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Abstrakt 
Název:  

Analýza povědomí o lavinovém nebezpečí v Krkonoších u skialpinistů. 

Cíle:  

Cílem bakalářské práce je analýza povědomí a zkoumání informovanosti o lavinovém 

nebezpečí, lavinové prevenci a lavinové záchraně jak u pokročilých, tak i u začínajících 

skialpinistů, jenž se vydávají do Krkonoš podnikat skialpinistické túry. 

Metody:  

Praktická část bakalářské práce má charakter kvantitativního výzkumu. Konkrétně bylo 

realizováno dotazníkové šetření na vzorku respondentů z řad skialpinistů všech úrovní. 

Na základně rozboru získaných dat z kvantitativního výzkumu bylo zhodnoceno 

povědomí o lavinovém nebezpečí u skialpinistů v Krkonoších. 

Výsledky: 

Na základě získaných dat bylo zjištěno, že 40 % z celkového počtu skialpinistů v 

Krkonoších tuto sezónu navštívilo Krkonoše za účelem skialpinismu poprvé. Většina z 

respondentů uvedla, že si je rizika lavinového nebezpečí vědoma, přesto ale 77,5 % 

dotazovaných se při túře pohybovalo volným terénem, z toho 25 % byli začátečníci jenž 

s pohybem na skialpinistických lyžích neměli dostatečné zkušenosti. Lavinové 

bezpečností vybavení mělo jen 25 %, přičemž jen 60 % z nich provedlo vzájemnou 

kontrolu lavinových vyhledávačů. 

Závěr:  

Na základě výsledků výzkumného šetření byla potvrzena první stanovená hypotéza a 

můžeme tak konstatovat, že, v rámci velkého rozmachu skialpinismu jako volnočasové 

aktivity, se do Krkonoš vydává stále větší množství lidí podnikat skialpinistické túry. 

Druhou hypotézu nebylo možné potvrdit ani vyvrátit.  

Klíčová slova:  

Lavinové nebezpečí, Krkonoše, skialpinismus, lavinová výbava 

  



 
 

 

Abstract 
Title:  

Analysis of Avalanche danger awareness at Giant Mountains by backcountry skiers. 

Objectives:  

Goal of bachelor thesis is analysis of awareness and foreknowledge about danger of 

avalanches occurrence, avalanche rescue and above all avalanche prevention at both 

advanced and beginning backcoutnry skiers who sets to Giant Mountains to do skitouring 

tours.  

Methods:  

The practical part of the thesis has a character of quantitative research. A questionnaire 

was carried out on a sample of backcountry skiers of all levels. Based on the analysis of 

the obtained data from the quantitative research, the awareness of the avalanche danger 

among the backcountry skiers in the Giant Mountains was evaluated. 

Results: 

Based on the obtained data was found that 40 % of the total number of backcountry skiers 

in the Giant Mountains visited them for the purpose of skitouring for the first time this 

year. Most of the respondents stated that they were aware of the risk of avalanche danger. 

Nevertheless, 77.5 % of the interviewed were moving on the open terrain during the 

skitouring tour, of which 25 % were beginners who did not have sufficient experience 

with it. Only 25 % had avalanche safety equipment, but only 60 % of them performed 

mutual control of avalanche rescue beacons 

Conclusion: 

Based on the results of the research the first hypothesis was confirmed. We can claim that 

as a part od the great boom of skitouring as a leisure activity an increasing number of 

people go to the Giant Mountains to undertake skitouring tours. The second hypothesis 

could not be confirmed or refuted. 

Keywords:  

Avalanche danger, Giant Mountains, ski touring, avalanche equipment 
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1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je – Analýza povědomí o lavinovém nebezpečí 

skialpinistů v Krkonoších. Toto téma jsem si vybrala, jelikož před dvěma lety jsem se 

začala věnovat skialpinismu a problematika lavinového nebezpečí při pohybu v zimních 

horách, mě velmi zaujala a začala jsem se o ni více zajímat. Právě pohoří Krkonoše bylo 

zvoleno z důvodu, že z Krkonoš na půl pocházím a jak v zimním, tak i v letním období 

zde trávím většinu svého volného času a již od mala mám ke krkonošské přírodě velmi 

blízký vztah. Věřím, že znalosti získané zpracováním bakalářské práce uplatním nejen při 

podnikání skialpinistických túr v Krkonoších, ale stejně tak i v dalších pohořích.  

Přesto, že Krkonoše v porovnání s Alpami nebo Karpaty nejsou tak vysoké, jsou 

značně lavinově aktivním pohořím, kdy zde průměrně spadne 50 lavin ročně (Kociánová, 

2013). Vzhledem k rozvoji nových druhů sportů a zvýšení atraktivity skialpinismu, se 

každoročně vydává do Krkonoš za skialpinistickými túrami stále větší množství lidí, jenž 

nemají s lavinovou problematikou dostatečnou zkušenost a na hrozící lavinové nebezpečí 

v Krkonoších neberou dostatečný zřetel.  

Hlavním cílem bakalářské práce je pomocí realizovaného výzkumu formou 

dotazníkového šetření analýza povědomí o lavinovém nebezpečí, lavinové prevenci a 

lavinové záchraně u skialpinistů v Krkonoších. Zpracováním bakalářské práce bych 

chtěla přispět ke studiu lavinové problematika na území Krkonoš a aplikací získaných 

poznatků z provedeného výzkumu do praxe ke zvýšení povědomí o lavinovém nebezpečí, 

jenž by eliminovalo počet lavinových nehod a uvolnění lavin příčinou vlivu člověka. 

Bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí – teoretická východiska práce, 

metodologie a výsledky. Úvod teoretické části práce se zabývá vymezením základních 

pojmů týkajících se lavin. Dále pak v jádru teoretické části práce je pozornost věnována 

především problematice lavinového nebezpečí v Krkonoších, a to konkrétně se 

zaměřením na hrozící lavinové nebezpečí na doporučených skialpinistických trasách 

správou Krkonošského národního parku (KRNAP), lavinové předpovědi a pravidlům 

pohybu ve volném terénu. Metodologická část práce popisuje použité metody a postupy 

výzkumného šetření, včetně popisu výzkumného souboru a realizace měření. Na 

metodologickou část práce poté navazuje část s výsledky provedeného výzkumu. Celá 

práce je zakončena diskuzí a závěrem.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  SNĚHOVÉ LAVINY 

2.1.1 Základní informace o lavinách 

Laviny jsou fascinující, ale především neobyčejně nebezpečný přírodní jev. Podle 

Rudolfa-Miklau (2014) je lavina rychlý tok sněhu, ledu, kamení nebo bláta svahem dolů 

s objemem větším než 100 m3 a délkou více než 50 metrů.  

 Frank et al. (2010) charakterizuje sněhovou lavinu jako náhlé samovolné nebo 

uměle vyvolané uvolnění a pohyb sněhové masy svahem dolů působením gravitace. Pala 

a Fialová (2010) k této definici dodávají, že lavinou je označován náhlý pohyb sněhu 

z odtrhového, přes transportní, až po akumulační pásmo. Odtrhy sněhu jejichž dráha je 

kratší než 50 metrů se nazývají jako sněhové sesuvy či splazy.  

Podle morfologického rozdělení můžeme lavinu popsat třemi pásmy – pásmo 

odtrhu, transportní pásmo a pásmo nánosu. Odtrhové pásmo je zóna, kde byla soudržnost 

sněhové pokrývky narušena a došlo tak k uvolnění laviny. Poté se lavina pohybuje po 

lavinové dráze (tranzitní zóna) až do zastavení. V čele laviny je tzv. pásmu nánosu, kde 

se akumuluje sníh a vytváří se lavinový nános, který po zastavení laviny může dosahovat 

až několika metrů. (Spusta, Brzeziński, Kořízek & Kociánová et al. 2006) 

2.1.2 Klasifikace lavin 

Roku 1965 na Mezinárodním sympoziu o sněhu a lavinách ve Švýcarském Davosu 

byla ustálena Mezinárodní klasifikace lavin, jenž dělí laviny podle několika faktorů: 

charakter terénu, druh sněhu, způsob uvolnění a rozměr laviny. Mezinárodní klasifikace 

lavin je uvedena v tab.1. Popisná kritéria jsou označena písmeny A–J a rozlišovací 

charakteristiky čísly 1–7. Přesto, že vzhledem ke klimatickým podmínkám odpovídají 

laviny v Krkonoších jen některým z uvedených druhů lavin, je Mezinárodní klasifikační 

stupnice používána pro popsání veškeré lavinové aktivity v Krkonoších již více než 50 

let (Spusta et al., 2006).  
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Tabulka 1: Mezinárodní klasifikace lavin 

K
ri

té
ri

um
 A B C D E F G H J 

Forma 
odtrhu 

Poloha 
skluzného 
horizontu 

Vlhkost 
sněhu 

v odtrhové 
zóně 

Tvar 
dráhy 

Typ 
pohybu 

Tvar částic 
lavinového 

nánosu 

Vlhkost 
lavinového 

nánosu 

Materiál 
lavinového 

nánosu 
Příčiny 
vzniku 

1 Bodový 
odtrh 

Povrchová 
laviny Suchý sníh Plošná 

lavina 
Vířící 

vzduchem 

Hrubý nános 
(velké hranaté 

kvádry) 
Suchý sníh Čistý sněhový 

nános Samovolná 

2 Čárový 
odtrh 

Odtrh 
nového 
sněhu 

Mokrý sníh Žlabová 
lavina 

Tekoucí, 
klouzající po 

sklonu 
horizontu 

Malé hranaté 
kvádry Mokrý sníh Nános s 

příměsí 
Uměle 

vyvolaná 

3 
Desková 

lavina 
měkká 

Odtrh 
starého 
sněhu 

-  -  - Zaokrouhlené 
hroudy - Kamení a 

zemina - 

4 
Desková 

laviny 
měkká 

Kombinace 
starý – nový 

sníh 
- - - Drobný 

beztvarý nános - 
Části 

kosodřeviny a 
stromů 

- 

5 Pád 
převěje 

Základová 
lavina - - - - - - - 

6 Smíšené 
formy - - - - - - - - 

7 - 
Kombinace 
povrchová – 
základová 

Kombinace 
suchý – 

mokrý sníh 

Kombinace 
plošná – 
žlabová 
lavina 

Kombinace 
typů 

Kombinace 
částic 

Kombinace 
vlhkostí - - 

(Zdroj: upraveno dle „Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 
1998/99–2002/2003“, Opera Concortica 40, 2003; vlastní zpracování) 

 Zápis konkrétní laviny dle Mezinárodní klasifikace lavin je zobrazen na obr.1.  

Obrázek 1: Zápis laviny dle Mezinárodní stupnice lavin 

č. Datum Šifra/Code 
No. Date A B C D E F G H J 

4 12.04.06 6 7 1 2 2 1 1 4 1 

(Zdroj: upraveno dle „Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 
1998/99–2002/2003“, Opera Concortica 40, 2003; vlastní zpracování) 

Kociánová, Kořízek, Spusta & Brzeziński (2013) navíc uvádí další kritérium 

dělení, a to dělení lavin podle rychlosti jejich sesuvu. K ní Frank et al. (2010) doplňuje 

údaje týkající se hustoty.  Nejpomalejší jsou laviny z mokrého sněhu pohybující se 

rychlostí 36–72 km/h (10–20 m/s). Tyto laviny (mokré sněhové desky) mají největší 

hustotu během svého pohybu – 300-400 kg/m3 a zároveň také největší ničivou sílu. 

Laviny ze suchého sněhu dosahují střední rychlosti, a to 72–144 km/h o hustotě 50–300 

kg/m3. Nejrychlejším typem lavin, a zároveň s nejmenší hustotou, jsou laviny prachové o 

rychlosti 144–288 km/h (40-80 m/s) a hustotě během pohybu laviny 2–15 kg/m3. Hustota 
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laviny se může lišit dle druhu sněhu a lavinového pásma, avšak nejvyšší hustoty lavina 

vždy dosahuje v pásmu nánosu, kde se veškerý sesunutý sníh kumuluje.  

Frank et al. (2010) uvádí základní dělení lavin dle velikosti na 5 typů – splazy, 

malé laviny, střední laviny, velké laviny a extrémní laviny. Typy lavin včetně popisu, 

ničivých účinků, délky dráhy a objemu uvádí tab.2. Nejčastější typem lavin v Krkonoších 

jsou laviny 3. typu – Střední laviny. Výjimečně se můžou objevovat ale i laviny 4. typu – 

Velké laviny. 

