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Stredisko lavínovej prevecnie (SLP) je odborná 

zložka Horskej Záchrannej služby (HZS), ktorá 

systematicky plní všetky úlohy, týkajúce sa 

lavínovej prevencie na Slovensku, najmä:

• Pozorovanie vývoja snehovej pokrývky a 

meteorologických podmienok vzniku lavín, 

• Denné sústreďovanie správ, potrebných na 

posúdenie lavínovej situácie v horstvách 

Slovenska a denné vydávanie regionálneho 

lavínového bulletínu 
• Centrálna evidencia lavín a vedenie lavínového 

katastra HZS
• Organizácia preventívnych opatrení proti 

lavínam najmä odstrelom pomocou výbušnín
• Vedenie metodiky v lavínovej prevencii a 

záchrane v medzinárodnom meradle
• Spolupráca s domácimi odbornými inštitúciami 

na poli lavínovej prevencie a problematiky 
vysokohorského prostredia (Vysoké školy, 
Lesnícke organizácie, Slovenský 
hydrometeorologický ústav)

• Budovanie siete na automatizáciu zberu dát,    
potrebných na posúdenie lavínovej situácie a 
šírenie informácií týmito sieťami 

• Mapovanie geohazardov
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Sezóna 17/18 v mnohom prekvapila. 
Začala skoro. Priniesla niekoľko periód veľmi 
nestabilných podmienok, ktoré sa striedali so 
stabilnými. Tiež sa vyskytlo obdobie so špičkovými 
lezeckými podmienkami a to najmä na severe 
Tatier.  Nanešťastie sa zvýšil počet smrteľných 
lavínových nehôd a štyri  lavíny si v sezóne 17/18 
vyžiadali 5 ľudských životov.  Za zmienku stojí fakt, 
že až štyria lavínou usmrtení  horolezci a 
skialpinisti nemali lavínovú výbavu. Úplné 
absentoval lavínový vyhľadávač  a pravdepodobne 
aj sonda a lopta. Určite aspoň v jednom prípade by 
kompletná lavínová výbava pomohla zasýpaného 
včas lokalizovať a nehoda nemusela skončiť 
tragicky. Preto odporučenie znie jasne: Či už si 
horolezec, skialpinista , alebo freerajder  tak 
nechoď do zimných hôr bez lavínového 
vyhľadávača sondy a lopatky. Podrobnejšie 
informácie o nehodách sa dočítate vnútri tejto 
ročenky

Čo sa týka noviniek na zimnú sezónu 
18/19, zásadne sa zmenilo vydávanie lavínových 
správ. Pribudli typické lavínové situácie, ktoré 
charakterizujú hlavný lavínový problém v 
príslušnom pohorí. Viac a popis jednotlivých 
problémov je v samostatnom článku vnútri 
ročenky, pripadne na blogu Strediska lavínovej 
prevencie. Čo najviac príjemných a bezpečných 
dní na horách vám prajú záchranári zo Strediska 
lavínovej prevencie. 

ÚVOD

MAREK BISKUPIČ
Riaditeľ SLP HZS
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• Zima 2017/2018 - snehovo bohatá

• Veľký rozdiel v porovnaní s minulou zimou hlavne v 

Nízkych Tatrách. 

• V marci  až o 60 cm snehu viac ako v sezóne 

2016/2017 (na stanici Ďurková). 

• Podpriemerná výška snehu v polohách do 1000 
mn.m.   

• Extrémne rýchle topenie snehu v apríli          

POČASIE - SNEH - LAVÍNY 
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Pohľad z Príslopu na východ, Západné Tatry, 2017-12-27 
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Zima začala zhurta a dosť snehu bolo už v októbri. Už  
27. októbra začal do našej oblasti prúdiť chladný 
arktický vzduch. V najvyšších polohách napadlo až 30 
cm nového snehu. Údaje z Lomnického štítu a 
Kasprovho vrchu hovorili o výške snehu viac ako 1 m. 
Súvislá snehová pokrývka bola vo všetkých pohoriach 
od 1000 m n.m.. Teplota klesala v najvyšších nadm. 
výškach pod ‐15°C. Zima ako vyšitá. Lyžovalo sa od 
chát až po parkoviská, zastávky električky, krčmy.

November však zmenil nôtu teplým frontom, 
prúdením teplého, vlhkého, morského vzduchu. Vietor 
zoslabol, prestalo snežiť. Sneh sa zmenil z prachového 
na vlhký až mokrý. Hranica snehu sa pomaly posúvala 
nahor. V polovici novembra však opäť postupne výška 
snehovej pokrývky narástla vo všetkých pohoriach v 
priemere o 30 cm.  Nad 1800 m.n.m sa sneh uložil 
veľmi nerovnomerne. Na konci novembra sme 
zaznamenali aj viacero nehôd. Prevažne sa jednalo o 
doskové lavíny odtrhnuté človekom vo vyšších 
polohách Vysokých Tatier.

V decembri prišlo ďalšie sneženie a teploty sa 
dlhodobo pohybovali pod nulou, fúkal aj silný vietor, 
podmienky boli nebezpečné. Pribúdali aj lavíny a prvá 
smrteľná sa objavila už 6.12. vo Veľkej Studenej doline. 
Koncom decembra sa situácia postupne stabilizovala a 
na Vianoce prišlo tradičné oteplenie, keď ubudlo 
relatívne veľa snehu hlavne na podhorí a v stredných 
polohách. Padali základové lavíny. Po oteplení však 
sneh prudko zamrzol a zmenil sa na ľad. Bez mačiek a 
čakana, bol pohyb životu nebezpečný. Na takéto 
nepriaznivé podmienky doplatili životom štyria turisti 
v Malej Studenej doline a Slavkovskom štíte vo 
Vysokých Tatrách. 

V januári bola teplota na danú ročnú dobu 
nadpriemerná. Kladné teploty sa objavili dokonca aj v 
polohách nad 2000 m n.m. Objavilo sa niekoľko 
základových lavín, napr. v Malej Fatre. Po teplých 
dňoch nasledovalo ochladenie. Podmienky na lezenie 
ľadov boli vo vyšších polohách výborné. V druhej 
polovici januára sa situácia zmenila. Začal pribúdať 
nový sneh, najmä 16.1. a 18. a 19.1. Sneženie bolo 
spojené s vetrom. 

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUÁR



Prvého februára sa na Slovensko vrátila zima a s ňou aj 
bohatá nádielka snehu. Na horách napadlo 20 až 45 
cm snehu. Sneženie nebolo sprevádzané silným 
vetrom, tak ako to býva zvykom. Nový sneh bol 
relatívne rovnomerne rozložený, takže to bola 
konečne skvelá lyžovačka. V polovici februára prišli 
ďalšie sneženia, nasledovalo veterné počasie. Situácia 
bola nebezpečná a lavíny pribúdali. Jedna obeť 
pribudla v Nízkych Tatrách a dve vo Vysokých Tatrách. 
Extrémne nízke teploty k nám priniesol pôvodom 
arktický vzduch počas posledného februárového 
víkendu. Na Lomnickom štíte nočná teplota klesla na 
‐27,2°C. Tak chladno tam v danom dni nebolo od roku 
1951. 

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL
V apríli zima prešla rovno do leta a tak to vyzeralo aj s 
množstvom snehu.  Všetci, ktorí sme sa tešili na jarné 
firny sme mali tento rok smolu. Celý apríl bol v 
znamení teplôt nad nulou aj v najvyšších horských 
polohách. Padali základové lavíny aj väčších rozmerov. 
Na konci apríla už na horách bolo len minimum snehu. 
Za dva týždne klesla na niektorých miestach výška 
snehu aj o meter.       
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Zvýšené lavínové nebezpečenstvo sa prejavilo vo 
všetkých pohoriach na zvýšenom počte nehôd. Jedna z 
nich bola aj smrteľná (v Žiarskej doline).

