Pravděpodobnost laviny by nicméně měla mít 
své maximum nejspíš mezi 40 a 60 stupni, tj. 
klesat směrem ke kolmici, protože tam pak 
díky opakovanému sesouvání sněhu nastáva-
jí podmínky opět příznivější.  

Pro oblasti strmých svahů vhodných pro 
lyžování mimo vyznačenou sjezdovku či túry 
můžeme tedy vycházet z toho, že si výše 
uvedené prastaré pořekadlo „čím strmější, 
tím nebezpečnější“ svou platnost ponechává 
dodnes.

KE STUPŇŮM LAVINOVÉHO 
NEBEZPEČÍ
Výše uvedené úvahy jsou v zásadě nezávislé 
na míře pravděpodobnosti uvolnění, tzn. na 
lavinovém nebezpečí. Jsou známé případy, 
kdy lyžaři i se zřetelem na nejstrmější část 
svahu při stupni mírném (2), značném (3) 
a vysokém 4 spustili laviny podobné (viz. obr. 

). To také znamená, že i bez ohledu na stu-
peň nebezpečí platí, že u sklonu svahu přibliž-
ně 30 stupňů a více četnost lavin dramaticky 
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vždy jednu lyži (větší nosná plocha než bota) a na ode-
pnutou lyži nalepit (z odepnuté lyže odlepit) pás.

• Efekt zvýšené nosnosti použijeme stejně jako v předcho-
zím případě při nasazování sedacího úvazku. Ideální je 
použít sedák s rozepínatelnými nohavičkami, kterými 
nemusíme provlékat z vázání vypnutou botu (např. sedák 
„Skialp“ nebo „Lightning“ od Rock Empire). 

• Mobil nebo vysílačku máme s sebou pro případné 
zavolání záchranářů (v mobilu máme vždy uloženo číslo 
místní horské služby a horské chaty).

DŮVODY PRO NAVÁZÁNÍ DRUŽSTVA 
NA LANO
• Zhoršená viditelnost.
• V přechodové zóně ledovce (změny sklonu z mírného na 

strmý a naopak).
• Na neznámých ledovcích.
• Po napadnutí nového sněhu, které proběhlo za větrného 

počasí. 
• Při silném provlhnutí sněhové vrstvy – sníh výrazně ztrácí 

nosnost.
• Při akutním nedostatku sněhu, většinou na počátku zimy.
• Při pochybnostech (obavy, strach).

LANOVÉ DRUŽSTVO NA LEDOVCI

Napnuté lano
Základem bezpečnosti je držet napnuté lano mezi jednotli-
vými členy družstva. Při volném laně hrozí stržení více členů 
do trhliny v důsledku pozdního zachycení pádu.

zbytkové lano. U vícečlenného družstva se krajní osoby 
navážou přímo na sedák obr.  (osmičkovým  uzlem), 
ostatní se navážou přes karabinu s pojistkou osmičkovým 
uzlem obr. . Každý člen družstva musí mít na laně prusík 
obr.  a kdo nejde na kraji, musí mít prusík i směrem 
k dalšímu kolegovi obr. .

Rozestupy na laně
Logicky se pohybujeme rychleji než pěšky, a tak je delší 
i brzdná dráha v případě pádu. Z toho důvodu na lyžích 
používáme větší rozestupy:
• Dvoučlenné družstvo 15–20 m, včetně brzdicích uzlů, které

by měly mít mezi sebou vzdálenost 1,5–2 m  .

• Tříčlenné družstvo 12–15 m, včetně brzdicích uzlů (vzdá-
lenost 1,5–2m)  , dobrá možnost manévrování.

                     
• Čtyřčlenné až sedmičlenné družstvo 10 m, bez brzdicích 

uzlů  . 

           

Brzdicí uzly
Pro zvýšení brzdícího účinku třením lana, které se zařízne 
do sněhu na okraji trhliny, vážeme mezi členy družstva 
brzdicí uzly. Váže se 3–5 motýlků nebo osmiček.  Vážeme 
je jen u dvou- a tříčlenných družstev. Platí zásada, že čím 
menší družstvo, tím důležitější je zvládnutí záchranných 
technik členy družstva.

NA LANĚ NEBO BEZ LANA

1. Navázat se na lano:
a) V oblastech terénních zlomů ledovců a na ledovcích, 

které jsou v pohybu.
b) Na neznámých ledovcích.
c) Při zhoršené viditelnosti (mlha, sněžení, difúzní světlo).
d) Krátce po sněžení, především pokud sněžilo za půso-

bení větru.
e) Při silném provlhnutí sněhové vrstvy.
f) Při akutním nedostatku sněhu.
2. Bez lana:
a) Během zimy bohaté na sníh (v daném regionu).
b) Na ledovcích s minimem malých trhlin, které známe 

z letních túr.
c) Na ledovcích s mocnou vrstvou promrzlého, zfirnovatě-

lého sněhu (obvykle v časných ranních hodinách).