Tabulka 2: Základní dělení lavin podle velikosti 

Velikost Označení Popis Ničivé účinky Délka a objem 

1 Splaz Sesuv sněhu bez 

nebezpečí úplného 

zasypání 

Celkem neškodné, minimální 

nebezpečí zasypání, u 

skialpinismu časté 

Délka dráhy do 50 

m, Objem do 100 

m3 

2 Malá 
lavina 

Zastaví se i na 

strmém svahu 

Může zasypat, zranit nebo i 

usmrtit osoby 

Délka dráhy do 

100 m, Objem do  

1000 m3 

3 Střední 

lavina 

Zastaví se na úpatí 

svahu 

Láme stromy, může zničit malé 

budovy a osobní auta 

Délka dráhy do 

1000 m, Objem do 

10 000 m3 

4 Velká 

lavina 

Zastaví se až v údolí 

ve vzdálenosti více 

než 50 m od úpatí 

svahu 

Může dost poničit lesní porost až 

4 ha, zničit nákladní auta, vagony 

Délka dráhy přes 

1000 m, Objem 

přes 10 000 m3 

5 Extrémní 

lavina 

Největší známe 

sněhové laviny 

Může zničit vesnici nebo les o 

velikosti 40 ha 

 

(Zdroj: Pala & Fialová, 2010; Vlastní zpracování) 

2.1.3 Vznik lavin 

Na sněhovou vrstvu působí gravitační síla, díky které má sněhová pokrývka 

tendenci se pohybovat po svahu dolů. Vlivem této síly a zvýšením zatížením svahu 

(působením lyžaře, zvířete, pádem převěje atd.) nebo poklesem pevnosti sněhového 

profilu či některé z jeho vrstev dochází k uvolnění sněhové vrstvy a vzniku laviny.  

Uvolnění laviny vzniká buďto v nestabilní mezivrstvě nebo v rámci celého 

sněhového profilu. Díky pohybu jednotlivých sněhových vrstev po sobě zde vznikají 

smyková tření, která poté mají vliv na kritickou sněhovou vrstvu, v které vznikne zlom a 

dojde k odtrhu laviny. Pokud se zlom v kritické vrstvě šíří v rámci celého profilu, dochází 

k uvolnění celého profilu. „Usmyknutí vrstev posobě probíhá vždy tak, že nad nebo pod 
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tvrdší (kompaktnější) vrstvou je vrstva zřetelně méně stabilní, která v dané chvíli není 

dále schopná vstřebávat zvýšené namáhání způsobené tlakem horních vrstev na ni a 

zbortí se.“ 

(„Alpy 4000 – Laviny – Úvod a PDF soubory“, b.r.)	

Pohybuje-li se lyžař v lavinovém terénu, působí na nosnou vrstvu dodatečným 

zatížením a narušuje ji. Pokud je ve sněhovém profilu nestabilní mezivrstva, může dojít 

k jejímu narušení, vytvoření zlomu a uvolnění laviny. Lavina se ve většině případech 

utrhne vysoko nad místem prvního impulsu uvolnění laviny a s velkou pravděpodobností 

se odtrhne i svah v celé jeho šíři. Je-li vysoký stupeň lavinového nebezpečí a sněhová 

vrstva je nestabilní, může dojít ke vzniku zlomu, který se v nestabilní vrstvě bude šířit až 

několik metrů a k uvolnění laviny může dojít i ze vzdáleného místa mimo lavinovou 

dráhu (Kociánová et al., 2013). 

2.2 LAVINY V KRKONOŠÍCH 

I přesto, že hory v České republice jsou relativně nízké a laviny jsou většinou 

spojovány s vysokohorskými oblastmi, jako jsou Alpy nebo Tatry, najdeme v nich 

několik oblastí vykazující vysokou lavinovou aktivitu. Výskyt nejvíce tzv. tradičních 

lavinových drah se týká především pohoří Krkonoš, Jeseníků a Kralického Sněžníku. 

Vzhledem k tématu této bakalářské práce následující odstavce budou věnovány 

lavinovým oblastem Krkonoš.  

Krkonoše jsou největším a zároveň nejvyšším pohořím v České republice, 

rozkládající se na celkové rozloze 721 km2 (454 km2 česká část, 177 km2 severní polská 

část), v rozpětí nadmořské výšky od 400 m n. m. do 1603 m n.m. Sněhová pokrývka 

v Krkonoších se v zimních měsících pohybuje v rozmezí 100–300 cm a na hřebenové 

části Krkonoš, jenž vystupuje nad alpínskou hranici lesa, se sníh drží až půl roku. Sněhové 

pole s nejvyšší mocností sněhu v celých Krkonoších je Mapa republiky, kde sníh 

dosahuje až 15,5 m. Nachází se na jižním úbočí Studniční hory nahoře nad lavinovým 

svahem Modrého dolu. (Ročenka Správy KRNAP, 2017).   

Většina tradiční lavinových drah v Krkonoších, jejichž počet se dle různých autorů 

liší, lemují náhorní plošiny západních a východních Krkonoš, jenž jsou v zimně 

obrovskou zásobárnou sněhu. V západní části Krkonoš se jedná o Labskou, Pančavskou, 

Mumlavskou a Harrachovu louku, zatímco ve východní části pohoří o Bílou louku a 

polské území Równia pod Śnieźką (Kociánová et al.,2013).  
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Pracovník Horské služby, Miloš Vrba (2004), přirovnává Krkonoše tvaru elipsy o 

rozměrech 40 km na délku a 20 km na šířku. Přičemž zmiňuje, že na takto malém území 

se na české straně  nachází celkem 44 tradičních lavinových polích a na straně polské 

dalších 23. Oproti tomu Správa KRNAP (2017) uvádí počet aktivních lavinových drah na 

české straně Krkonoš 50 a (Laviny.info, 2015) zmiňují dokonce i o pět více. Stejně tak se 

liší počet drah dle Kociánové et al. (2013) a Spusty et al. (2016), kteří mluví o 54 

tradičních lavinových drahách na straně české a 51 na straně polské. Kociánová et al. 

(2013) dále také zmiňuje, že více jak 70 % těchto lavinových drah se nachází na místech 

bývalých ledovců nebo tam, kde se vyskytovala sněhová pole – firnoviska. Území 

KRNAP tvoří celkem 550 km2, z toho oblasti tradičních lavinových drah pokrývají více 

než 1 % tohoto území a vezmeme-li v potaz potenciální odtrhové oblasti, jedná se o více 

než 2 % KRNAP. V případě odlesnění se tyto oblasti budou dále rozšiřovat (Laviny.info, 

2015).  

V průměru na obou stranách Krkonoš během jedné zimní sezóny sjede 20–25 lavin, 

z toho 81 % je v období leden–březen. Tomáš Janík (2017) uvádí, že laviny v Krkonoších 

pravidelně padají v 56 lavinových drahách, přičemž v rozmezí let 1961–2017 jich bylo 

zaznamenáno celkem 1132.  Mezi nejaktivnější lavinové dráhy na české straně patří svahy 

bývalých ledovcových karů (kotlů) - dráhy oblastí Obřího dolu, Dlouhého dolu a Kotelní 

jámy, na polské straně Mały a Wielki Staw (Berger, 2000). Nejdelší lavinovou drahou 

v Krkonoších je Wodospady Łomniczki na polské straně o délce až 2000 m, na české 

straně s délkou až 1400 m je to Úpská rokle. Spusta (2006) říká, že 78 % lavin 

v Krkonoších jsou laviny s čárovým odtrhem. Dále uvádí, že dle skluzového horizontu 

z 91 % se jedná o lavin povrchové, z 3 % o laviny základové a zbylých 6 % tvoří laviny 

kombinované.  

V další části práce bude pracováno s dělením lavinových oblastí v Krkonoších, jak 

uvádí Spusta (2006, s. 5–7), a to na 7 lavinových oblastí na české straně Krkonoš a 12 

lavinových oblastí na straně polské. Přehled lavinových oblastí zobrazuje obr.2. 
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Kompletní přehled lavinového katastru české části Krkonoš a seznam lavinových drah 

polské strany Krkonoš společně s mapami je uveden v přílohách 1–4 na konci práce.  

 

2.2.1 Lavinové dráhy české strany Krkonoš  

Kociánová et al. (2013, s.22) rozděluje lavinové dráhy na české straně Krkonoš do 

7 lavinových oblastí, z toho 2 v západní části Krkonoš (Labský důl, Kotelní jámy) a 5 ve 

východní části Krkonoš (Obří důl, Modrý důl, Dlouhý důl, Bílé Labe a Liščí hora). 

Jednotlivé lavinové terény jsou zobrazeny na obr. 2–6. Na obrázcích jsou vždy dvě mapy-

mapa lavinových drah konkrétní lavinové oblasti (vlevo), doplněná o mapu oblastí se 

zvýšeným nebezpečím uvolnění laviny (vpravo). 

Obrázky map jsou použity z aplikace / mapy, jenž je jedním z výsledků projektu 

VG20132015115 – Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového 

nebezpečí v horských oblastech České republiky, který proběhl v letech 2013–2015 pod 

záštitou Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, v.v.i. a 

Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Cílem tohoto projektu 

bylo vytvoření nástroje pro podrobné vyhodnocení lavinové situace v horských oblastech 

České republiky, zprovoznění informačního systému o lavinovém nebezpečí, doplnění 

lavinového katastru, jeho propojení s databází o zjištěných lavinách a další. Jedním 

z výsledků projektu je vytvoření webové a mobilní aplikace pro informování veřejnosti o 

lavinové nebezpečí, která umožňuje zobrazovat výstupy s informacemi o lavinových 

drahách, stupni lavinového nebezpečí i rozložení sněhové pokrývky v horských 

Obrázek 2: Lavinové oblasti Krkonoš 

 

 (Zdroj: Horská služba) 
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oblastech. V aplikaci / mapě jsou k dispozici informace z lavinového katastru, tedy 

kromě čísla lavinové dráhy, kterým jsou lavinové dráhy označeny, můžeme z aplikace / 

mapy vyčíst následující informace: počet spadlých lavin na konkrétní dráze, rok, kdy byl 

na lavinové dráze pád laviny zaznamenán poprvé, sklon svahu v zimně a v létě, expozice 

svahu, min. a max. délka a šířka odtrhu lavinové dráhy a další (Laviny.info, 2015). 

2.2.1.1 Lavinové terény západních Krkonoš (česká část):  

• Labský důl – lavinové dráhy č.24 – č.34; obr.3 

• Kotelní jámy – lavinové dráhy č.35 – č.37A; obr.3 

Obrázek 3: Mapa lavinových drah (vlevo) a lavinové ohrožení (vpravo) – Oblast Labského dolu a 

Kotelních jam  

 

(Zdroj: Laviny.info/webgis/; vlastní zpracování) 

2.2.1.2 Lavinové terény východních Krkonoš (česká část): 

• Obří důl  – lavinové dráhy č.1 – č.7; obr.4 

• Modrý důl – lavinová dráha č.8, ob.2; obr.4 

• Dlouhý důl – lavinové dráhy č.9 – č.17; obr.5 

• Důl Bílého Labe – lavinové dráhy č.18 – č.23; obr.6 

• Liščí hora – lavinové dráhy č.38 – č.39; obr.7 
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Obrázek 4: Mapa lavinových drah a lavinové ohrožení – Oblast Obřího a Modrého dolu 

 

(Zdroj: Laviny.info/webgis/; vlastní zpracování) 

Obrázek 5: Mapa lavinových drah a lavinové ohrožení – Oblast Dlouhého dolu  

 

(Zdroj: Laviny.info/webgis/; vlastní zpracování) 

Obrázek 6: Mapa lavinových drah a lavinové ohrožení – Oblast Dolu Bílého Labe 

 

(Zdroj: Laviny.info/webgis/; vlastní zpracování) 
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Obrázek 7: Mapa lavinových drah a lavinové ohrožení – Oblast Liščí a Vlčí jámy 

 

(Zdroj: Laviny.info/webgis/; vlastní zpracování) 

2.2.2 Historie lavinové aktivity v Krkonoších  

Laviny na území Krkonoš padají od konce třetihor, zhruba 2,4 milionů let. První 

písemné zprávy o lavině byly zaznamenány v 17. století, kdy 15. února 1655 ve 

Sklenařovicích strhla lavina dvě chalupy. Od té doby až do roku 1962 začaly být 

zaznamenávány všechny laviny, které způsobily velké škody nebo ztráty na lidských 

životech. Během těchto 300 let bylo zasýpáno 92 lidí, z toho 67 zahynulo, říká Miloš 

Vrba (Vrba, 2004).  

Rokem 1962 bylo v české časti Krkonoš zahájeno pravidelné sledování veškeré 

lavinový aktivity včetně popisu a jejich fotografické dokumentace (Spusta et al., 2006). 

Spusta (2006) uvádí statistická data lavinové aktivity v rozmezí let 1962-2005. V tomto 

období v české části Krkonoš bylo zaznamenáno 968 lavin, z toho v 43 případech došlo 

k zasypání osob a 5 z nich přišlo o život. Tomáš Janík z Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy tyto statistiky doplňuje o data z dalších dvanácti let. Uvádí 

celkem1132 zaznamenaných lavin až do roku 2017, v kterých dle dostupných zdrojů 

zemřelo celkem 40 mrtvých. V počtu lavinových obětí se autoři liší, jelikož Janík udává 

statistiku obětí lavinových neštěstí v celých Krkonoších, která je vzhledem k velké 

lavinové tragédii 20. března 1968 v Polsku značně vyšší („Kde padají v Krkonoších 

laviny? — Přírodovědecká fakulta UK", 2017). Během posledních dvou let bylo 

zaznamenáno horskou službou celkem 12 lavin, z toho 5 v roce 2018 a 7 v roce 2019, 

naštěstí si nevyžádaly žádné oběti. Poté spadlo i několik splazů, ale ty Horská služba (HS) 

údajně nikam neevidovala, říká pracovník horské služby Josef Mikina (2019).  