Na konci januára potom nasledovalo o niečo 
teplejšie obdobie, s inverziami a sneh sa stabilizoval 
hlavne na slnečných svahoch. Najviac snehu napadlo 
vo Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách (spolu 30 ‐ 50 cm).  

Marec pokračoval chladným počasím aj keď v jeho 
polovici sa objavilo oteplenie so slabím dážďom a 
kladnými teplotami. Počas týchto teplejších dní sme 
zaznamenali viacero samovoľných lavín. Od polovice 
marca prevládalo opäť chladné počasie. Nasnežilo do 
20 cm a objavil sa aj silný vietor, V posledných 
marcových dňoch sa ale teplota vzduchu posunula nad 
bod mrazu aj vo vyšších polohách a do 2000 m pršalo.   
V marci sa vyskytol aj silný vietor, ktorý lámal stromy, 
napríklad v Nízkych 
Tatrách.                                                                                       

Pohľad z Chopku na východ, 2018-03-19



Na obrázku nižšie je zobrazený priebeh 
teploty vzduchu a výšky snehu na AMS Ďurková v 
Nízkych Tatrách. V grafe sú zobrazené dve po sebe 
idúce zimné sezóny 2016/2017 a 2017/2018. Už na prvý 
pohľad je medzi  týmito sezónami vidno veľké rozdiely. 
Bohužiaľ začiatkom zimy 2016/2017 stanica Ďurková 
nefungovala. Stanicu sa podarilo spojazdniť už v 
druhej polovici decembra a na týchto údajoch je hneď 
zrejmý rozdiel. Napríklad 1. januára 2017 sme namerali 
27 cm, kdežto 1. januára 2018 to bolo 106 cm, čo je 
takmer štvornásobok. Tieto čísla len potvrdzujú veľký 
rozdiel medzi týmito dvoma zimami v Nízkych Tatrách. 
Rozdiel bol menší v druhej polovici zimy. 

Relatívne veľké množstvo snehu naznačovalo, 
že sa udrží veľmi dlho. Opak bol však pravdou a 

Priebeh teploty vzduchu v sezóne 2017/2018 a priebeh výšky snehu v sezónach 2016/2017 a 2017/2018 
na stanici Ďurková.

AMS Ďurková, Nízke Tatry
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výrazné oteplenie v prvom týždni apríla  2018 
spôsobilo že na tejto stanici sa viac ako 120 cm snehu 
roztopilo v priebehu desiatich dní. Podobne rýchlo sa 
sneh roztopil aj v iných pohoriach. 

Lavínové správy boli vydávané nepretržite od 
28.10.2017 do 1.5.2018, teda 184 dní. V Malej a Veľkej 
Fatre to bolo menej zhruba o 30 dní. 4. a ani 5. stupeň 
lavínového nebezpečenstva v tejto sezóne nebol 
vyhlásený. Lavínová 3 bola vo Vysokých, Nízkych a 
Západných Tatrách vyhlásená 25, 21 resp. 20 dní.  Vo 
Fatrách to bolo 11 resp. 13 dní. To bol nárast oproti 
minulému roku hlavne v Nízkych Tatrách, kde minulú 
sezónu bolo zvýšené lavínové nebezpečenstvo (3. 
stupeň) iba 4 dni. Podrobnejší prehľad vám dajú 
tabuľka a grafy na ďalšej strane.



121
25
0
0

120
20
0
0

103
21
0
0

88
13
0
0

92
11
0
0

184 184 178 150 152

I
II
III
IV
V

počet dní v jednotlivých pohoriach stupeň lavínového

nebezpečenstva
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VYSOKÉ TATRYZÁPADNÉ TATRY

NÍZKE TATRY

VEĽKÁ FATRA

MALÁ FATRA

STUPNE LAVÍNOVÉHO NEBEZPEČENSTVA  
PO POHORIACH (POČET DNÍ)

malé

mierne

zvýšené

veľké

veľmi veľké

VYSOKÉ TATRY ZÁPADNÉ TATRY NÍZKE TATRY VEĽKÁ FATRA MALÁ FATRA

38 44 54 49 49
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Kresaný roh a sedlo Malý Závrat, Vysoké Tatry, 2017-11-22 



TEPLOTA VZDUCHU [°C]

VÝŠKA SNEHU [cm]

RÝCHLOSŤ VETRA A NÁRAZY [m/s]

VLHKOSŤ VZDUCHU [%]

GLOBÁLNE ŽIARENIE [J/cm2]

SMER VETRA (NÁRAZY) [°]

11

AMS ĽADOVÉ PLESO 2063 m n.m.
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Belianske Tatry, 2018-02-20
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TEPLOTA VZDUCHU [°C]

VÝŠKA SNEHU [cm]

RÝCHLOSŤ VETRA A NÁRAZY [m/s]

VLHKOSŤ VZDUCHU [%]

GLOBÁLNE ŽIARENIE [J/cm2]

SMER VETRA (NÁRAZY) [°]

AMS BIELE PLESO 1580 m n.m.



TEPLOTA VZDUCHU [°C]

VÝŠKA SNEHU [cm]

RÝCHLOSŤ VETRA A NÁRAZY [m/s]

VLHKOSŤ VZDUCHU [%]

GLOBÁLNE ŽIARENIE [J/cm2]

SMER VETRA (NÁRAZY) [°]
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AMS SALATÍN 1625 m n.m.
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Hrubá kopa zo severu, Západná Tatry, 2018-03-30
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TEPLOTA VZDUCHU [°C]

VÝŠKA SNEHU [cm]

RÝCHLOSŤ VETRA A NÁRAZY [m/s]

VLHKOSŤ VZDUCHU [%]

GLOBÁLNE ŽIARENIE [J/cm2]

SMER VETRA (NÁRAZY) [°]

AMS ĎURKOVÁ 1635 m n.m.
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TEPLOTA VZDUCHU [°C]

VÝŠKA SNEHU [cm]

RÝCHLOSŤ VETRA A NÁRAZY [m/s]

VLHKOSŤ VZDUCHU [%]

GLOBÁLNE ŽIARENIE [J/cm2]

SMER VETRA (NÁRAZY) [°]

AMS KONIARKY 1380 m n.m.AMS KONIARKY 1380 m n.m.
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Ploská, Veľká Fatra, 2018-02-26
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Malý Fatranský Kriváň, Malá Fatra, 2018-02-15
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TEPLOTA VZDUCHU [°C]

VÝŠKA SNEHU [cm]

RÝCHLOSŤ VETRA A NÁRAZY [m/s]

VLHKOSŤ VZDUCHU [%]

GLOBÁLNE ŽIARENIE [J/cm2]

SMER VETRA (NÁRAZY) [°]

AMS ŽOBRÁK 1215 m n.m.
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• V sezóne 2017/2018 nárast počtu nehôd (18)
• Nadpriemerný počet mŕtvych (5), 
zranených (5)

LAVÍNOVÉ NEHODY
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Lavínové nehody sa počas zimy 2017/2018 
vyskytli vo všetkých pohoriach pre ktoré vydávame 
lavínové správy. Najviac ich však bolo v tom 
najvyššom, teda vo Vysokých Tatrách (8 nehôd). 
Zaujímavé je, že až 4 sa stali v novembri vo Veľkej 
Studenej doline. V Nízkych Tatrách sa stali 4 nehody, v 
Západných Tatrách a Malej Fatre po 2 nehody a vo 
Veľkej Fatre 1 nehoda. Smrteľné nehody boli 4. Prvá 
smrteľná nehoda sa objavila už v na začiatku 
decembra vo Vysokých Tatrách. Koncom novembra a 
začiatkom decembra panovali vo Vysokých Tatrách 
nebezpečné lavínové podmienky, o čom svedčia aj 
viaceré lavínové incidenty. 