STANDARDNÍ OPATŘENÍ
• Na ledovci se vždy pohybujeme s nasazeným sedacím 

úvazkem. Sedák si oblékáme nejpozději na začátku 
ledovce.

• Dodržujeme bezpečnostní rozestupy mezi členy skupiny 
– při výstupu 5 m, při sjezdu 30 m, při zastavení a bě-
hem přestávek skupiny 5 m.

• Volíme jízdu na jistotu. Když se vracíme zpět stejnou 
cestou, volíme jízdu v blízkosti výstupové stopy.

• V kritických pasážích jedou všichni jeden za druhým ve 
stejné stopě s dostatečnými rozestupy (30 m).

• Při manipulaci se stoupacími pásy nechat nasazenou 

3. Přenesení zátěže
Pomocnou repšňůru, navázanou dvojitým prusíkem stále 
na laně před každým členem družstva, spojíme karabinou 
s pojistkou se sešitou plochou smycí, která vychází ze 
sněhové kotvy  . Nyní se musí pomalu a opatrně 
přenést na kotvu zatížení, které dosud držel přes sedací 
úvazek zachránce (který pád zachytil). Ještě pojistíme 
jednou karabinou se zámkem a lodním uzlem, aby celá 
váha nespočívala v 6mm smyčce. Až teď se může zachránce 
odvázat z lana a rozvázat brzdicí uzly na nenapnutém 
konci lana. 

4. Zřízení 
kladkostroje
Nejprve zajistíme 
sami sebe. V polovině 
3 m dlouhé pomocné 
šňůry uděláme 
dvojitý  Prusíkův uzel 
na volném konci lana 
na kterém nikdo 
nevisí. Na jednom 
konci šňůry uděláme 
pomocí osmičkového 
uzlu očko a karabinou 
ho zavěsíme do 
oka svého sedáku. 
Takto zajištěni jdeme 
zachraňovat k okraji 
trhliny. Zjistíme, zda 
postižený komunikuje a zda 
je schopen pohybu. Pokud 
ano, na volný konec lana 
zavěsíme karabinu typu HMS 
a opatrně ji spustíme k visící-
mu kamarádovi .

5.  Vytažení lyží
Vyproštění je mnohem snažší 
bez lyží, proto je vytáhneme 
zvlášť  .

 6. Zpětná pojistka
Visící v trhlině si zapne spuštěnou karabinu HMS do oka 
svého úvazku   . Oválná karabina slouží jako kladka, 
proto je důležitá oblost hran (minimalizace tření). Zachrán-
ce vytvoří z druhého, dosud volného konce pomocné šňůry 
pojistku proti zpětnému posuvu lana. Pojistku zařídí buď 
dvojitý Prusíkův uzel, popř. Francouzský prusík   . 
Tato pojistka musí být na takovém místě, aby zachránce na 
tento uzel při napnuté šňůře pohodlně dosáhl.

                   

7. Vyprošťování 
Vše je připraveno k samotnému vytahování  . Pravou 
rukou (nebo oběma) zatáhneme za lano a poté okamžitě 
posuneme levou rukou Prusíkův uzel po laně směrem 
k visícímu. Tento „dvojtakt“ (tah lana + posunutí uzlu) 
stále opakujeme a po kouscích tak vytahujeme visícího 
vzhůru k okraji trhliny. Ten nám může výrazně pomáhat 
tím, že šplhá rukama po laně, na němž visí, a zároveň leze 
vzhůru nohama po stěně trhliny.  

        

Ilustrace: 

Text: © Michal Bulička

ZÁCHRANA Z TRHLINY

VYPROŠTĚNÍ LANOVOU 
KLADKOU
Základní metoda v případě, 
že postižený je schopen komuni-
kovat a je schopen pohybu.

1. Zachycení pádu
Podmínkou je napnuté lano 
a rychlá reakce  .

2. Vybudovat sněhovou kotvu (štand)
Po zachycení pádu musíme co nejrychleji vybudovat spo-
lehlivé ukotvení ve sněhu. Podle nosnosti a kvality sněhu 
zvolíme lyže nastojato obr. – , zahrabané lyže (prašan 
obr. ) nebo šrouby do ledu v případě malé vrstvy sněhu.
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Spojení s lanem
Ve dvoučlenném družstvu se navazujte přes karabinu s po-
jistkou. Oba členové družstva by měli mít u sebe rezervní 

LANOVÉ DRUŽSTVO
Délka lana: 50 m nebo 60 m
Typ lana: – jednoduché lano

   – poloviční lano jen pro chůzi 
   po ledovci, ne pro jištění 

          v kombinovaném terénu
                         (skála/led)
Úprava lana: vodoodpudivá impregnace
Navazovací uzly: osmičkový, vůdcovský 
 nebo motýlek. 
Počet členů družstva: 2 - 7

1
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Foto: The North Face