 Naposledy byl v Krkonoších lavinou zasypán 22. února 2018 čtyřicetiletý muž 

v Pramenném dole, který tamtudy sjížděl dolů z Luční hory. Muž byl lavinou zasypán jen 
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částečně a po zásahu horské služby byl úspěšně vyproštěn. Takové štěstí avšak neměl 

mladý skialpinista, který 5. února 2015 byl zasypán lavinou při sjezdu v Malé Studniční 

jámě. Na svahu se tehdy pohybovali celkem tři skialpinisté, jeden se stačil před lavinou 

schovat, druhý byl zasypán jen částečně a následně vyproštěn, ale třetí skialpinista utrpěl 

zranění neslučitelná se životem a ani s pomocí horské služby se ho nepodařilo zachránit. 

Jedná se tak o poslední lavinovou tragédii v Krkonoších, při které zemřel člověk.   

 Za zmínku určitě stojí na české straně Krkonoš lavinová dráha č.8 – Modrý důl, 

která si již vyžádala řadu obětí. Modrý důl je jedna z nejaktivnějších a zároveň velmi 

specifických lavinových drah v Krkonoších. Laviny se na této dráze uvolňují, když jiné 

lavinové dráhy nevykazují žádnou lavinovou aktivitu a naopak. Zásobárnou sněhu této 

lavinové dráhy je víše zmíněné sněhové pole Mapa republiky. Zde se usazuje velké 

množství sněhu, který je sem převíván z náhorní plošiny v okolí Luční boudy. Délka 

lavinové dráhy dosahuje 200–800 metrů. Laviny větších rozměrů mohou zasáhnout až 

Modrý potok a skončit tak v protisvahu. Tato lavinová dráha si vyžádala celkem 8 

lidských obětí, na památku zde dnes stojí Šilhavého kříž (Spusta, 1999). Poslední velká 

lavina, která zde spadla, bylo 10. února 2015. Lavina se utrhla v místech Mapy republiky, 

projela 30 metrů od boudy Děvín, překročila Modrý potok a zastavila se v protisvahu a 

dosáhla tak maxima své dráhy. Tato lavina si nevyžádala žádné lidské oběti (Horská 

služba,2015) 

 Závěrem této kapitola bych chtěla zmínit největší lavinovou tragédie 

v Krkonoších, která se odehrála 20. března 1968 na polské straně v kotli Białeho Jaru na 

lavinových drahách č.4A – 4D. Lavinou bylo zasaženo celkem 21 turistů stoupajících na 

Sněžku, z toho z nich 19 zahynulo. Jednalo se o základovou lavinu, která se uvolnila 

Obrázek 8: Lavina 10.února 2015 

(Zdroj: laviny.info.cz) 
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z těžkého sněhu. Lavina se sesunula za pouhých 48 vteřin. Podle záchranářů masa sněhu, 

která oběti zavalila, dosahovala objemu až 50 000 tun. Pátrání po zasypaných trvalo 4 

dny a zúčastnilo se ho 1290 českých i polských záchranářů, jedním z nich byl i samotný 

Valerián Spusta (bývalý člen horské služby). Délka nánosu laviny dosahovala něco málo 

přes 1 km při šířce 40–60 metrů. O 40 let později 22. března 2008 byl ve stejné oblasti 

zasažen lavinou snowboardista, který nerespektoval lavinou předpověď a sám při 

přejíždění svahu lavinu utrhl. Pátrání se tehdy účastnilo celkem 140 záchranářů, 

snowboardista byl nalezen mrtvý (Horská služba, 2018).  

2.3 SKIALPINISTICKÉ TRASY – KRKONOŠE  

Správa KRNAP ve spolupráci s Českou asociací horských vůdců (ČAHV) a HS 

zveřejnila v Krkonoších 8 skialpinistických tras / okruhů. Okruhy jsou koncipovány tak, 

že vedou převážně po značených turistických cestách, ale najdou se i místa mimo ně. 

Některé úseky vedou exponovaným terénem, kde může hrozit lavinové nebezpečí. Pro 

pohyb v těchto oblastech by skialpinisté měli být vybaveni základní bezpečnostní 

lavinovou výbavu a mít znalost stavu aktuálního lavinového nebezpečí. S takovým úsek 

se můžeme setkat například na trase č.3, vedoucí po Weberově cestě ze Špindlerova 

Mlýna přes boudu u Bílého Labe k Luční boudě. Na Weberově cestě skialpinisté přechází 

4 lavinové dráhy, přičemž lavinová dráha č. 18 – Lavinová jáma (1380–1100 m n.m.) se 

řadí mezi velmi aktivní (KRNAP, 2014). 

Otevřením 8 skialpinistických tras v Krkonoších v roce 2014 Správa KRNAP 

reagovala na rozvoj nových druhů sportů a zvýšení atraktivity skialpinismu v Krkonoších. 

Vznikly celkem 4 trasy v okolí Špindlerova Mlýna, 2 trasy s výchozím bodem v Peci pod 

Sněžkou a 2 trasy v blízkosti Rokytnice nad Jizerou („Laviny.info", b.r.). 

Skialpinisté si na doporučených trasách užijí jak pořádné šlapání do kopce, tak poté 

příjemné sjezdy. Avšak je důležité zmínit, že se nejedná o zážitkové sjezdy volným 

terénem, zmiňuje KRNAP (2014). Trasy vedou 1.zónou KRNAP, kde za normálních 

podmínek je pohyb skialpinistů mimo vyznačené turistické trasy podle zákona 

č.114/1992 Sb. zakázán. V rozmezí let 2014–2020 byl pohyb skialpinistů na těchto 

trasách povolen, o zpřístupnění tras v příštích letech v  bude rozhodovat Správa KRNAP 

(KRNAP, 2014). 

Skialpinistické trasy společně s mapami, trasou v gpx formátu a popisem jsou 

dostupné ke stažení na webových stránkách KRNAP. Příklad skialpové trasy č.3 je 

uveden v příloze č.6 na konci práce. S mapami tras a jejich popisem se můžeme setkat i 



 
 

23 
 

v samotném terénu, a to především na frekventovaných místech v okolí horských chat. 

Nicméně v samotném terénu trasy nejsou turistickými značkami, tyčemi či nijak jinak 

značeny. (KRNAP, 2014). 

2.3.1 Místa s lavinovým nebezpečím na skialpinistických trasách 

Níže jsou detailněji popsány všechny doporučené skialpinistické trasy 1–8. Popis 

tras, na kterých hrozí lavinové nebezpečí (trasa č.1, č.2, č.3, č.5 a č.6), je doplněn 

obrázkem s mapou ze serveru mapy.cz, v jejichž zimních mapách jsou lavinové dráhy 

vyznačeny.  

2.3.1.1 Skialpinistická trasa č.1 

 Trasa č.1 začíná ve Svatém Petru odkud vede nahoru cca do 2/3 sjezdovky Stoh, 

poté trasa uhýbá po Cestě stohem (letní modrá turistická značka), kde protíná horní část 

lavinové dráhy č.16 – Borůvkový žlab. Laviny zde vznikají díky větrům z jižní strany, 

který sem převívá sníh ze Stohu (1320 m n.m.). Kromě skialpové trasy je touto lavinovou 

dráhou ohrožena i zimní turistická cesta podél Svatopeterského potoka. Dále trasa vede 

bezpečným úsekem přes Klínové boudy, Chalupu na rozcestí až k boudě Výrovka, kde 

začíná sjezd Dlouhým dolem po zelené letní turistické značce zpět do Svatého Petra. 

Dlouhý důl je 4 km dlouhé údolí, do kterého vede 11 lavinových drah. Skialpová trasa je 

ohrožena konkrétně lavinovými drahami č.9 – Dolský žlab, č.10 – Brusinkový žlab, 

č.11,11A,11B – Pramenný důl, č.17 - Vojenský žlab, č.12 – Lovecký potok, č.13 – 

Hrazený potok, č.13A – Holá stráň, č.13B – Kamenná strž a č.13C – Hřebínky.  

Obrázek 9: Mapa skialpinistická trasy č.1 

(Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování) 
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2.3.1.2 Skialpinistická trasa č.2 

 Trasa č.2 vede od Martinovy boudy po tyčové značení k Labské boudě, kde začíná 

sjezd Labskou roklí do Labského dolu. Labský důl je lavinově velmi ohroženou oblastí.  

Kociánová et al. (2013) říká: „Vzhledem k orientaci stěn karu může vzniknout 

lavinové nebezpečí v některé z jeho částí při jakémkoliv směru větrného proudění.“ 

Sjezd je veden po modré letní turistické značce mezi lavinovou dráhou č.26 – 

Labská rokle podél Labského vodopádu a dráhou č.27 Navorské jámy. Zimní tyčové 

značení Labským dolem vzhledem k silnému lavinovému ohrožení nevede. Turistická 

cesta z Martinovy boudy na Labskou boudu vede v těsné blízkosti odtrhové zóny 

lavinové dráhy č.26, za špatného počasí se jedná o orientačně velmi obtížný terén a je 

potřeba zde dbát zvýšené opatrnosti.  Po sjezdu trasa pokračuje Harrachovou cestou 

Labským dolem pod lavinovými drahami č.27 – č.34 až na úroveň Medvědínského 

vodopádu a zde trasa uhýbá doprava nahoru přes Patejdovu boudu zpět k 

boudě Martinově.  

Obrázek 10: Mapa skialpinistická trasy č.2 

2.3.1.3 Skialpinistická trasa č.3 

 Trasa č.3 začíná ve Špindlerově Mlýně bezpečným úsekem lesem pod Železným 

vrchem po Dřevařská cestě (žlutá letní turistická značka) až k Boudě u Bílého Labe. Zde 

začíná stoupání, trasa výstupu vede lavinově velmi nebezpečným a za špatného počasí 

orientačně obtížným terénem údolí Bílého Labe, do kterého ústí celkem 7 lavinových 

drah. Nejprve se stoupá po Weberově cestě (modrá letní turistická značka), poté se trasa 

z modré odpojuje a pokračuje po levé straně proti proudu toku Bílého Labe až k Luční 

boudě. Trasa výstupu na Weberově cestě vede pod lavinovými drahami severních svahů 

(Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování) 
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Kozích hřbetů a jihovýchodními a jižními svahy Čertova návrší. Jedná se o lavinové 

dráhy č.18 – Lavinová jáma, č.19 – Bílá jáma, č.20 – Bílá stráň, č.21 – Stříbrná stráň a 

č.22 – Zrcadla. Dráhy č.19 a č.20 se mohou vysypat i současně, jelikož odtrhnutí jedné 

dráhy může být impulsem k odtrhnu dráhy druhé. V druhé části stoupání Kociánová et al. 

(2013) doporučuje stoupat po pravém břehu Bílého Labe, jelikož na levém břehu hrozí 

nebezpečí pádu malých lavin díky sněhovým polštářům z navátému sněhu nad hranou 

břehu řeky, které mohou lehce skialpinisté odříznout svými lyžemi. Tak se stalo v roce 

1972, kdy zde odtrhl laviny lyžemi poštovní doručovatel Podloha a tragicky zahynul. 

Trasa pokračuje přes Luční boudu a dále dolů do Svatého Petra. Z Luční boudy se sjíždí 

po Staré Bucharově cestě (červená letní turistická značka) kolem Krakonoše (1421 m) až 

k Judeichově cestě, po které se pokračuje do Hrazeného dolu a poté podél Hrazeného 

potoka do Svatého Petra. Začátek sjezdu je strmý přímo přes odtrhovou zónu dráhy č.13A 

– Holá stráň a poté přes lavinové dráhy č.14 – Suchý žlab, č.15- Tetřeví žlab a č.12 – 

Lovecký potok. Lavinové dráhy č.13, č.13A a č.14 jsou místem, kde došlo k nejvíce 

lavinovým tragédiím v Krkonoších. Od roku 1773 zde zahynulo celkem 7 osob.  

Obrázek 11: Mapa skialpinistická trasy č.3 

 
(Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování) 

2.3.1.4 Skialpinistická trasa č.4 

 Začátek trasy je u Dívčí Lávky. Odtud trasa vede po zelené značce přes Medvědí 

boudy a poté po žluté až k Brádlerovým boudám. Od Brádlerových bud se vydáte mírným 

stoupáním po modré turistické značce přes Vyhlídkové místo Ptačí kámen, kde začíná 

sjezd. Nejdříve sjíždíte pěšinou pod Moravskou boudu, poté po žluté turistické značce 

přes Davidovi boudy zpět do výchozího bodu Dívčí lávky. Na této trase skialpinistům 

nehrozí lavinové nebezpečí. 
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2.3.1.5 Skialpinistická trasa č.5 

 Výchozem bodem trasy č.5 je Pec pod Sněžkou. Odtud začíná stoupání po červené 

až do Modrého dolu. Stoupání vede po zimní turistické cestě (tyčové značení) Modrým 

dolem přes Sedmiroklí až k chatě Výrovka. Trasa vede přes mohutnou lavinovou dráhu 

č.8 – Modrý důl, zde se jedná o velmi nebezpečný úsek. Více o lavinové dráze č.8 viz 

kapitola 2.2.2. U chaty Výrovka začíná sjezd dolů Čertovými schody přes Rychterovy 

boudy zpět do Pece. Druhá varianta sjezdu je Zeleným dolem, na rozcestím pod 

Rychterovými boudami doprava. 