Druhá smrteľná nehoda sezóny sa odohrala v 
Žiarskej doline v Západných Tatrách v januári. Vo 

februrári sa potom ešte objavili ďalšie dve smrteľné 
nehody, jedna v  Nízkych Tatrách a jedna vo Vysokých 
Tatrách opäť vo Veľkej Studenej doline. Samozrejme 
tu hovoríme iba o nehodách, o ktorých sme sa 
dozvedeli. 

 Najviac nehôd sa stalo pri treťom stupni 
lavínového nebezpečenstva. Objavilo sa niekoľko 
prípadov, keď zasiahnutí ľudia nemali kompletnú 
lavínovú výbavu (lopata, sonda, lavínový prístroj), 
ktorá by mohla záchranné akcie zrýchliť. V tejto 
sezóne sa opäť ukázalo, že kompletná lavínová výbava 
je nevyhnutná pre efektívnu záchranu a preto na ňu 
netreba zabúdať.

Za posledných 20 rokov je priemerný počet 
mŕtvych v lavínach za sezónu 3.1. Z posledných  piatich 
zím bola však tá posledná (2017/2018) jediná, ktorá 
toto čislo prekročila. V sezónach 2011/2012, 2014/2015 
a 2016/2017 sa dokonca ani žiadna smrteľná nehoda 
nevyskytla. Čo sa týka počtu zranených, tam sa počty 

od sezóny 2014/2015 držia medzi 4 až 5. V týchto 
čislach ťažko hladať nejaký trend. Do veľkej miery je 
počet zranených/mŕtvych závislý na poveternostných 
podmienkach, no v budúcnosti bude pravdepodobne 
hrať významnú rolu aj rozmach skialpinizmu a zvýšená 
návštevnosť hôr v zimných mesiacoch.  

Mŕtvi a zranení v slovenských horách za posledných 20 zimných sezón.
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ZÁPADNÉ  
TATRY

NÍZKE TATRYVEĽKÁ  FATRA

MALÁ  FATRA

Viac ako polovica (10) 
nehôd sa stala  
skialpinistom

4/5
štyria z piatich 

mŕtvych v lavínach 
boli bez lavínovej 

výbavy

PÄŤ NEHÔD VO 
VEĽKEJ STUDENEJ 

DOLINE

SEZÓNA 2017/2018

VYSOKÉ  TATRY
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Rozvoj skialpinizmu v našich horách je zjavný 
aj zo štatistiky lavínových nehôd, keď sa pri ňom stala 
viac ako polovica lavínových nehôd. Je to posun oproti 
minulosti, kedy prevažovalo horolezectvo.  Kvalitné 
skialpové lyže a lyžiarky sú stále dostupnejšie a 
umožňujú dostať sa do hôr v zime čoraz viac ľuďom. 

Lavínová výbava sa tiež posúva vpred. Čoraz 
častejšie vídame ľudí  s lavínovými batohmi aj v našich 
horách. 

V tejto sezóne sme zaznamenali síce iba 
jednu nehodu s lavínových batohom, no je 
pravdepodobné, že o nehodách pri ktorých sa nikomu 
nič nestalo sa nie vždy dozvieme. Na druhej strane je  
smutné, že až štyria z piatich tohtosezónnych mŕtvych 
v lavínach nemali lavínové vyhľadávače, ktoré by mali 
byť základom a mali by ich mať na sebe všetci tí ktorí 
vstupujú do lavínového terénu.

Rekordérom tejto sezóny bola Veľká Studená 
dolina, keď sa tu stalo až päť lavínových nehôd a 
zomreli tu traja ľudia. Prvá nehoda sa stala už 
22.11.2017.

Nedá sa povedať, že by bola nejako výrazne 
nebezpečenejšia ako iné tatranské doliny, no 
dôvodom bude skôr to, že je mimoriadne 
navštevovaná horolezcami ale aj skialpinistami. 
Nachádza sa tu niekoľko ľadov, hlavne v masíve 
Slavkovského štítu. Nad nimi sa nachádzajú široké 
žľaby so severovýchodnou orientáciou, kde sa počas 
zimy pri západnom púdení ukladajú nebezpečné 
snehové vankúše. Hlavne po silnom snežení spojenom 
s vetrom, prípadne pri oteplení odtiaľ často padajú 
samovoľné lavíny.  Skialpinisti zase často lyžujú strmé 
svahy v severnej časti doliny. 
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Celkovo bolo v sezóne 2017/2018 strhnutých 
28 ľudí, z toho 5 prišlo o život, čo predstavuje 18%. 
Čiastočne zasypaných bolo 9 a bez zasypania  12 ľudí. 

Úplne zasypaných bolo 7, dvom z nich sa 
podarilo prežiť aj vďaka tomu, že ich zasiahla prachová 
lavína a našťastie neboli veľmi hlboko pod snehom. 
Najdlhšie zasypaná bola obeť pod Zbojníckym 
spádom, až 155 minút, teda viac ako 2,5 hodiny.  Prežiť 
sa nepodarilo ale ani skialpinistovi v Žiarskej doline, 
ktorý bol zasypaný 35 minút.

Najhlbšie zasypanie sme zaznamenali v 
Nízkych Tatrách pod Veľkým Gápľom, kde bola obeť až 
2,5 m pod snehom a pri záchrannej akcii bol problém 

nasondovať zasiahnutého. Pri ďalších dvoch 
smrteľných nehodách boli obete zasypané zhruba 150 
cm.

Všetky nehody sa stali nad pásmom lesa, čo je 
rozdiel oproti minulej sezóne, keď lavíny padali aj v 
riedkych bukových lesoch, napríklad medzi 
Kraľovanmi a Párnicou alebo na ďalekom východe v 
pohorí Vihorlat. Rozmermi najväčšou lavínou pri ktorej 
boli zasiahnutí ľudia bola tá z Veľkého Gápľa, ktorá 
mala dĺžku až okolo 650 metrov.

Viac sa o najvážnejších nehodách sezóny 
dočítate na nasledujúcich stranách.
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Dvojica skialpinistov sa ráno 6.12.2017 
vydala na túru do Veľkej Studenej doliny. 
Postupovali dolinou a mali v pláne vystúpiť cez 
Generál pod Priečne sedlo. Ráno pretrvávalo v 
doline mierne lavínové nebezpečenstvo. 
Tendencia nebezpečenstva bola kvôli silnému 
vetru stúpajúca. Vietor v tom čase dosahoval na 
vrchole Lomnického štítu v nárazoch 31 m/s (112 
km/h). Jeden zo skialpinistov nemal zo sebou 
základnú lavínovú výbavu. Napriek tomu 
postupovali ďalej. Predpoludním boli na úpätí 
Javorového štítu. Počas traverzu strmého svahu sa 
skialpinisti vzhľadom na podmienky rozhodli 
otočiť a vrátiť sa do doliny, avšak počas tohto 
manévru odtrhli diaľkovým prenosom napätia 
doskovú lavínu, ktorá  strhla jedného zo 
skialpinistov a úplne ho zasypala. Druhému  z nich 
sa podarilo z lavíny vyviaznuť. 

V doline sa v tom čase náhodou 
nachádzal  jeden profesionálny horský záchranár, 

ZBOJNÍCKY SPÁD 
VEĽKÁ STUDENÁ DOLINA
VYSOKÉ TATRY - 6. DECEMBER 2017

Meranie odtrhu lavíny, 2017-12-07
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ktorý hneď spolu s nezasypaným skialpinistom začal 
záchrannú akciu. 