Obrázek 12: Mapa skialpinistická trasy č.5 

 

(Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování) 

2.3.1.6 Skialpinistická trasa č.6 

 Trasa vede z Pece pod Sněžkou do Obřího dolu. Trase je zde ohrožena lavinovou 

dráhou č.6 – Malá Studniční jáma. Při velkém množství sněhu zde hrozí uvolnění laviny 

o šířce 250–380 metrů s dojezdovou vzdáleností až 1300 m. m. Tak se stalo v březnu 

1962 a v únoru 1970, kdy velké laviny zasáhly až turistickou cestu a vyjely do protisvahu. 

Spusta (1999) proto doporučuje dbát zvýšené opatrnosti na turistické cestě v prostoru 

kolem Kapličky. Poté se dále pokračuje po Kavinově cestě (stále modrá letní turistická 

značka) až k Slezskému domu pod Sněžkou. Jedná se o strmé stoupání a úsek bývá v zimě 

velmi často zledovatělý. Trasa vede jihovýchodní částí masivu Sněžky, jenž je celý 

lavinovým terénem. Trase je konkrétně ohrožena lavinovou drahou č.1 – Žlaby Sněžky, 

kde se laviny uvolňují za každého většího sněžení, lavinovou dráhou č.1A – Rudá rokle, 

jejíž laviny běžně zasahují turistickou cestou, a to až v délce 300 m. Na památku lavinové 

tragédie z roku 1900, kdy zde v lavině umřel hlídač Obří boudy Stefen Dix, dnes zde stojí 

Dixův Kříž. Trasa dále vede přes Sněžku, odkud následně sjezdem dolů Kubátovou 
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cestou (žlutá letní turistická značka) až k mezistanici lanovky na Růžové hoře, a pak zpět 

do Pece po zelené. 

Obrázek 13: Mapa skialpinistické trasy č.6 

 

 (Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování) 

2.3.1.7 Skialpinistická trasa č.7 

 Trasa č.7 začíná na Rezku kousek od Rokytnice nad Jizerou. Zde začíná stoupání 

podél potoka v Liščím doupěti, poté napojení na Vlčí cestu (žlutá letní turistická cesta) a 

poté až do Sedla pod Dvoračkami. Odtud dolů po Exkurzní cestě zpět. Celá trasa vede po 

běžkařských trasách, nehrozí zde lavinové nebezpečí.  

2.3.1.8 Skialpinistická trasa č.8 

 Poslední trasa vede z Hořeních domků v Rokytnici nad Jizerou nahoru po modré 

sjezdovce, kde poté odbočuje na Zadní Plech a odtud po tyčovém značení až na rozcestí 

Krakonošova snídaně. Dále po Harrachově cestě (modrá letní turistická značka) na 

rozcestí U Čtyř pánů na Pančavské louce. Z Pančavské louky se dále pokračuje po 

tyčovém značení (zimní turistická cesta) přes Růženčiny zahrádky, Kotelské sedlo až na 

Lysou horu. Odtud sjezdem po sjezdovce do Rokytnice nad Jizerou. Druhou variantou 

sjezdu je sjezd z vyhlídkového místa v Kotelském sedle po zimní turistické cestě na 

Dvoračky a odtud po značených cestách zpět do Rokytnice nad Jizerou. Pokud se 

skialpinisté drží doporučené trasy, nehrozí jim lavinové nebezpečí.  
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 Nicméně v blízkosti skialpinistické trasy č.8 v oblasti kousek od Růženčiny 

zahrádky jsou po celém obvodu karu Kotelních jam lavinové dráhy č.35, č.36, č.36A, 

č.36B, č.37 a č.37A.  Za špatného počasí je zde těžká orientace a je potřeba v těchto 

místech dbát zvýšené opatrnosti. Laviny se zde uvolňují jednak z převějí na hraně karu 

nebo sjetím sněhových mas po sklaních plotnách (Spusta 1999). Přes lavinové dráhy 

Velké a Malé Kotelní jámy vede Krakonošova cesta (letní modrá turistické cesta) 

z Horních Míseček ke Dvoračkám, na jejíž úroveň zde sjíždí většina lavin. Kociánová et 

al. Říká: „V posledních 20 letech se však odtrhová zóna dráhy č.35 – Harrachovy plotny 

rozšířila o 100 m směrem k bývalým Jestřábím boudám. V důsledku většího objemu sněhu 

se současně i prodloužila o cca 300 m pod turistickou cestu.“ Přesto, že se nejedná o 

doporučenou skialpinistickou trasu a pohyb je mimo zimní turistické cesty v KRNAP 

zakázán, dle mé zkušenosti si dovoluji tvrdit, že v zimě je tato cesta skialpinisty velmi 

frekventovaná. Velké množství skialpinistů na cestu sjíždí z Vrbatova návrší kolem 

bývalých Jestřábích bud a pokračuje dále na Dvoračky. Koncem letošní zimní sezóny dne 

22.3.2019 zde sjela velká laviny v lavinové dráze č.37 a č.37A – Malá Kotelní jáma, jejíž 

čelo se zastavilo právě před touto turistickou cestou. V době odtrhu se v blízkosti 

pohyboval muž na splitboardu, jemuž se lavina utrhala za zády. Dle Krkonošského deníku 

muž následně horské službě potvrdil, že se v blízkosti laviny pohyboval, ale její utržení 

popírá (Braun, 2019). 

Obrázek 14: Lavina v Malá Kotelní jámě 22.3.2019 

 

(Zdroj: horskasluzba.cz) 
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2.4 PŘÍPRAVA NA TÚRU A LAVINOVÁ PROBLEMATIKA 

2.4.1 Lavinová předpověď 

Pravidelná denní lavinová předpověď pro Českou republiku byla zavedena roku 

2005, kdy Česká republika byla přijata do evropského sdružení EAWS (Europen 

Avalanche Warning Services), jenž sdružuje většinu evropských států s výskytem 

lavinového nebezpečí. Cílem EAWS je podporovat členy sdružení k prevenci lavinových 

tragédií a škod lavinami způsobených prostřednictvím poskytování účinné a efektivní 

lavinové předpovědi, výstražných služeb, lavinových bulletinů a dalších. Na stránkách 

EAWS je k dispozici přehled všech zemí a členů sdružení, jenž v dané zemi vydávají 

lavinovou předpověď. Denní lavinovou předpověď v České republice pro Krkonoše a 

Jeseníky vydává HS, kde je každý den během zimní sezóny lavinová předpověď 

k dispozici na jejich webu. V případě Polska se dle EAWS jedná o horskou službu GOPR 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) a Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe (TOPR) („EAWS – European Avalanche Warning Services“, b.r.). 

Dříve se lavinová předpověď stát od státu lišila a pro uživatele, kteří vyjížděli do 

hor za hranice, bylo tak obtížné se v lavinové předpovědi orientovat. Například 

v Rakousku a Německu byla používána stupnice šestistupňová, ve Švýcarsku 

sedmistupňová a ve Francii a Itálií dokonce osmistupňová. Od roku 1993 byly tak různé 

národní stupnice lavinového nebezpečí nahrazeny a začala být používána jednotná 

pětidílná Mezinárodní stupnice lavinového nebezpečí organizace IKAR (International 

Kommission für Alpines Rettungswesen).  

Pětidílná lavinová stupnice je zobrazena na obr.15. Lavinové stupně (mírný, nízký, 

značný, vysoký a velmi vysoký) jsou označeny číselně, slovně a pomocí mezinárodních 

ikon. Poté u každého stupně lavinového nebezpečí je popis stability sněhové pokrývky a 

pravděpodobnost uvolnění laviny.  

Kromě obecné situace (aktuální stupeň lavinového nebezpečí) je součástí lavinové 

předpovědi také predikovaný krátkodobí vývoj, předpověď lavinového nebezpečí na další 

den (stupně nebezpečí, včetně orientace, polohy a nadmořské výšky nebezpečných svahů)	

a tendence pro následující dny, říká Kořízek (2018).  

Dle Paly a Fialové (2010, s.64): „Stupeň lavinového nebezpečí je podle definice 

průměr pro rozsáhlejší oblast, který zhruba řečeno udává odhadovanou míru rizika 
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(počet míst s možností uvolnění laviny člověkem) x (následky uvolněné laviny). Lokálně, 

v různých údolích, na jinak orientovaných svazích, v jiných nadmořských výškách apod. 

se místní stupeň lavinového nebezpečí může výrazně lišit v obou směrech oproti 

vyhlášenému stupni pro celé pohoří.“ 

Bednařík et al. (2018) říká, že lavinová prognóza má úspěšnost 80–85 %, přičemž 

pro skialpinisty je kritický hlavně 3. stupeň (dle HS při 3. stupni dochází k 47 % 

lavinových nehod). Dále uvádí, že s rostoucím stupněm lavinového nebezpečí se sněhová 

vrstva stává nestabilnější, plocha lavinově ohrožených míst se zvětšuje a k uvolnění 

laviny stačí menší zatížení. 

Podle informací HS 1. stupeň lavinového nebezpečí je v Krkonoších obvykle 

vyhlašován v 20 % zimního období, 2. stupeň v 50 %, 3. stupeň v 30 %, 4. stupeň je 

vyhlašován jen minimálně a 5.stupeň se v Krkonoších objevuje jen zcela výjimečně 

(Horská služba, b.r.). 

Obrázek 15: Pětidílná stupnice lavinového nebezpečí  

 

(Zdroj: snowheads.com) 
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2.5 PRAVIDLA POHYBU VE VOLNÉM TERÉNU  

2.5.1  Bezpečností vybavení 

Existují různé pohledy autorů a typy dělení bezpečnostní vybavení. Například 

Kociánová et al. (2013) rozdělují bezpečností vybavení na základní a doplňující. Mezi 

základní bezpečností vybavení řadí mobilní telefon, záchranné vybavení (lékárnička, 

bivak sak pro dvě soby) a základní lavinové vybavení (lavinový přistroj, lavinová sonda 

a lavinová lopata). V případě doplňujícího bezpečnostního vybavení se jedná o lavinový 

airbag a vysílačku.   

Frank et al. (2010) řadí mezi bezpečností vybavení lavinový vyhledávač (lokátor), 

sondu a lopatu. Zatímco za vybavení doplňující považuje lékárničku a bivakovací vak, 

jenž slouží jednak pro případ nouzovém přenocování, izolaci zraněného, a stejně tak se 

dá použít i jako nouzová nosítka.   

Oproti tomu Ortovox (2019) uvádí dělení na osobní bezpečnostní vybavení 

(lavinový vyhledávač, lopata, sonda), rozšířené bezpečnostní vybavení (lavinový airbag, 

helma) a bezpečnostní vybavení pro skupiny (lékárnička, bivakovací vak, mobilní 

telefon).  

Dále záchranné vybavení můžeme také rozdělit podle jeho vlivu na zasypání 

lavinou, a to na vybavení jenž rozsah zasypání a riziko úmrtnosti redukuje (lavinový 

airbag) a na vybavení sloužící k lokalizaci a vyproštění osoby zasažené lavinou 

(vyhledávač, sonda, lopata), které dobu zasypání snižuje (Kociánová et al., 2013). 

Porovnání vlivu lavinového vybavení na časovou náročnost lavinové záchrany v případě 

použití kompletní lavinové výbavy a pouze lavinového přístroje se sondou je zobrazeno 

na obr.16. V případě absence lavinové sondy, a tedy vyhledávání jen za pomoci 

lavinového vyhledávače se doba vyhledání prodlužuje až na 1–2 hodiny. 

Vydáváme-li se na túru do volného terénu, bezpečností vybavení by mělo být vždy 

součástí naší výbavy, a to i ve dny, kdy si myslíte, že nám žádné lavinové nebezpečí 

nehrozí. V opačných případech přítomnost bezpečnostní vybavení může u některých 

jedinců vyvolávat falešný pocit bezpečí a ovlivňovat jejich postoj k riziku. Avšak je 

důležité si uvědomit, že ani sebelepší bezpečnostní vybavení nemůže zabránit pádu laviny 

a potenciálnímu riziku zasypání.  
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Obrázek 16: Porovnání použití základního lavinového vybavení 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.1 Lavinový přístroj 

Lavinový přístroj / vyhledávač často také nazývaný z německého „Lawinen 

Pieps" jako „Pípák“ od roku 1996 přenáší a přijímá celosvětově signály na jedné 

frekvenci 457 kHz. Za normálního provozu (během túry / pohybu ve volném terénu) je 

lavinový vyhledávač nastavený v modu vysílání signálu. Pokud dojde k pádu laviny a 

zasypání některých členů skupiny, ostatní jedinci přepnou své vyhledávače do 

přijímacího režimu a začínají s vyhledáváním osob zasažených lavinou. Je důležité, aby 

všichni, kdo zasypáni lavinou nebyli, přepnuli své vyhledávače do režimu příjmu, jinak 

se může stát, že vysílající signál bude záchranáře neúmyslně klamat a povede je k osobě, 

která lavinou zasypána nebyla.  