Zasypaný nemal lavínový prístroj, preto ho 
nebolo možné rýchlo lokalizovať. Do príchodu 
ostatných záchranárov záchrancovia začali so 
sondážou nánosu lavíny. 

Nános mal veľké rozmery (400x150m), takže 
sondovači mali iba mizivú šancu nájsť zasypaného a 
tak sa záchranná akcia predlžovala.

Presondovať takúto veľkú oblasť je totiž veľmi 
časovo náročné.  Medzičasom sa do záchrannej akcie 
zapojili ďalší záchranári s lavínovými psami, ktorí boli 
na lavínište dopravení pomocou helikoptéry. 
Zasypaného napokon našiel lavínový pes, pričom od 
zasypania uplynulo 2,5 hodiny. Muž sa nachádzal v 
hĺbke 1,5 m  bohužiaľ už bez známok života.

Lavína sa zosunula na podkladovej tvrdej,  ľadovej 
vrstve, na ktorej bolo naviate množstvo snehu (na 
niektorých miestach aj 150 cm). V čase nehody meniaci 
sa frontálny systém priniesol veľmi silný vietor. Ten 
previeval nepreviazaný sneh z predchádzajúcej 
periódy sneženia na J a JV svahy, kde sa vytvorili 
snehové vankúše a dosky, ktorých stabilita bola nízka.  
Nános tvorili relatívne tvrdé hrudy a dosky. Kopať v 
takomto tvdom snehu je veľmi fyzicky náročné.

Schéma lavínovej nehody
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Dvaja poľskí skialpinisti sa v nedeľu 21. 
januára rozhodli absolvovať túru v Žiarskej doline. 
Počasie nebolo ideálne, počas dňa snežilo a vo 
vyšších polohách bolo hmlisto. Vietor bol počas dňa 
prechodne slabý, k večeru postupne zosilnel. 
Skupina postupovala od chaty smerom k Žiarskemu 
sedlu, no pri rázcestí “Pod Homôlkou” sa stočili do 
dolinky poza Prostredný grúň – pod Nohavicu (letná 
trasa do Smutného sedla). V závere dolinky začali 
strmým svahom vystupovať štýlom serpentín, stále 
na pásoch.  Keď boli pod skalným výbežkom, 
jeden z nich pokračoval smerom do žľabu keď 
uvoľnil rozsiahlu doskovú lavínu, ktorá sa rozšírila 
takmer po celom svahu až k Prostrednému grúňu. 
Bolo približne 13:40. Lavína strhla a zasypala oboch 
skialpinistov. Jeden bol čiastočne zasypaný, trčala 
mu ruka ktorou sa mu podarilo odhrabať a 
vytiahnuť si lopatu z batohu. Z nánosu sa mu 
podarilo dostať. Nános bol relatívne mäkký. 
Telefónom požiadal o pomoc poľských záchranárov 
TOPR, ktorí okamžite kontaktovali Horskú 
záchrannú službu. Keďže obaja mali kompletnú 
lavínovú výbavu, vyhrabanému skialpinistovi sa 
podarilo v krátkom čase lokalizovať zasypaného 
kamaráta pomocou lavínového prístroja a následne 
ho vykopávať. Ten bol zasypaný v hĺbke  1,3 – 1,5 m. 

PROSTREDNÝ GRÚŇ
ŽIARSKA  DOLINA
ZÁPADNÉ TATRY - 21. JANUÁR 2018

Schéma lavínovej nehody
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Meranie nánosu lavíny, 2018-01-22

Medzitým bolo do záchrannej akcie 
nasadených viacero záchranárov HZS. Pre zhoršené 
poveternostné podmienky nemohla byť nasadená 
letecká technika. 
Celá záchranná akcia prebiehala pozemne. V pomerne 
krátkom čase, okolo 15:00,  boli na lavíne prví 
záchranári, ktorí začali s oživovaním. Zasypaný už ale 
nejavil žiadne známky života. Podľa svedectva 
preživšieho kamaráta nemal zasypaný pred tvárou 
žiadnu dýchaciu dutinu. Po hodine neúspešnej 
resuscitácie bolo telo zvezené na saniach na základňu 
HZS v ústí Žiarskej doliny.

Situácia v tom čase nebola priaznivá,  po viac 
ako dvoch týždňoch zimnej pauzy začalo po 16. januári 
na slovenských horách snežiť.  Snežilo spolu so silným 
vetrom (ktorý neustále menil smer), pri veľmi nízkych 
teplotách a hlavne na tvrdý až zľadovatený podklad. 
Väčšina snehu bola vo vysokých polohách prefúkaná 
na SV, V a JV svahy, kde sa vytvorili nebezpečné mäkké 
dosky a snehové vankúše. Na strmých svahoch bolo 
uvoľnenie lavíny veľmi pravdepodobné, čo sa aj v 
mnohých prípadoch potvrdilo. Zaznamenaných bolo aj 
viacero samovoľných, stredne veľkých lavín, často s 
veľmi dlhými odtrhmi.. Lavínové nebezpečenstvo 
stúpalo každým dňom, od piatka 19.1. bolo zvýšené = 
3.stupeň. Chybou teda bol výber trasy za daných 
podmienok.

Počas záchrannej akcie a najmä nasledujúcu 
noc zosilnel a zmenil sa vietor na severný až 
severovýchodný. Do nasledujúceho dňa pripadlo 
ďalších 20 – 25 cm snehu, kritickými sa stali južné a 
juhozápadné svahy. 

Pri odtrhu lavíny, 2018-01-22
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Dňa 15.02.2018 sa na južnej strane Nízkych 
Tatier v oblasti pod Veľkým Gápľom nachádzalo 
viacero skupín skialpinistov s rôznymi skúsenosťami a 
vedomosťami. V jednej skupine bol aj horský vodca. 
Skupiny boli rôzne vybavené. Skúsení skialpinisti sa 
rozhodli lyžovať rebrom dole, v bezpečnejšom teréne. 
Jeden skialpinista však zišiel z bezpečnej trasy do 
kotla, kde si uvoľnil lavínu, bolo 13:04. Nakoľko odtrh 
mal relatívne veľkú dĺžku (cca 160 metrov), jednalo sa 
o značnú masu snehu. 

Terén sa v nižších častiach mení na úzky žľab, 
a tak sa sneh nánosu nemal kam rozliať – vytváral 
terénnu pascu. Čelo lavíny preto dosahovalo výšku 4 
m, nános mal dĺžku 200 m. V zovretí snehu zostal 

VEĽKÝ GÁPEĽ
DOLINA TRANGOŠKA
NÍZKE TATRY - 15. FEBRUÁR 2018

skialpinista bez akejkoľvek lavínovej výbavy, a tak bola 
jeho lokalizácia obtiažna.

Lavínu spozoroval profesionálny člen HZS z 
Chopku. Spočiatku však nebolo jasné, či bol niekto 
zasiahnutý. Záchranná akcia sa rozbehla hneď, ako sa 
potvrdilo, že je niekto zasypaný v nánose. Na mieste 
začali všetci svedkovia s prehliadkou lavíniska a 
sondážou. 

O súčinnosť bola požiadaná Vrtuľníková 
zdravotná záchranná služba, ktorá na lavínisko 
transportovala psovodov  s lavínovými psami. 13:59 
pes označil miesto zasypaného no nepodarilo sa 
nasondovať zasiahnutého. 

Schéma lavínovej nehody
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Záchranná akcia za pomoci 
vrtuľníka, 2018-02-15

Na mieste bol aj druhý pes, ktorý označil miesto o 
niečo vyššie a tam sa podarilo  zasypaného 
dohľadať sondou. 

Osoba sa nachádzala v 2,5 metrovej 
hĺbke. V tom istom čase bolo mobilizované ECMO 
(mimotelový obeh), nakoľko sa predpokladalo 
podchladenie. 14:50 bola osoba vykopaná bez 
známok života. Bohužiaľ obeť nemala dýchaciu 
dutinu a tak mala minimálne šance na prežitie. 
Lekár už iba konštatoval smrť.
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Skupina poľských horolezcov sa v nedeľu 
18.2.2018 rozhodla absolvovať túru s lezením 
ľadopádov vo Vysokých Tatrách. Dvaja horolezci 
nastúpili žľabom do Širokého ľadopádu, traja zostali 
pod žľabom. O 10:10 zasiahla skupinu pod ľadom 
lavína, ktorá sa prehnala celým žľabom, pričom dvoch 
horolezcov v ľadopáde vďaka isteniu nestrhla. 
Pravdepodobne sa jednalo o spontánnu lavínu z 
nafúkaného snehu. Síce sa nejednalo o veľkú lavínu, 
miesto ktoré zasiahlo čelo lavíniska je však veľmi úzke 
(bola to typická terénna pasca) a tak sa sneh nemal 
kam rozliať.  V tejto terénnej pasci zostali dve kriticky 
zasypané osoby, jedna úplne a jedna čiastočne.

ŠIROKÝ ĽAD
VEĽKÁ STUDENÁ DOLINA
VYSOKÉ TATRY - 18. FEBRUÁR 2018

Schéma lavínovej nehody

 Na miesto prišli ďalší svedkovia nehody, nehodu 
oznámili a ihneď začali so záchrannou kamarátskou 
pomocou. Po vyprostení prvej osoby ju bolo nutné 
resuscitovať. 

Druhú osobu sa podarilo lokalizovať pomocou 
sondáže, taktiež bola nutná resuscitácia. Po príchode 
záchranárov a lekára vrtuľníkovej záchrannej služby na 
miesto obom osobám poskytli neodkladnú zdravotná 
starostlivosť a pokračovali s resuscitáciou aj počas 
transportu,  pomocou prístroja na automatickú 
resuscitáciu (autopulse).
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U druhej zasypanej osoby bola napriek všetkej snahe 
záchranárov konštatovaná smrť. Prvá zasypaná osoba 
bola vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby 
prevezená do Košíc. Lavína sa odtrhla vo vyšších 
častiach žľabu pravdepodobne samovoľne. Počas 
posledných dní tam vietor neustále navieval množstvo 
snehu, ktoré bolo ukladané na menej stabilné 
hranatozrnné snehy. V momente keď stabilita 
snehovej pokrývky už nebola dostatočná sa uvoľnila 
lavína menších rozmerov, ktorá zasiahla úpätie žľabu v 
najnevhodnejšom mieste, tzv. terénnej pasci. Tá sa 
stala osudnou pre jedného člena skupiny a druhú 
osobu vážne zranila. Lavínisko malo maximálnu šírku 
8m, dĺžku do 80m a nános mal maximálnu výšku 2m. 
Skutočne sa preto nejednalo o veľký nános, vďaka 
čomu bola druhá osoba aj pomerne rýchlo nájdená.

V tomto horstve pretrvával od piatka 
16.2.2018 tretí, t.j. zvýšený stupeň lavínového 
nebezpečenstva. Uvoľnenie lavín počas tohto stupňa 
je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, hrozia aj 
samovoľné lavíny

Záchranná akcia, 2018-02-18
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20.2.2018 sa slovenský freerider vybral 
jazdiť žľaby v okolí Chopku, tie boli ale uzavreté 
kvôli pretekom Jasná Adrenalin, tak sa rozhodol 
prelyžovať ďalej na východ. Vybral si žľab z 
Konského (1875 m n.m.) na sever smerom do 
Lukovej doliny. Bol sám. Okolo 12:45 nalyžoval do 
žľabu. Čas vieme celkom presne, lebo tesne 
predtým ako vošiel do žľabu si urobil fotku. Hneď 
po prvom oblúku počul prasknutie a odtrhol sa s 
ním celý žľab, takže nemal šancu vylyžovať z lavíny 
nabok. Lavína  ho unášala. Prehnala ho aj cez 
skalný prah a zastavila sa na dne doliny. 
Pravdepodobne bol čiastočne zasypaný a upadol 
na chvíľu aj do bezvedomia. To čo nasledovalo 
môžeme už iba dedukovať, lebo si to zasiahnutý 
nepamätal. Podľa všetkého sa mu podarilo 
vyhrabať  a obuť si lyže, dostať sa cez les až na 

KONSKÉ
LUKOVSKÝ KOTOL
NÍZKE TATRY - 20. FEBRUÁR 2018

Schéma lavínovej nehody
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zjazdovku, kde pravdepodobne opäť upadol do 
bezvedomia. Okoloidúci lyžiar si všimol jeho 
zranenia a kontaktoval HZS. Po príchode, 
záchranár zistil mnohopočetné poranenia, ktoré 
ošetril a hneď kontaktoval Zdravotnú záchrannú 
službu, ktorá postihnutého transportovala do 
nemocnice. Po vyšetreniach sa zistilo, že okrem 
tržnej rany na krku, hlave a odrenín mal freerider 
zlomený stavec, roztrhnutý väz v kolene a 
zlomených 7 zubov. Je až neuveriteľné, že s 
takýmito zraneniami sa mu podarilo v ťažkom 
teréne cez les prekonať vzdialenosť  okolo 2 
kilometre. Život mu zachránilo to že mal prilbu. 
Mal kompletnú lavínovú výbavu, no tá mu veľmi 
nepomohla, lebo nemal zo sebou to 
najdôležitejšie – parťáka, ktorý by mu pomohol.

V ten bolo síce mierne lavínové 
nebezpečentvo, no nebezpečné boli hlavne 
strmé, severné svahy ako tento, ktoré sa ešte 
nestihli stabilizovať. Tento žľab je menej 
lyžovaný ako ostatné, čo malo tiež negatívny 
vplyv na jeho stabilitu.

Pohľad do žľabu tesne pred nehodou, 2018-02-20
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ODBORNÁ
ČINNOSŤ

• školenie profesionálnych a dobrovoľných 
záchranárov 

• servis automatických meteorologických staníc
• odborných, populárnych články zamerané na 
prevenciu a výskum lavín. 
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Hovorí sa, že nič netrvá večne, ani láska k 
jednej slečne, a v prípade automatických 
meteorologických staníc to platí dvojnásobne. Ich 
situovanie v nehostinnom horskom prostredí, kde 
musia vydržať vo funkčnosti 365 dní v roku si 
vyžaduje náročný proces ich opráv, kontrol a 
úprav. Funkčnosť meteoportálu Horskej 
záchrannej služby je dôležitá nielen pre verejnosť, 
ale aj pre samotnú Horskú záchrannú službu, veď 
aj na jeho základe sa stanovuje stupeň lavínového 
ohrozenia či plánuje záchranná akcia. Udržanie 
meteoportálu v čo najlepšej funkčnosti je preto 
prioritou Strediska lavínovej prevencie Horskej 

záchrannej služby, ktorá si vyžaduje množstvo 
hodín práce. A tak aj v sezóne 2017/2018 vykonali 
pracovníci Strediska lavínovej prevencie Horskej 
záchrannej služby množstvo servisných výjazdov 
k automatickým meteorologickým staniciam 
(ďalej AMS) za účelom ich pravidelnej údržby, či 
nebodaj nutného servisu.  Pri servise AMS je 
potrebné na každú stanicu ísť minimálne dva a 
viac krát, prvý raz zistiť čo sa stalo a aký materiál 
je potrebný doniesť na opravu, a neskôr vykonať 
samotnú opravu. V sezóne 2017/2018 sa napríklad 
podarilo:

SERVIS AUTOMATICKÝCH 
METEOROLOGICKÝCH STANÍC

Servis AMS Zamrznuté pleso, 2018-02-25



Jún 2017 :

‐ AMS Solisko, Vysoké Tatry – oprava kotvenia a výmena nerezového lanka zrážkomera

‐ AMS Ľadové pleso,  Vysoké Tatry – vymenený regulátor napájania a pánt na skrini akumulátora

‐ AMS Vyšné Žabie pleso, Vysoké Tatry – osadený a zakopaný bleskozvod a oprava kotvenia stožiara

August 2017 :

‐ AMS Solisko, Vysoké Tatry – výmena RHT (vlhkostnej a teplotnej) sondy

‐ AMS pod Klinom, Západné Tatry – obnovenie posielania dát

September 2017 :

‐ AMS Zamrznuté pleso, Vysoké Tatry – výmena kabeláže od solárneho panelu, oprava radiačného krytu, 

výmena solárneho panelu

Október 2017 :

‐ AMS pod Hrubou kopou, Západné Tatry  – kompletne vymenený stožiar a premontované ramená, 

dataloger, senzory, solárny panel a kabeláž

‐ AMS Žiarska chata, Západné Tatry – opravený zrážkomer

November 2017 :

‐ Všetky AMS so zrážkomerom – doplnená soľ do zrážkomerov

‐ AMS pod Hrubou kopou, Západné Tatry – výmena akumulátora

‐ obnovenie dátového spoja Čierne steny – Liptovský Hrádok na monitorovanie svahu Príslopu v Žiarskej 

doline.

Január 2018 :

‐ AMS Salatín, Západné Tatry ‐ výmena batérie

‐ AMS Snilovské sedlo, Malá Fatra ‐ výmena radiačného krytu a teplomera snehového profilu

‐ AMS Zamrznuté pleso, Vysoké Tatry ‐ oprava spojov kabeláže

Marec 2018 :

‐ AMS Salatín, Západné Tatry ‐ výmena solárneho panelu

Február 2018 :

‐ AMS Vyšné žabie pleso, Vysoké Tatry – namontovaný nový solárny panel

Apríl 2018 :

‐ AMS Zamrznuté pleso, Vysoké Tatry. ‐ výmena GSM antény

‐ AMS Ďurková, Nízke Tatry – oprava webkamery a znovuobnovenie prenosu snímkov

‐ AMS Smrekovica  – znovuspojazdnenie dlhodobo nefunkčnej stanice

Máj 2018 :

‐ AMS Príslop – oprava bleskozvodu

‐ AMS Salatín, Západné Tatry ‐ Výmena skrine akumulátora 
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Cvičná lavínová akcia, Vysoké Tatry

 vyhľadávania pomocou systému RECCO, Nízke Tatry



EAWS Innsbruck ‐ SLP je dlhodobo aktívnym členom EAWS ‐ združenia európskych lavínových 
služieb.  Na stretnutí pracovných skupín lavínových služieb v Innsbrucku sa pozornosť venovala 
faktorom, ktoré sú dôležité pri vydávaní lavínových informácií. Ďalej sa prediskutovali možné 
zmeny v EAWS matrici. Cieľom je unifikovať lavínové správy všetkých lavínových služieb v Európe 
(hlavne z pohľadu štruktúry a obsahu).
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KONFERENCIE

BOKAMI Západných Tatier
Príslušníci SLP HZS spolu s lavínovými špecialistami z oblasti Západné Tatry posudzovali lavínové 
nebezpečenstvo pred každou z etáp skialpinistických pretekov Bokami Západných Tatier. Prvá etapa 
vzhľadom na nebezpečné, snehové vankúše na hrebeni a nepriaznivé počasie musela byť zmenená. Pôvodne 
mala prechádzať na severnú stranu Západných Tatier cez Baníkov a Baníkovské sedlo, no nakoniec sa kvôli 
lavínovému nebezpečenstvu uskutočnila iba na Liptovskej strane. Počasie sa našťastie zlepšilo a druhá a 
tretia etapa sa už uskutočnila podľa plánu bez ohrozenia lavínami.   

LIPTOV RIDE
Na začiatku apríla sa už po tretí krát uskutočnili v oblasti Chopku preteky Liptov Ride. Jedna z disciplín je 
"freeride" a jej trať viedla z Chopku do Lukovského kotla, preto bolo potrebné tu posúdiť stabilitu svahov. 
Sneh bol stabilný a preto nič nebránilo pretekať aj tomto teréne. 

CVIČNÉ LAVÍNOVÉ AKCIE
Počas zimy 2017/2018 sa vo všetkých horských oblastiach ohrozených lavínami uskutočnili nočné/večerné 
cvičné lavínové akcie na ktorých sa zúčastnili profesionálni aj dobrovolní záchranári HZS. Precvičili sme 
hlavne záchranú väčšieho rozsahu s väčším počtom záchranárov a pozornosť sa venovala aj novým postupom 
zavedených pri podchladených osobách. Prácu s RECCO‐m, hlavne vo Vysokých a Nízkych Tatrách, kde sú 
najväčšeie freeridové zóny v blízkosti lyžiarskych stredísk.

S lavínovími špecialistami v jednotlivých oblastiach sa vykonávali pravidelné terénne cvičenia. Zamerané boli 
hlavne na posúdenie lavínového rizika a bezpečného pohybu v horách.
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NOVINKY V SEZÓNE 2018/2019

V sezóne 2018/2019 nastali po dlhšej 
dobe vo vydávaní lavínových správ relatívne 
veľké zmeny.  Najväčšia zmena súvisela s 
pridaním doplnkových informácií a so zmenou 
ikon, grafiky či dizajnu. Všetky zmeny úzko 
súvisia s implementáciou  odporúčaní EAWS 
(asociáciou Európskych lavínových služieb)

LAVÍNOVÉ PROBLÉMY Najdôležitejšou 
zmenou bolo pridanie informácie o aktuálnom 
„lavínovom probléme“. Stanovených bolo 5 
typických lavínových problémov, ktoré bližšie 
popisujú lavínovú situáciu v daný deň. Napr. ak 
je vyhlásené ZVÝŠENÉ lavínové 
nebezpečenstvo, automaticky to musí súvisieť 
s jedným, niekedy aj s dvomi lavínovými 
problémami. Okrem slovného pomenovania je 
medzinárodne stanovená aj ikona jednotlivých 
problémov.

Nový sneh (new snow)

Vetrom previaty sneh (Wind-drifted snow)

Pretrvávajúca slabá vrstva  (Persistent weak layer)

Mokrý sneh (Wet snow)

Kĺzavý sneh  (Gliding snow)
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Čo ?

Kde ?

Prečo ?

Kedy ?

Čím a ako sa 
riadiť ?

- Doskové lavíny
- Lavíny z voľného snehu
- Spontánne a človekom uvoľnené lavíny

Lavínový problém sa vzťahuje k súčasnému alebo 
poslednému sneženiu. Rozhodujúcim problémom 
nového snehu je veľkosť dodatočného zaťaženia 
novým snehom na existujúcu snehovú pokrývku. 
Dodatočné zaťaženie je závislé od rôznych faktorov 
ako je napríklad teplota alebo vlastnosti starého 
snehového povrchu.