Od konce 60. let 20. století, kdy se poprvé začaly lavinové vyhledávače používat, 

technologie lavinových vyhledávačů zaznamenala velký pokrok dopředu, a to především 

v oblasti vyhledávací funkce vyhledávačů. Technologický pokrok měl za následek 

razantní přechod od analogových vyhledávačů k vyhledávačům digitálním, jenž 

digitalizují signál (převádí do elektronické podoby) a mohou nám tak poskytnout 

podrobnější údaje o poloze zasypaného. (Skitourguru.com, 2015).  

 Frank et al. (2010) uvádí tři typy lavinových vyhledávačů:  

1) Analogové vyhledávače 

Původní lavinové vyhledávače fungující na principu vysílání pulsního signálu formou 

zvukového tónu, který se s blížící se vzdáleností k zasypanému zvyšuje. Některé 

analogové vyhledávače jsou rozšířené o funkci LED diod, které indikují sílu signálu 

vizuálně. Pokud nastane situace zasypání více osob, je vysíláno více signálu různé 

intenzity, podle kterých postupujeme v hledání dalších zasypaných. V případě zasypání 

dvou osob blízko sebe se jedná o značnou výhodu tohoto typu vyhledávače, jelikož u 

vyhledávače digitálního se může stát, že ze dvou zasypaných bude identifikován jen 

(Zdroj: Safety Academy Guide Book Snow, 2019)  
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jeden. Obecně s analogovým typem vyhledávačů je lavinová záchrana mnohem 

komplikovanější a časově náročnější, proto v dnešní době jsou upřednostňovány 

vyhledávače digitální (Skitourguru.com, 2016). 

2) Digitální jedno anténové vyhledávače 

Jedná se o zcela první typ digitální lavinových vyhledávačů, jenž vyhodnocují 

signál a určují polohu zasypaného pouze z jedné antény. Na rozdíl od vyhledávačů 

analogových disponují malým displejem, který zobrazuje zbývající vzdálenost v metrech 

k zasypanému jedinci.  

3) Digitální vyhledávače tzv. 2. a 3. generace 

Moderní digitální vyhledávače pracující s více anténami a mikroprocesory, jsou 

mnohem citlivější na příjem signál, a proto data, která jsou přenášená do zvukového a 

vizuálního zobrazení na displeji, udávají mnohem přesnější informaci o poloze 

zasypaného. Na rozdíl od jedno anténových vyhledávačů navíc poskytují informaci o 

směru k zasypanému pomocí šipek na displeji. („Avalanche Transceiver Antennas", b.r.) 

 Vyhledávače dostupné na trhu se liší podle svého dosahu – šířky prohledávaného 

pásu, výkonnosti, možnosti aktualizace softwaru, jednoduchosti uživatelského rozhraní a 

dalších komplementárních funkcí. Doporučená šířka prohledávaného pásu se u 

lavinových vyhledávačů pohybuje v rozmezí 30–70 metrů. Čím je dosah vyhledávače 

větší, tím se čas vyhledávání zkracuje. Bednařík et al. (2018, s. 18) říká:  

„Větší, kruhový přijímaný vlnový dosah znamená, že k detekci zasypaných vyhledávačů 

dochází rychleji, prohledávané pásy jsou širší, délka vyhledávácí trasy po lavině je kratší 

a oběti laviny jsou nalezeny rychleji.“  

 Mezi technologické trendy nových vyhledávačů patří funkce označení tzv. 

MARK, díky které je možné určit počet zasypaných osob na určité ploše laviniště. Je-li 

lavinou zasypáno více osob, dále funkce MARK umožňuje „uzamknutí“ polohy nalezené 

osoby a dále její signál ignorovat. Zachránci tak mohou pokračovat ve vyhledávání 

dalších zasypaných, zatímco první nalezený začíná být vyhrabáván. Vyhledávání za 

pomoci vyhledávačů s funkcí MARK umožňuje rychlejší lokalizaci více zasypaných 

osob, čím se zvyšuje efektivita vyhledávání a šance na přežití. (Bednařík et al., 2018). 

Nejmodernější vyhledávače kromě již standartních funkcí jako je vzdálenost, směr 

k zasypanému a počet zasypaných nabízejí spoustu dalších uživatelsky vstřícných funkcí, 

jenž zvyšují účinnost vyhledávání. Například disponují 3D sensorem životních funkcí, 

funkcí zobrazení vícenásobného zasypání, chytrou (smart) anténou, automatickým 

přepnutím z módu hledat (Search) do módu vysílat (Send), intuitivním ovládáním či 
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umožňují přepnutí do analogového režimu (Mammut_Barryvox_comparison_EN-

6455.pdf, 2019).  

Na základě komparace funkcí a vlastností lavinových vyhledávačů mezi světovou 

špičku lavinových přístrojů patří: Mammut Barrywox S, Arva NEO+, Pieps DSP Sport, 

Pieps/BD Pro/Guide a Pipes/BD Powder/Recon („Comparison of Avalanche 

Transceivers (beacons)", 2019)  

V dnešní době na trhu existuje nespočetné množství různých značek lavinových 

vyhledávačů. Vzhledem ke svým vlastnostem a funkcím jsou některé vyhledávače 

výkonnější, některé zase méně. Platí zde ale jasné pravidlo, lavinový vyhledávač je tak 

dobrý, jak je s ním jeho uživatel sžitý a umím s ním pracovat. V případě lavinového 

neštěstí nám ani ta nejmodernější technologie nemůže zaručit úspěšné vyproštění 

zasypaného, pokud s prací s vyhledávačem nemáme dostatečné zkušenosti.  

Obrázek 18: Analogový vyhledávač – Ortovox F1 

 

 

(Zdroj: www.ortovox.com) 

2.5.1.2 Lavinová sonda 

Lavinová sonda patří mezi základním lavinové a bezpečnostní vybavení, jenž 

slouží k dohledání zasypaného jedince v laviništi a k určení jeho přesné polohy a hloubky 

zasypání. V případě lavinového neštěstí použití sondy může ušetřit až několik minut času, 

který je při záchraně zasypaného zcela klíčový. Podle výsledků výzkumu lokalizace a 

určení polohy zasypaného bez použití lavinové sondy trvá až dvakrát déle, a to přibližně 

25 minut. Na rozdíl v případě použití sondy se průměrný čas záchrany pohybuje okolo 

11minut.  Bez lavinové sondy je tedy nepravděpodobné, že by se oběť podařilo zachránit 

během 15 minut, které jsou pro přežití nezbytné (Safety Academy Guide Book Snow, 

2019). 

(Zdroj: www.mammut.com) 

Obrázek 17: Digitální tří anténový vyhledávač 

– Mammut Barryvox S 
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Lavinová sonda se skládá z několika segmentů, jenž jsou spojené ocelovým 

lankem nebo aramidovým vláknem. Sonda je tak kompaktní a zároveň rychle sestavitelná 

a lehce sbalitelná do batohu. Lavinové sondy se vyrábí v různých délkách, a to většinou 

v rozmezí 2–3 m. Ortovox (2019) uvádí, že pro průměrnou hloubku zasypání lavinou je 

dostačující délka sondy 240 cm. Co se týče materiálu, tak pro lavinou sondu je stěžejní 

její tuhost a pevnost, sondy se proto vyrábí buď z hliníku, oceli či v případě požadavku 

nízké váhy z karbonu. Nové sondy disponují v horní části sondy intuitivním a efektivním 

montážním systémem, díky kterému lze sondu sestavit a použít během několika vteřin či 

snadno aretovat její délku. (Safety Academy Guide Book Snow, 2019) 

Novinkou mezi lavinovými sondami je sonda iProbe od značky Pieps, jenž je 

jedinou elektronickou sondou na trhu. Jedná se o lavinou sondu, do které je zabudovaný 

lavinový vyhledávač s dosahem 1,8 metru, který akusticky signalizuje vzdálenost od 

zasypaného (skitourguru.com, b.r.).  

Obrázek 19: Elektronická sonda Pieps iProbe II 

 

(Zdroj: www.pieps.com) 

2.5.1.3 Lavinová lopata 

Lavinová lopata se skládá z listu, násady s protiskluzovou úpravou a madla. Chris 

Semmela (2019), německý horský vůdce a trenér, vysvětluje, jaké vlastnosti, typ 

konstrukce a funkce dělá lavinou lopatu dobrou. V případě madla lopaty, Semmela, 

z hlediska efektivity, označuje „D – grip“ neboli tzv. úchop lopaty ve tvaru písmene „D“, 

za „krále úchopu“ na trhu. Oproti tomu druhý typ úchopu – „T – grip“ není tak 

ergonomický, avšak za to je lehčí a vyhoví jak levákům, tak pravákům. Co se týče násady 

lopaty, doporučuje jednoznačně teleskopickou násadu, jenž má vetší rozsah, což zvyšuje 

pákový efekt a efektivnost kopání a zároveň je lopata skladnější do skialpinistického 

batohu. Některé teleskopické hřídele lopaty umožňují otočení hřídele o 90° a vytvoření 
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motyky pro rychlejší odhrabávání sněhu. Ortovox (2019) uvádí, že použití lavinové 

lopaty s motykou zkracuje dobu lavinové záchrany o 1 min 49 sekund.  

Poslední částí lopaty je kovový list, který musí být dostatečně velký s ostrou 

hranou, aby kopání a přeprava sněhu byla efektivní. Dále účinnost lopaty zvyšují zvýšené 

okraje lopaty, díky kterým sníh zůstává na lopatce a nesklouzává dolů. Listy některých 

lopat dostupných na trhu mají na listu 4 nebo více děr, díky kterým může být list lopaty 

použit jako část konstrukce záchranných saní.  

Obrázek 20: Záchranné saně sestrojené pomocí listu lopaty 

 

(Zdroj: www.outsideonline.com) 

2.5.1.4 Doplňující záchranné vybavení 

Kromě základní lavinové výbavy (lavinový vyhledávač, sonda a lopata) existuje 

další doplňující záchranné vybavení, které zvyšuje šanci na přežité v lavině. Patří mezi 

ně lavinový airbag, Avalung a Avalanche ball (Frank et al., 2010). 

Lavinový airbag neboli ABS batoh je batoh s pojistnou šňůrou, který při jejím 

zatáhnutí aktivuje záchranný systém a z malé bomby v batohu se nafoukne kolem člověka 

vzduchový airbag. ABS batoh funguje na principu zákona o inverzní segregaci nebo také 

někdy nazývanému „efektu para ořechu“ (části s větším objemem se pohybem derou 

nahoru nezávisle na jejich hmotnosti a na povrchu zůstávají). Předpokládá se, že po 

uvolnění airbagu se člověk v lavině stane větším tělesem a bude vyplaven na povrch. 

Další výhodou lavinového airbagu je jeho viditelnost, jenž záchranářům usnadňuje 

vyhledávání (Kociánová et al., 2013).  

Avalung je záchranné vybavení integrované do vesty jejíž součástí je náustek, 

prostřednictvím kterého zavalený člověk v lavině může dýchat a zároveň náustek 

vydechovaný vzduch odvádí.  V případě pádu laviny si musí zasažený lavinou stihnout 

náhubek nasadit. Frank et al. (2010) říká, že s Avalungem člověk zasypaný lavinou vydrží 

naživu více než hodinu.  
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Avalanche ball je pomůcka, která zkracuje čas dohledání zasypaného. Jedná se o 

balón podobný lampiónu, který je poskládaný připevněn na batoh. V případě pádu laviny 

je nutné balón aktivovat, poté se na cca 5–10 metrů dlouhém lanku uvolní balón, který 

v případě zasypání lavinou zůstane na povrchu jako bójka a usnadní tak záchranářům 

lokalizaci zasypaného. 

2.5.2 Pohyb skupiny v zimním terénu 

V zimních horách má na míru bezpečnosti a rizik velikost skupiny na túře velký 

vliv, a to především při pohybu na lyžích. Základním pravidlem je, že člověk by se nikdy 

v horské terénu neměl vydávat na túru na sám.  Stejně tak ale i opačně velká skupina 

může být riziková. Frank et al. (2010) říká, že čím je skupina větší, tím se stává 

„nemotornější“, jelikož s narůstajícím počtem členů je komplikovanější komunikace, 

předávání pokynů a zvyšuje se náchylnost k časovým prodlevám. V tomto případě ne 

vždy platí pravidlo, čím více tím lépe. 

Podle Paly a Fialové (2010) nejoptimálnější, tedy nejméně riziková, je velikost 

skupiny 2–3 osoby. Naopak 7–9 osob je považováno za skupinu velkou, která již 

představuje riziko vysoké. Novější zdroje ale uvádí maximální velikost skupiny nižší. 

Například dle Ortovox (2015) maximální velikost skupin při skialpinistické túře je již 8 

osob. 