Charakteristika

Očakávané typy lavín

Priestorový výskyt

Poloha / hĺbka kritickej 

vrstvy

Mechanizmus uvoľnenia

Časový výskyt

Identifikácia problému v 

teréne

Odporúčania pre túry

Všeobecne rozsiahle rozšírenie a často na všetkých 
expozíciách

Obvykle pri prechode k  vrstve starého snehu, 
niekedy vo vrstvách nového snehu a občas aj hlbšie 
vo vrstvách starého snehu.

Doskové lavíny: 
Dodatočné zaťaženie v 
dôsledku sneženia na 
existujúce alebo 
novovytvorené kritické 
vrstvy

Lavíny z voľného 
snehu: Nedostatočná 
súdržnosť medzi 
novými snehovými 
časticami

Typicky počas sneženia a až do niekoľkých dní po 
snežení

Problém nového snehu je ľahko rozpoznateľný. 
Sleduj prírastok nového snehu a nedávnu lavínovú 
aktivitu. Uvedomuj si malé zmeny počasia (napr. 
zmenu vlhkosti vzduchu) ktoré vplývajú na zmenu 
snehových podmienok.

Doskové lavíny: 
Čakaj kým sa 
nepreviaže snehová 
pokrývka.

Lavíny z voľného snehu: 
Nebezpečenstvo pádu 
je závažnejšie ako 
nebezpečenstvo 
zasypania. Zváž 
dôsledky v strmom 
teréne.

Nový sneh (new snow)
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Čo ?

Kde ?

Prečo ?

Kedy ?

Čím a ako sa 
riadiť ?

- Doskové lavíny
- Spontánne i človekom uvoľnené lavíny

.Lavínový problém súvisí so snehom, ktorý bol 
previaty vetrom. Sneh môže byť transportovaný 
vetrom za súčasného sneženia, ale aj bez neho.

Charakteristika

Očakávané typy lavín

Priestorový výskyt

Poloha / hĺbka kritickej 

vrstvy

Mechanizmus uvoľnenia

Časový výskyt

Identifikácia problému v 

teréne

Odporúčania pre túry

Veľmi variabilný výskyt, ale typicky na záveternej 
strane roklín,  žľabov a múld, v blízkosti výrazných 
zmien sklonu svahu - za hrebeňom alebo iným 
závetrie vytvárajúcim objektom. Častejšie nad 
pásmom lesa.

Obvykle na hranici medzi novou a starou vrstvou 
snehovej pokrývky, alebo vo vnútri nafúkanej 
snehovej dosky z dôvodu zmien rýchlosti vetra 
alebo iných zmien počas veterného sneženia. Avšak 
príležitostne aj hlbšie v starých vrstvách snehovej 
pokrývky.

Previaty sneh vytvára dodatočné zaťaženie na 
kritickú vrstvu a vytvára snehovú dosku, ktorá je 
zvlášť náchylná na šírenie prasklín - odtrhu.

Previaty sneh sa môže vytvárať veľmi rýchlo. 
Problém zvyčajne pretrváva počas doby 
previevania snehu a v závislosti na vývoji snehovej 
pokrývky môže trvať aj niekoľko dní po snežení 
(previatí).

Ak nie je zakrytý novým snehom, dá sa pri dobrej 
viditeľnosti a pri troche skúseností celkom dobre 
rozoznať. Všímame si znaky spôsobené vetrom a 
miesta ukladania snehu. Typické náznaky: náveje 
snehu, nedávna lavínová aktivita, tvorba prasklín 
alebo "sadanie snehu - whump". Avšak určenie 
„veku“ vetrom spôsobených znakov je pomerne 
ťažké, a preto nemusia vždy znamenať lavínový 
problém (napr. pri absencii kritickej/slabej 
vrstvy).

Vyhni sa návejom v strmom teréne, obzvlášť v
miestach kde sa snehová pokrývka mení z tenkej
na hrubú a z tvrdej na mäkkú."

Vetrom previaty sneh (Wind-drifted snow)
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Čo ?

Kde ?

Prečo ?

Kedy ?

Čím a ako sa 
riadiť ?

- Doskové lavíny
- Prevažne lavíny odtrhnuté človekom. Samovoľné 
lavíny sú zriedkavé, väčšinou v kombinácii s iným 
lavínovým problémom.

Lavínový problém súvisí s prítomnou 
pretrvávajúcou kritickou vrstvou v starom snehu, 
tvorenou povrchovou inovaťou,dutinovou inovaťou 
alebo hranatozrnným snehom.

Charakteristika

Očakávané typy lavín

Priestorový výskyt

Poloha / hĺbka kritickej 

vrstvy

Mechanizmus uvoľnenia

Časový výskyt

Identifikácia problému v 

teréne

Odporúčania pre túry

Problém môže byť rozšírený celoplošne ale aj veľmi 
lokálne. Dokáže vzniknúť na všetkých orientáciách 
svahov, ale častejšie sa vyskytuje na tienistých a 
záveterných svahoch. 

Kdekoľvek v starej vrstve snehu, často aj v hlboko 
uložených vrstvách. Čím hlbšie je uložená, tým 
náročnejšie je jej uvoľnenie.

K uvoľneniu lavíny dochádza vtedy, keď zaťaženie 
prekročí pevnosť kritickej vrstvy.

Slabé vrstvy môžu pretrvávať týždne až mesiace, 
prípadne aj väčšiu časť zimnej sezóny.

Pretrvávajúce slabé vrstvy je veľmi náročné 
rozpoznať. Znaky nestability, ako napr. náhle 
sadnutie snehovej pokrývky sprevádzané zvukom 
"whum", sú síce pre tento problém typické, ale nie 
nevyhnutne prítomné. Test stability snehovej 
pokrýcky vie napomôcť odhaliť slabú vrstvu. Veľmi 
dôležité sú informácie o vývoji snehovej pokrývky 
v predošlom období spolu s informáciou 
obsiahnutou v zverejenenej lavínovej situácii. 
Bežné je šírenie odtrhu na veľkú vzdialenosť a 
takisto je možné aj odtrhnutie lavíny na diaľku.

Pohybuj sa opatrne a vyhýbaj sa svahom s veľkým 
sklonom a veľkou rozlohou. Ber do úvahy počasie 
v minulom období a s tým spojené procesy vývoja 
snehovej pokrývky. Buď zvlášť opatrný v 
oblastiach s nízkou výškou snehu, a v oblastiach 
kde sa nízka výška snehovej pokrývky mení na 
vysokú. Tento problém spôsobuje najviac 
fatálnych lavínových nehôd.

Pretrvávajúca slabá vrstva (Persistent weak layer)
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Čo ?

Kde ?

Prečo ?

Kedy ?

Čím a ako sa 
riadiť ?

- Mokré doskové lavíny
- Mokré lavíny z voľného snehu
- Prevažne spontánne (samovoľne vznikajúce)     
lavíny

Lavínový problém je spôsobený oslabením 
snehovej pokrývky vodou v kvapalnom skupenstve. 
Premočenie snehovej pokrývky je spôsobené 
topením sa snehu alebo dažďom.

Charakteristika

Očakávané typy lavín

Priestorový výskyt

Poloha / hĺbka kritickej 

vrstvy

Mechanizmus uvoľnenia

Časový výskyt

Identifikácia problému v 

teréne

Odporúčania pre túry

V prípade, že príčinou vzniku problému je slnečné 
žiarenie, tak výskyt závisí najmä na na orientácii 
svahu a nadmorskej výške. Ak je príčinou vzniku 
problému dážď, tak sú ovplyvnené svahy všetkých 
orientácií.

Kdekoľvek v snehovej pokrývke.

Mokré doskové lavíny:
- Oslabenie/uvoľnenie 
existujúcej slabej vrstvy
 v snehovej pokrývke, 
alebo presiaknutie vody 
na rozhrania jednotlivých 
vrstiev. 
- V prípade dažďa sa tiež 
vytvára dodatočné 
zaťaženie slabých vrstiev.