Skupina má silný vliv na chování lidí. Ve většině případech se člověk ve skupině 

cítí bezpečnější a mnohem silnější. Výraznou roli, která může mít negativní vliv na 

bezpečnost, ve skupině hraje konkurence. Někteří členové skupiny se velmi snadno 

vyhecují a naléháním ostatních přestávají myslet racionálně, vnímat riziko a jsou schopni 

se pustit například do nebezpečného sjezdu, který by jinak pro ně nepřipadal vůbec 

v úvahu. Dále také přítomnost skupiny evokuje pocit případné rychlé záchrany, či 

možnost přenesení zodpovědnosti za rozhodování do rukou někoho jiného. Díky těmto 

faktorům, má člověk ve skupině větší sklon k podceňování rizika nebezpečí. (Frank et al., 

2010) 

Pala a Fialová (2010) říkají: „Tyto faktory je třeba mít stále na mysli od začátku 

túry a nedovolit, aby rozum ustoupil před ambicemi. Do hor se lze vrátit vždy, ty nám 

nikdo nesebere, proto je včasný návrat, byť i jen pár metrů pod vrcholem, tím největším 

uměním, ke kterému se člověk v horách musí dopracovat lety a našlapanými výškovými 

metry.“ 
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Aby skupina fungovala efektivně a riziko nebezpečí bylo co nejvíce eliminováno, 

je nutné, aby skupina dodržovala následující zásady:  

• Skupina musí být celistvá a sjednocená v touze po společném cíli.  

• Každý člen skupiny by měl znát cíl a cestu. 

• Skupina by měla mít určeného vedoucího (nejzkušenější člen), kterého ostatní 

členové skupiny respektují, dodržují jeho rady a příkazy. 

• Členové skupiny jsou podobné výkonnostní úroveň a kondice.  

• V čele a na konci skupiny jsou zkušenější členové skupiny, přičemž vedoucí 

je v čele.  

• Nezkušený člen skupiny nesmí jít nikdy sám. 

• Poslední ve skupině by si měl hlídat, že jde opravdu poslední a že se nikdo od 

skupiny neodtrhl. 

• Tempo skupiny je podřízeno nejpomalejšímu.  

• Skupina se drží v jedné stopě.  

(Pala & Fialová, 2010), (Frank et al., 2010) 

2.5.3 Sklon svahu 

Sklon svahu je jeden z prvků, podle kterého je nutné vybírat trasu skialpinistické 

túry. Janek Bednařík – horský vůdce UIAGM /  (2018), stejně jako Pala a Fialová (2010) 

uvádějí, že deskové laviny se nejčastěji vyskytují na svazích se sklonem v rozmezí 28–

45 °.  

Na svazích prudších než 50° je výskyt lavin naopak nízký, jelikož na velmi 

strmých svazích se nekumuluje tak velké množství sněhu, aby vznikla silná nestabilní 

vrstva. To platí i v případě silného sněžení, kdy se sníh na prudkém svahu neudrží a 

sesypává se dolů. Menší desky se zde uvolňují častěji a riziko hlubších, nebezpečných 

desek se tak snižuje. Paradoxně tak na extrémně prudkém svahu hrozí menší lavinové 

nebezpečí. Podle výsledků provedených studiích ve Švýcarsku a Kanadě, jenž zmiňuje 

Pala a Fialová (2010), nejvíce kritický sklon svahu pro uvolnění laviny člověkem je 38°. 

Můžeme tedy říci, že lavinové nebezpečí se výrazně zvyšuje s úhlem sklonu stoupáme-li 

terénem od 30°stupňů a více, ale naopak v terénu nad 50° se nebezpečí už snižuje. Při 

sklonu svahu pod 25°je riziko lavinového nebezpečí malé a laviny se tvoří jen výjimečně.  
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Přesto laikům, kteří nemají s lavinovou problematikou dostatečnou zkušenost, 

Bednařík (2018) doporučuje se určitým sklonům svahu dle stupně aktuálního lavinového 

nebezpečí vyhýbat viz tab.3. 

Tabulka 3: Tabulka s doporučeným sklonem svahů dle stupně lavinového nebezpečí 

Stupeň lavinového nebezpečí Nevstupujte do terénu se sklonem vyšším než 
1 Bez omezení 

2 40° 

3 35° 

4 30° 

5 Je-li vám život milý, nikam nechoďte! 

(Zdroj: Bednařík et al.,2018, s. 29) 

2.5.3.1 Měření sklonu svahu  

Pokud máme k dispozici mapu s měřítkem alespoň 1:50 000, můžeme si sklon svahu 

změřit v klidu doma před túrou. V opačném případě se musíme spolehnout na zjištění 

sklonu svahu v samotném terénu., jenž lze provést několika způsoby. Jeden ze způsobů 

je pomocí buzoly nebo tzv. elektronického sklonoměru, který bývá součástí 

skialpinistické hole. Měření provádíme buď přímým položením hůlky se sklonoměrem 

na svah anebo vzdáleně tak, že hůlku na dálku opticky přiložíme k rameni vzdáleného 

kopce (méně přesný způsob, možnost odchylky i více než -/+ 5 stupňů). Měření pomocí 

sklonoměru je velmi rychlé a dá se tak během túry provádět velmi často, díky čemuž je 

možné mít nad sklonem svahu neustálou kontrolu a flexibilně mu přizpůsobovat trasu 

skialpinistické túry (Pala & Fialová, 2010).  

Pokud sklonoměr nemáme, můžeme použít metodu měření svahu pomocí 

skialpinistických holí. Existuje více způsobů viz obr.21 Jednou z variant je tzv. 

Hoffmannův kyvadlový efekt. Hůlku talířkem nahoru položíme do sněhu a místo rukojeti 

označíme ve sněhu (na obr.21 vlevo viz červený křížek). Hůlku za rukojeť zvedeme, 

přičemž talířek zůstává stále na sněhu. K rukojeti hůlky přiložíme svisle dolů hůlku 

druhou jako olovnici. Pokud se druhá hůlka bude dotýkat svahu v označeném místě 

rukojeti hůlky první (viz červený křížek), sklon svahu je 30° (princip rovnostranného 

trojúhelníku). Pokud visící hůlka míří nad křížek, svah je mírnější než 30°. Pokud pod 

křížek, svah je strmější než 30°. Odchylka každých 10 cm znamená změnu sklonu svahu 

o 3° (platí pro průměrnou délku holí 120 cm, pro ostatní je zapotřebí změnu sklonu svahu 
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přepočítat).  (Pala & Fialová, 2010). Další varianta měření sklonu svahu pomocí hůlek 

tzv. Pravoúhlá metoda je zobrazena na obr.21 vpravo. Posledním ze způsobů měření 

sklonu svahu, který nám umožňuje dnešní technologicky vyspělá doba, je měření sklonu 

svahu pomocí speciálních mobilních aplikací. Jednou z nich je například aplikace 

SnowSafe.  

Obrázek 21: Měření sklonu svahu pomocí hůlek (1.varianta vlevo; 2. varianta vpravo) 

 
(Zdroj: www.earnyourturns.com) 

 

2.5.4 Pohyb v lavinovém terénu 

Pokud se pohybujeme mimo vyznačené cesty – volným terénem, je nutné správně 

vybrat linii trasy a dodržovat pravidla bezpečného pohybu v zimních horách. Chování 

skialpinistů při sjezdu a výstupu se věnují následující podkapitoly.  

2.5.4.1 Taktika výstupu lavinovým svahem  

Pohybujeme-li se v oblastech s lavinovým nebezpečím a terénech se sklonem 

přesahujícím 30° je zapotřebí dodržovat určitá pravidla.  

Zásadní pravidla výstupu dle Kociánová et al. (2013):  

• Dodržování bezpečnostních rozestupů  

• Vzájemné jištění se (za kritickými úseky na sebe čekat na bezpečných 

„ostrůvcích“) 

• Plynulý výstup bez zbytečného zatěžování  

• Ideálně výstup ve spádnici 
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Jít stále jako skupina pohromadě za sebou může být značně nebezpečné, proto je 

zapotřebí dodržovat bezpečnostní rozestupy. Doporučená vzdálenost rozestupů v terénu 

ohroženým lavinovým nebezpečím se dle sklonu svahu a typu terénu pohybuje v rozmezí 

10–50 metrů. Pokud se pohybujeme v mírném terénu (do 30°) stoupáme za sebou, ve 

strmém terénu (nad 30°) dodržujeme rozestupy minimálně 10 metrů. Kritická místa, jako 

jsou přechody lavinových drah či traverzy strmých kuloárů překonáváme vždy po 

jednom. (Pala & Fialová, 2010). To samé platí i pro žlaby, z kterých v případě utrhnutí 

laviny není úniku. Ve žlabech často dochází k odtržení na jejich krajích, proto kromě 

stoupání po jednom, je nejbezpečnější ve žlabu stoupat co nejvíce středem, kde je vrstva 

sněhu nejvyšší (Kociánová et al., 2013).  

Dalším pravidlem bezpečného výstupu je co nejplynulejší výstup bez zbytečného 

zatěžování svahu. Při otočkách se tak snažíme, aby vznikalo co nejmenší nárazové 

zatížení. Pokud stoupáme s lyžemi na zádech, snažíme se váhu rozložit do co největší 

plochy a co nejvíce eliminovat boření se. Pří výstupu bez lyží je nejbezpečnější stoupat 

přímo středem. 

Pokud nám to terén dovolí, v nějakým případech výstupu je vhodné zvolit variantu 

nadcházení a snažit mít potenciálně nebezpečné úseky (převěje, výdutě, sněhové desky) 

raději pod sebou. Pokud se lavina uvolní, utrhne se tak pod nás. Bezpečnostní rozestupy 

jsou v tomto případě stěžejní, jelikož svým pohybem výrazně ohrožujeme prostor a členy 

skupiny pod námi (Bednařík et al., 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: V. Kořízek, Aply4000.cz)  

Obrázek 22: Taktika výstupu lavinovým terénem 
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2.5.4.2 Taktika sjezdu lavinovým svahem 

 Sjezd je pro značné množství skialpinistů nejpodstatnější částí celé túry, zároveň 

ale i tou nejnebezpečnější. Pokud pro sjezd volíme trasu stejnou jako pro výstup, značnou 

výhodou je pro nás znalost terénu, možnost zhodnocení rizika a lavinové nebezpečí (Pala 

& Fialová, 2010).  

 Stejná pravidla pro výstup, které zmiňuje Kociánová et al. (2013) viz kapitola 

Taktika výstupu lavinovým svahem, platí i pro sjezd lavinovým svahem. Ale na rozdíl od 

výstup, zde navíc hraje roli faktor plochy lyží. Čím jsou lyže širší a celková plocha 

působení je větší, tím je jízda plynulejší (lyže se méně zařezává do sněhu) a zatížení, které 

lyžař způsobuje, se tak rozkládá na větší ploše. Sjezd se tak stává bezpečnějším 

v porovnání s užšími lyžemi, na kterých je zapotřebí silovější jízdy a důraznějšího 

zatáčení.  

Riziko lavinového nebezpečí můžeme také elimininovat technikou sjezdu a 

plynulostí jízdy. Pokud to terén dovoluje, je lepší se vyhnout krátkým obloukům, které 

způsobují 4–5x větší zatížení sněhové vrstvy. Stejně tak v případě přeskakovaného 

oblouku, se snažíme co nejvíce eliminovat nárazové zatížení měkkým dopadem a 

plynulejším dobrzděním. Ve spádnici svahu lyžujeme plynulými oblouky a vyhýbáme se 

jakýmkoliv skokům, pádům, traverzům nebo zajíždění do krajů a tam až provádění 

oblouků. Najíždíme-li do odtrhové zóny, nikdy netraverzujeme. Nejbezpečnější je najetí 

do zóny odtrhu přímo dolů ve spádnici bez zatáčení a snažit se neupadnout, jelikož naše 

zatížení se pádem 6 – 7x zvětšuje.  

V mírném terénu, za bezpečné podmínky sjíždějí lyžaři za sebou v rozestupech 

30–50 metrů. Ve svazích od 30° a strmějších, žlabech, při přejíždění lavinových strání a 

dalších kritických místech jezdíme vždy po jednom nebo v rozestupech minimálně 50 

metrů. Kritické úseky se vždy jezdí v jedné stopě zkušeného člena skupiny, který umí číst 

terén a ví kde je linka nejbezpečnější. Pokud při sjezdu musíme traverzovat, nikdy ne 

horizontálně, ale mírně šikmo dolů (Pala & Fialová, 2010).  

Dodržením rozestupů a způsobem jízdy v lavinovém terénu můžeme značně 

ovlivnit zatížení svahu pro spuštění laviny. Při sjezdu lyžař působí tlak na desku a možnou 

nestabilní podkladovou vrstvu. Rozlišujeme desky měkké a tvrdé, přičemž vliv lyžaře na 

podkladovou vrstvu pod deskou je mnohem vyšší v případě měkké desky a laviny se tak 

uvolňují snadněji. Zatímco měkká deska praská na úrovni zatížení, tvrdá deska praská 

výše na svahu. Tvrdou desku je sice mnohem těžší odtrhnout, ale v případě uvolnění se 
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jedná o laviny většího rozsahu. Samostatný lyžař způsobuje na sněhovou vrstvu mnohem 

menší zatížení než skupina, proto je zapotřebí při sjezdu dodržovat rozestupy minimálně 

50 metrů, poté každý lyžař ovlivňuje podklad samostatně. Problémové je zatížení svahu 

při zastavení, pokud lyžaři zastaví vedle sebe ve vzdálenosti 1 m méně, hrozí, že jejich 

společné zatížení ovlivní hlouběji uložené nestabilní vrstvy a dojte tak k utrhnutí laviny 

(Frank et al., 2010). 