Pretrváva rádovo v hodinách až dňoch.
- Možný rapídny pokles stability snehovej 
pokrývky
- Obzvlášť nebezpečné ak sa teplota snehovej 
pokrývky zvýši na 0°C a voda hneď na prvý krát 
presiakne hlboko do snehovej pokrývky.
- Výskyt spontánnych lavín je pravdepodobnejší v 
určitých častiach dňa, najmä v popoludnajších 
hodinách (pokiaľ nie je príčinou vzniku dážď).

Problém mokrého snehu je zvyčajne ľahko 
rozpoznateľný. Príchod dažďa, uvoľnovanie 
snehových gúľ a kolies, malé mokré doskové 
lavíny a malé mokré lavíny z voľného snehu sú 
často predzvesťou lavínovej aktivity spontánnych 
mokrých doskových lavín. Ďalším znakom 
zvýšeného premoknutia snehu je hlboké 
prebáranie sa.

Priaznivé podmienky sú zvyčajne v ranných 
hodinách po jasnej a chladnej noci, kedy vďaka 
mrazu vrchnú vrstvu snehovej pokrývky tvorí 
zmrnutá "kôra". Ak je počas teplej noci zatiahnutá 
obloha, problém častokrát pretrváva už v ranných 
hodinách. Ak prší na čerstvo napadnutý sneh, tak 
tento problém vzniká prakticky okamžite. Dôležité 
je dobré načasovanie a plánovanie túry, a 
zváženie nebezpečia aj vo výbehových zónach 
lavínových dráh v dolinách.

Mokrý sneh (wet snow)

Mokré lavíny z voľného 
snehu:
- Strata súdržnosti 
medzi kryštálmi snehu
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Čo ?

Kde ?

Prečo ?

Kedy ?

Čím a ako sa 
riadiť ?

Kĺzavé (základové) lavíny: 
- Zo studeného suchého snehu alebo z mokrého 
0°C izotermického snehu.
- Uvoľnenie lavíny je zvyčajne spontánne. 
- Umelé uvoľnenie kĺzavej lavíny (odstrelom alebo 
človekom) je nepravdepodobné.

Lavínový problém je charakterizovaný kĺzaním
snehovej pokrývky v celom jej profile po zemi, 
zvyčajne po hladkom povrchu ako je napr. tráva 
alebo skalné platne. Výskyt kĺzavých lavín je 
zvyčajne spojený s vysokou snehovou pokrývkou, v 
ktorej nie sú, alebo je len málo snehových vrstiev. 
Kĺzavé lavíny môžu vznikať ako zo suchého, tak aj z 
mokého snehu. Uvoľnenie kĺzavej lavíny je ťažko 
predpovedateľné, hoci sa pred jej uvoľnením 
zvyčajne tvoria trhliny.

Charakteristika

Očakávané typy lavín

Priestorový výskyt

Poloha / hĺbka kritickej 

vrstvy

Mechanizmus uvoľnenia

Časový výskyt

Identifikácia problému v 

teréne

Odporúčania pre túry

Prevažne na svahoch s hladkým povrchom a 
všetkých orientácií, častejšie však na svahoch 
orientovaných na juh.

Na rozhraní medzi povrchom zeme a snehovou 
pokrývkou.

Kĺzavé lavíny vznikajú v dôsledku zníženia trenia 
na rozhraní medzi povrchom zeme a snehovou 
pokrývkou.

Rádovo v dňoch až mesiacoch. Prípadne môže 
problém pretrvávať aj celú zimnú sezónu. K 
uvoľneniu môže dôjsť kedykoľvek počas celého 
dňa. Na jar sa kĺzavé lavíny vyskytujú prevažne v 
popoludňajších hodinách.

Často sa dá problém lokalizovať prítomnosťou 
trhlín v snehovej pokrývke, tie však nutne 
nemusia znamenať riziko uvoľnenia lavíny, kedže 
je takmer nemožné ho predpovedať. Úplne bežné 
je aj uvoľnenie kĺzavej lavíny bez vopred 
existujúcich trhlín v snehovej pokrývke.

Vyhýbaj sa miestam v tesnej blízkosti trhlín v 
snehovej pokrývke.

Kĺzavý sneh (gliding snow)
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ZMENA IKON STUPŇA LAVÍNOVÉHO 
NEBEZPEČENSTVA (SLN) 

Podľa  odporúčaní EAWS sa taktiež mení aj IKONA zobrazujúca SLN. Tá môže byť rozdelená podľa 

nadmorskej výšky, ak je lavínový stupeň rozdielny v rôznych výškach.

s doplnkovou informáciou o lavínovom probléme  orientácii, nadmorskej výške  a tendencii na 24 

hod:

Každá zmena predstavuje aj určité mínusy, žiaľ, do jednej ikony nebolo možné vhodne zobraziť 

stav dopoludnia a popoludní (AM/PM) tak ako to bolo v predchádzajúcej ikone. Z toho dôvodu 

vznikli 2 mapky (karty): „Lavínová situácia AM / Lavínová situácia PM“ ktoré je nutné si 

prekliknúť.

nové grafické spracovanie lavínových správ (laviny.sk)

STARÁ NOVÁ
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ZMENA NÁZVOSLOVIA VEĽKOSTI LAVÍN

Veľkosti lavín sa už dlhšiu dobu rozdeľujú do 5 kategórii. Z dôvodu vnímania a predstavy o 
potenciálnom nebezpečenstve nastal posun v názvosloví smerom dolu, napr. Stredná 
(medium) lavína už nie je veľkosť 3, ale 2. Charakter a veľkosti lavín (1 až 5) ostáva 
nemenný!

• Veľkosť 1 =  Malá (splaz) (predtým "Neškodná / splaz")
• Veľkosť 2 =  Stredná (predtým "Malá")
• Veľkosť 3 =  Veľká (predtým "Stredná")
• Veľkosť 4 =  Veľmi veľká (predtým "Veľká")
• Veľkosť 5 =  Extrémne veľká (predtým "Veľmi veľká")

Veľkosť lavíny je klasifikovaná  deštruktívnym potenciálom, dĺžkou (dosahom)  a 
rozmerom:
 
Veľkosť 1: Malá lavína (splaz)

- minimálne nebezpečenstvo zasypania (skôr nebezpečenstvo pádu)
- zosuv snehu sa obvykle zastaví pred koncom svahu

 
Veľkosť 2: Stredná lavína

- môže zasypať, zraniť alebo zabiť človeka
- snehová lavína sa obvykle zastaví na konci svahu

 
Veľkosť 3: Veľká lavína

- môže zasypať  a zničiť auto, poškodiť nákladné auto; zničiť malú budovu alebo 
    polámať niekoľko stromov
- snehová lavína môže prejsť rovinatým terénom (značne pod 30 °) do vzdialenosti 
    menej ako 50m

Veľkosť 4: Veľmi veľká lavína
- môže zasypať a zničiť železničný vagón, veľký nákladný automobil, niekoľko 

budov    alebo kus lesa
- snehová lavína prechádza rovinatým terénom (značne pod 30 °) na vzdialenosti 

viac   ako 50 m a môže dosiahnuť údolie
 
Veľkosť 5: Extrémne veľká lavína

- môže zničiť krajinu; katastrofálny potenciál poškodenia
- snehová lavína dosahuje dno údolia;  dosahuje / prekonáva maximálne známe 
dosahy

So zmenou názvov veľkostí lavín súvisí aj slovná zmena v stupnici lavínového 
nebezpečenstva. Predovšetkým v časti „Pravdepodobnosť uvoľnenia lavín“
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