Při sjezdu je nutná disciplína všech členů skupiny.  Před sjezdem se skupina 

domluví, kdo pojede první a poslední, kudy a kam se jede, na vzdálenosti rozestupů, 

jakým místům se vyhnout a kde jsou bezpečné zóny pro zastavení. Zóny pro zastavení 

volíme vždy mimo lavinové dráhy, např.: vyvýšená místa nad terénem, plošiny schované 

pod skalními věžemi, převisy kryté před lavinami atd. Místa zastavení volíme na 

bezpečném místě, ale zároveň v dosahu, tak abychom v případě pádu laviny mohli rychle 

zahájit vyhledávání ostatních členů skupiny (Bednařík et al.,2018). 

Pokud sjíždíme strmé terény, je zapotřebí dodržovat systém sjezdu, při kterém 

sjíždí vždy jen jeden lyžař, zatímco ostatní čekají na bezpečném místě na pokyn, až budou 

moci vyjet. Častým případem lavinových nehod je situace, kdy první lyžaři projedou 

kritickým terénem po jednom a bezproblémově dorazí na smluvené místo, avšak 

nedočkavý zbytek skupin, který vidí, že sněhová vrstva je pevná a „drží“, není už tak 

obezřetný, nezachová správný postup sjezdu a pustí se do sjezdu bez nezbytných 

rozestupů. Sněhová deska je tak skupinou mnohonásobně více zatížena než jedním 

lyžařem, a to může mít fatální následky. Bednařík et al. (2018) říká: „Největší nebezpečí, 

které vám při freeridu hrozí, je skupina kamarádů, z nichž si každý jede, jak chce.“ 

Při sjezdu lavinovým terénem nikdy nepoužíváme „bezpečnostní“ pojistné řemínky 

na lyžích či jiné fixační pomůcky. Nejenom že nás lyže můžou při pádu zranit, ale v 

případě uvolnění laviny v lavině působí jako kotva. Stejně tak se vyhýbáme použití 

poutek na skialpinistických holích. Nebezpečný je v lavině i větší batoh (nad 20 litrů), 

který nás díky svému objemu může lehce „vtáhnout“ do masy valícího se sněhu. Proto je 

dobré veškerou zátěž jako jsou bederní popruhy na batohu či poutka na holích uvolnit. 

(Kociánová et al., 2013).  
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Obrázek 23: Taktika sjezdu lavinovým terénem 

 

(Zdroj: (Zdroj: V.Kořízek, Aply4000.cz) 

3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza povědomí a zkoumání informovanosti o 

lavinovém nebezpečí, lavinové prevenci a lavinové záchraně jak u pokročilých, tak i u 

začínajících skialpinistů, jenž se vydávají do Krkonoš podnikat skialpinistické túry. 

K realizaci cílů práce bylo dosaženo prostřednictvím splnění dílčích úkolů práce, a 

to:  

• Literární rešerše a zpracování teoretických východisek, které jsou podkladem 

praktické části práce. 

• Realizace sběru dat. 

• Zpracování získaných dat formou grafů a tabulek. 

• Vyhodnocení dat, ověření hypotéz a formulace závěrů. 

• Navrhnutí podmětů ke zvýšení lavinového podvědomí a lavinové prevenci. 

4 HYPOTÉZY  

1) V rámci velkého rozmachu skialpinismu jako volnočasové aktivity se do hor 

ročně vydává stále větší a větší množství lidí podnikat skialpinistické túry. 

2) Tito lidé nemají s pohybem na skialpinistických lyžích, lavinou prevencí  

a lavinovou záchranou dostatečnou zkušenost a neuvědomují si rizika hrozícího 

lavinového nebezpečí.  
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5 METODIKA  

5.1 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

Výzkumný soubor, s nímž bylo realizováno dotazníkové šetření, celkem čítá 40 

respondentů, z toho 52,5 % žen a 47,5 % mužů. Všichni respondenti, kteří se zúčastnili 

výzkumného šetření, v dny sběru dat aktivně provozovali na území Krkonoš 

skialpinismus. Respondenti provozující skialpinismus byli do výzkumného šetření 

vybíráni na základě prostého náhodného výběru. Co se týče věku a zkušeností se 

skialpinismem, tak získaný výzkumný soubor je velmi variabilní, zastoupeni jsou jak 

respondenti, kteří měli se skialpinismem první zkušenost a stejně tak zkušení skialpinisté, 

jenž se skialpinismu věnují více než 5 let. Podrobnější identifikační a deskriptivní 

charakteristiku respondentů zobrazuje tab.4. 
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Tabulka 4: Identifikační a deskriptivní charakteristika účastníků výzkumu 

 n % 
Počet respondentů (n) 40 100,0 % 
Pohlaví respondentů  

Muži  19 47,5 % 
Ženy 21 52,5 % 

Věk respondentů 
15–24 let 9 22,5 % 
25–34 let 15 37,5 % 
35–49 let  12 30,0 % 
50–64 let 4 10,0 % 
65 let a více 0 0,0 % 

Dosažené vzdělání 
Základní 0 0,0 % 
Střední (s maturitou/bez maturity, odborné i neodborné) 15 37,5 % 
Vyšší odborné 2 5,0 % 
Vysokoškolské – bakalářský titul 9 22,5 % 
Vysokoškolské – magisterský titul 14 35,0 % 
Vysokoškolské – doktorský titul nebo vyšší 0 0,0 % 

Bydliště respondentů 
Hlavní město Praha  13 30 % 
Středočeský kraj  10 23 % 
Ústecký kraj  3 7 % 
Liberecký kraj  7 16 %  
Královehradecký  5 12 %  

- Krkonoše 3 7 %  
Pardubický  2 5 % 

Zkušenosti se skialpinismem 
Jsem na skialpinistických lyžích dnes poprvé  6 15,0 % 
Se skialpinismem jsem začal/a tuto sezonu  11 27,5 % 
Skialpinismu se věnuji 2-5 let  13 32,5 % 
Skialpinismu se věnuji více než̌ 5 let  10 25,0 % 

Četnost skialpinistických túr v Krkonoších za 1 sezónu 
Dnes jsem poprvé 8 20,0 % 
2 - 5x za sezónu 6 15,0 % 
5 - 10x za sezónu 9 22,5 % 
Vícekrát 15 37,5 % 
Pohyb v horském terénu na skialpinistických lyžích je    

součástí mé práce 2 5,0 % 
Preferovaná část Krkonoš pro skialpinistické túry? 

Česká část Krkonoš 39 97,5 % 
Polská část Krkonoš 1 2,5 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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5.2 REALIZACE MĚŘENÍ  

Měření formou dotazníkového šetření bylo realizováno v terénu ve dnech 30. a 

31. března v rámci Krkonoš celkem na 8 různých místech. Zvolené lokace sběru dat 

byly vybrány dle vlastních zkušeností tazatelky s ohledem na vysokou koncentraci 

skialpinistů v dané lokaci. Jednalo se o následující místa (viz obr.24): Restaurace 

Medvědín, Vrbatova bouda, Martinova bouda, Špindlerova Bouda, Luční bouda, Chata 

Výrovka, Chalupa Na Rozcestí a Bouda Klínovka.  

Oslovení respondentů a distribuce dotazníku ve výše zmíněných lokacích byla 

realizována osobně tazatelkou, která k přesunu mezi jednotlivými lokacemi využila 

pohybu na skialpinistických lyžích. Osobní přítomnost tazatelky měla pozitivní vliv na 

průběh dotazníkového šetření a celkový sběr dat, jelikož tak byla zaručena vysoká 

návratnost vyplněných dotazníků.  Dále také tazatelka měla možnost reagovat na otázky 

respondentů a v případě nejasností ve znění otázky mohla respondentům otázku objasnit 

či upřesnit a v poslední řadě také zkontrolovat úplnost vyplnění dotazníku.  

Časová náročnost vyplnění jednoho dotazníku se pohybovala v rozmezí 7–10 

minut.  

(Zdroj: www.mapy.cz) 

Obrázek 24: Lokace sběru dat 
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5.3 POUŽITÉ METODY VÝZKUMU 

Pro účely výzkumného šetření byla využita kvantitativní metoda výzkumu formou 

písemného dotazování skrze předem připravený standardizovaný dotazník. Dotazník byl 

vytvořen pomocí služby od internetového vyhledávače Google – Google Forms, jenž byl 

poté distribuován mezi respondenty dle jejich výběru buďto v elektronické verzi 

prostřednictvím elektronického tabletu či konvertovaný do formátu v PDF v tištěné 

podobě.  

Dotazník byl publikován pod názvem „Analýza povědomí o lavinovém 

nebezpečí v Krkonoších“. V úvodu dotazníku byl zmíněn účel, za jakým jsou data 

sbírána – „Dotazník jako součást praktické části bakalářské práce na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy“, a stejně tak pokyny k jeho vyplnění.  

Pro přehlednost, lepší orientaci a plynulost dotazníku byly otázky strukturovány 

do pěti bloků dle tematických okruhů (Skialpinismu v Krkonoších, Plánování a volba 

trasy, Vybavení, Lavinové nebezpečí a Identifikační otázky), tak aby dotazník z pohledu 

respondenta tvořil určitý logický celek a zároveň, aby bylo co nejvíce eliminováno 

ovlivnění opovědí kontextem ostatních otázek.  

V první části dotazníku byly zařazeny lehčí otázky neosobní povahy týkající se 

lavinové problematiky s cílem co nejvíce respondenty zaujmout a vtáhnout do dané 

problematiky. Na ně poté navázaly otázky složitější, a to zejména otázky škálového typu. 

Závěrečná část dotazníku byla věnována identifikačním otázkám respondentů a 

zakončena otevřenou otázkou, v níž respondenti měli možnost vyjádřit své připomínky 

k dotazníku a dané problematice.  

Dotazník byl sestaven převážně z uzavřených otázek, kdy respondenti měli na 

výběr z několika variant odpovědí. Jednalo se o následující typy otázek:  

• Dichotomické́ otázky – Otázky nabízející́ 2 možnosti odpovědí 

„ANO/NE“  

• Výběrové otázky – Otázky s jednou možnou odpovědí  

• Výčtové otázky – Otázky s více než̌ 1 možnou odpovědí  

• Intervalová škála – Respondenti vyjadřuji svoji odpověď zvolením 

polohy na škále 

Otevřené otázky se v dotazníky objevily celkem dvě, a to v závěrečné části 

dotazníku, kdy respondenti měli stručně v bodech popsat trasu jejich skialpinistické túry 
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a dále úplně závěrečná otázka, jenž respondentům umožňovala vyslovit se k dané 

problematice nebo vyjádřit své připomínky a postřehy k dotazníku.  

 Před zahájením sběru dat byla provedena pilotáž dotazníku formou písemného 

dotazování na vzorku dvou respondentů, jenž testovala srozumitelnost a jednoznačnost 

otázek. Následně na základě výsledků pilotáže byly určité části a nedostatky dotazníku 

před jeho zveřejněním upraveny.   

5.4 VYHODNOCENÍ (ZPRACOVÁNÍ) VÝSLEDKŮ 

Pro vyhodnocení a analýzu získaných dat z dotazníkového šetření byl použit 

program Microsoft Excel a jeho implementované funkce. Výsledná data byla poté 

zpracována do tabulek a grafů (sloupcových, pruhových a výsečových), jenž byly 

následně použity pro detailnější analýzu výsledků v kapitole č.6.  

6 VÝSLEDKY 

Pro lepší orientaci a přehlednost uvádím výsledky výzkumného šetření rozdělené do 

4 podkapitol dle struktury dotazníku (5 část dotazníku obsahovala identifikační otázky, 

jejíž výsledky jsou již zmíněny výše v tab.Tabulka 4). Celý dotazník je přiložen na konci 

práce v příloze č.7. 

6.1 SKIALPINISMUS V KRKONOŠÍCH 

Okruh otázek Skialpinismus v Krkonoších, jenž čítal celkem 5 otázek, zkoumal, 

jaký mají dotazovaní zkušenosti a vztah ke skialpinismus.  

• Otázky č.1 - č.3, č.5 

Kompletní odpovědi na otázky č.1 – č.3, jenž zjišťovaly zkušenosti respondentů se 

skialpinismem, dále kolikrát za rok se respondenti vydávají na skialpinistickou túru po 

Krkonoších a zdali si myslí, že jim v Krkonoších hrozí lavinové nebezpečí, jsou zahrnuty 

v kapitole Výzkumný soubor výše v tab.Tabulka 4: Identifikační a deskriptivní 

charakteristika účastníků výzkumu. 

Z výsledků uvedených v tab.Tabulka 4: Identifikační a deskriptivní charakteristika 

účastníků výzkumu vyplývá, že z celkového počtu respondentů výzkumného souboru 

nejvíce respondentů (32,5 %), se věnuje skialpinismu 2–5 let a 25 % dokonce i více než 

5 let. Naopak 27,5 % začalo se skialpinismem tuto sezónu a 15 % z celkového počtu 

dotazovaných, mělo v den dotazování svou skialpinistickou premiéru.  
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Dále bylo zkoumáno, kolikrát do roka podnikají respondenti skialpinistické túry 

v Krkonoších. Z celkového počtu dotazovaných bylo 20 % v Krkonoších poprvé, 15 % 

podniká v Krkonoších skialpinistickou túru 2 – 5x za sezónu, 22,5 % 5 – 10x za sezónu, 

37,5 % více než 10x a 5 % uvedlo, že pohyb v horském terénu je součásti jejich práce.  

Dle výsledků většina z dotazovaných (97,5 %) si je vědoma rizika lavinového 

nebezpečí v Krkonoších. Stejně tak se respondenti shodli i v otázce týkající se volby 

preference české nebo polské strany vzhledem k podnikání skialpinistických túr, 97,5 % 

respondentů preferuje českou stranu Krkonoš. 

• Otázka č.4 

 Otázka č.4 zkoumala znalost respondentů o celkového počtu lavinových drah 

v Krkonoších. Dle citovaných zdrojů se počet lavinových drah Krkonoš pohybuje cca 

kolem 50 drah na každé straně (české i polské). Správné odpovědi se svým odhadem 

přiblížilo jen 12,5 % dotazovaných. Nejvíce respondentů odhadovalo půlku a méně 

reálného počtu lavinových drah. Odpovědi dalších respondentů na tuto otázku jsou 

zobrazeny v grafu č.1. 

Graf 1: Kolik lavinových drah si myslíte, že je celkem v Krkonoších (Česká + Polská strana)? 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

6.2 PLÁNOVÁNÍ A VOLBA TRASY  

Jedná se o nejobsáhlejší část dotazníku o celkovém počtu 12 otázek. Otázky jsou 

zaměřeny především na plánování skialpinistické trasy, lavinovou předpověď a chování 

v zimním terénu. Odpovědi na většinu otázek jsou zobrazeny pomocí grafů.  

• Otázka č.1 

První otázka této části dotazníku zjišťovala, jak dotyční předem plánují či neplánují 

skialpinistickou túru. Dle výsledků uvedených v grafu č.6 jen 2,5 % dotazovaných trasu 
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túry předem vůbec neplánovalo. Zatímco 22,5 % se věnovalo plánování předem doma 

s mapou, 52,5 % a tedy nejvíce respondentů trasu plánovalo jen zběžně, jelikož se 

domnívá, že terén velmi dobře zná a posledních 10 % se při plánování inspirovalo 

doporučením od kamarádů. Doporučené trasy Správou KRNAP nebyli při plánování túry 

nikým z respondentů využity.  

Graf 2: Jak jste plánoval/a dnešní túru? 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

• Otázka č.2 

Co se týče typu trasy, po níž se dotazovaní v den výzkumu pohybovali, tak 

jednoznačně mezi účastníky převažoval (52,5 %) typ trasy – stoupání po zabezpečené 

trase (tyčovém / turistickém značení) a sjezd mimo zabezpečené tratě (volným 

terénem). Opakem je 5 % dotazovaných, kteří stoupali volným terénem a sjížděli po 

zabezpečených trasách. Po celou dobu túry se po zabezpečené trase pohybovalo 22,5 

% a naopak 20 % se pohybovalo jen volným terénem. Pohyb mimo vyznačené trasy 

a doporučené skialpinistických trasy Správou KRNAP je podle zákona č.114/1992 

Sb. zakázán, přesto se dle výsledků výzkumu, ať už při sjezdu či výstupu, mimo trasy 

pohybovalo celkem 77,5 % dotazovaných.  
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Graf 3: Po jakém typu trasy se v rámci dnešní túry pohybujete? 

 
(Zdroj: vlastní zpracování)  

• Otázka č.3 

 Otázka č.3 zjišťovala u respondentů preference map k plánování skialpinistické 

túry. Jednalo se o výčtovou otázky, respondenti tak mohli volit více než jednu z možných 

odpovědí. Nejlépe se mezi mapami umístil mapový server Mapy.cz, a to konkrétně s jeho 

zimní variantou map, jenž na území České republiky vyznačuje v mapě i lavinové dráhy. 

Po Mapy.cz jsou respondenty nejvíce využívány klasické papírové mapy. Statistika všech 

používaných map respondenty je zobrazena v grafu č.4. Žádné mapy k plánování trasy 

nevyužívá jen 15 % dotazovaných. 

Graf 4: Jaké mapy používáte k plánování skialpinistické túry? 

 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
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• Otázky č.4, č.5, č.10 

Jednalo se o otázky dichotomické zaměřené na sledování předpovědi počasí, 

prognózy lavinového nebezpečí a měření sklonu svahu. Odpovědi respondentů jsou 

uvedeny v tab.5. Dle výsledků si většina respondentů před túrou zjistila předpověď 

počasí. Co se týče lavinové prognózy a měření sklonu svahu, výsledky byly jednoznačně 

horší. Lavinovou prognózu si před túrou zjistilo jen 50 % a sklon svahu neměřil na túře 

ani jeden z respondentů.  

Tabulka 5: Odpovědi na otázky č.4 a č.5(Okruh otázek – Plánování a volba trasy) 

  n % n %  

Otázka 
 

Ano Ne 
Zjistil/a jste si před dnešní túrou předpověď počasí? 38 95,0 % 2 5,0 % 
Zjistil/a jste si před dnešní túrou prognózu lavinového 
nebezpečí? 20 50,0 % 20 50,0 % 
Měřil/a jste při dnešní túře sklon svahu? 0 0 % 40 100 %  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

• Otázka č.6 

Tato otázka se týkala jen těch respondentů, kteří v předešlé otázce č.5 odpověděli 

„ANO“, tedy že si před túrou zjistili prognózu lavinového nebezpečí. Z toho 77,8 % 

vyhledávalo lavinou předpověď na webových stránkách HS, 3,7 % jinde na internetu, 15 

% získalo tuto informaci od svých kamarádů a 3,7 % od chatařů / místních. Webové 

stránky polské GOPR nikdo z dotazovaných nevyužil. 

Graf 5: Pokud ano, kde jste zjišťoval/a stupeň lavinového nebezpečí? 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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• Otázka č.7 

Otázka č.7 ověřovala u respondentů znalost stupně lavinového nebezpečí. Pokud si 

respondenti stupeň lavinového nebezpečí nezjistili před túrou, byli požádáni, aby zkusili 

stupeň lavinového nebezpečí dle stávajících podmínek alespoň odhadnout. Oba dva dny 

výzkumu byl HS vyhlášen 2. stupeň lavinového nebezečí. Z celkového počtu respondentů 

62,5 % určilo stupeň lavinového nebezpečí správně, 10 % se domnívalo, že je stupeň 

nižší, zatímco 27,5 % určilo stupeň vyšší, a to 3. stupeň lavinového nebezpečí viz graf.č.6. 

Graf 6: Pokud ano, jaký je dnes stupeň lavinového nebezpečí? Pokud jste si nezjišťoval/a, zkuste lavinový 

stupeň odhadnout. 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

• Otázka č.8, č.9 

Graf č.7 zobrazuje výsledky otázky zaměřené na velikost skupiny, dle kterého se 

nejvíce, a to celkem 52,5 %, vydalo na skialpinistickou túru ve dvou. Dále pak 20 % 

ve skupině 5 a více osob, 15 % ve skupině 3–4 osob a 12,5 % bylo ten den na túře 

samo. Z celkového počtu respondentů 57,5 % uvedlo, že jsou vedoucími skupiny oni 

osobně, naopak 42,5 % se na túře nechalo vést někým jiným. Z toho 5 % uvádí, že 

jejich skupinu vedl horský vůdce. 

Graf 7: V jak velké skupině jste se dnes vydal/a na túru? 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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• Otázka č.11 

V jak strmém terénu se respondenti na túře pohybovali zjišťovala otázka č.11. Přesto, 

že „bezpečné svahy“ (mírně strmý terén, kde hrozí  malé lavinové nebezpečí) jsou svahy 

se sklonem do 30°, se na strmějších svazích pohybovalo celkem 40 % respondentů. 

Konkrétně 30 % respondentů se pohybovalo ve strmém terénu (sklon svahu 30°-35°) a 

dalších 10 % dokonce ve velmi strmém terénu (sklon svahu 35°-40°). 10 % respondentů 

uvedlo, že nevědí, v jak strmém terénu se pohybovali.  

• Otázka č.12 

Jedná se o první otázku formou intervalové škály, kdy respondenti vyjadřovali svoji 

odpověď (jak se chovají při stoupání a při sjezdu na skialpinistické túře) zvolením polohy 

na škále. Četnost jednotlivých bodů škály je zobrazena v grafu č.8. Dle výsledků až na 

malé výjimky většina respondentů dodržovala základní pravidla pohybu ve volné terénu. 

Vždy nebo často stoupali v mírném terénu za sebou a při stoupání ve strmém terénu a 

stejně tak i při sjezdu dodržovali rozestupy. 

Graf 8: Zaškrtněte, jak se chováte při stoupání a při sjezdu na skialpinistické túře. 
 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

6.3 VYBAVENÍ 
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Graf č.9 zobrazuje výsledky první otázky týkající se vybavení, které respondenti měli 

s sebou na túře. Data jsou v grafu dle četnosti zobrazena sestupně. Největší procento 
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respondentů mělo s sebou mobilní telefon, náhradní vrstvu oblečení a pití se svačinou, 

zatímco jen malé procento disponovalo bivakovacím vakem, sklonoměrem a helmou. 

Další vybavení a jeho procentuální výskyt je zaznamenán v grafu č.9.   

Graf 9: Zaškrtněte, jaké vybavení máte na dnešní skialpinistické túře s sebou.  

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

• Otázka č.2, č.3 

Otázka č.2 zkoumala, zda respondenti mají s sebou některé z bezpečnostního 

vybavení. Dle výsledků v grafu č.10 osobní bezpečnostní vybavení (lavinová lopata, 

sonda a vyhledávač) mělo s sebou 25 % výzkumného souboru. Ve všech případech 

platilo, že každý z dotazovaných, kdo měl lavinový vyhledávač, tak disponoval zároveň 

i lavinovou sondou a lopatou. Vzájemnou kontrolu lavinových vyhledávačů, jenž je 

standartním začátkem každé túry, provedlo jen 60 % respondentů, kteří lavinové 

bezpečnostní vybavení měli. Co se týče doplňujícího bezpečností vybavení, tak 4 % 

respondentů disponovali lavinovým airbagem. Všichni z těchto 4 % dotazovaných měli 

zároveň s lavinovým airbagem i osobní bezpečnostní vybavení.  

Graf 10: Zaškrtněte, jaký typ bezpečnostního vybavení máte dnes s sebou na skialpinistickou túru. 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Otázka č.4 

 Kromě bezpečnostního vybavení výzkum zjišťoval jakou mají dotazovaní 

zkušenost s lavinovou záchranou. Respondenti odpovídali, zdali absolvovali lavinový 

kurz, přednášku nebo workshop s lavinovou problematiku či jestli byli alespoň teoreticky 

proškoleni, jak s lavinovým vyhledávačem pracovat. Výsledky ukázaly, že 22,5 % 

dotazovaných lavinový kurz absolvovalo (7,5 % tuto sezónu a 15 % během posledních 5 

let) a že dalších 50 % se v budoucnu chystá. Dále 37,5 % bylo na lavinovém workshopu 

či přednášce (12,5 % tuto sezónu a 25 % během posledních 5 let). V průměru 27 % 

respondentů odpovědělo, že je ani jedna z variant nezajímá. Kompletní výsledky týkající 

se zkušeností respondentů jsou uvedeny v grafu č.11. 

Graf 11: Zaškrtněte, jaké jsou Vaše zkušenosti s lavinovou záchranou. 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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s lavinovým nebezpečím, netýkala se tedy jen oblasti Krkonoš. Z celkového počtu 

respondentů 15 % uvedlo, že při pádu laviny byli v těsné blízkosti a lavinu viděli padat. 

Dalších 7,5 % se aktivně podílelo na lavinové záchraně a dokonce 5 % dotazovaných bylo 

lavinou zasypáno.  
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Graf 12: Dostal/a jste se už někdy do krizové lavinové situace? 

 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

• Otázka č.2 

Graf č13 oproti předešlé otázce zobrazuje výsledky zaměřené na zkušenosti 

respondentů získané v Krkonoších. Jednalo se o výčtovou otázky, respondenti stejně tak 

jako v minulé otázce, mohli volit více než jednu z možných odpovědí. Nejvíce 

respondentů (62,5 %) již někdy v Krkonoších pásmo nánosu (laviniště) postřehlo, 20 % 

v Krkonoších laviniště přecházelo a 7,5 % zde dokonce i lavinu vidělo padat. 22,5 % 

uvedlo, že ani s jedním zkušenost nemají.  

Graf 13: Všiml/a jste si někdy při pohybu v zimním terénu pásma nánosu (laviniště), případně viděl/a jste 

přímo padat lavinu? (Platí pro oblast Krkonoše) 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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túře hrozí lavinové nebezpečí a jestli mají ve svém chytrém telefonu staženou aplikaci 

Záchranka. Dle výsledků větší polovina respondentů považovala svoji túru z hlediska 

rizika lavinového nebezpečí za bezpečnou. Stejně tak větší polovina uvedla, že 
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v mobilním telefonu mají staženou aplikaci, jenž umožňuje si intuitivně pomocí stisknutí 

jednoho tlačítka přivolat Zdravotnickou záchranou a Horskou službu.  
Tabulka 6:Odpovědi na otázky č.3 a č.5 (Okruh otázek – Lavinové nebezpečí) 

  n % n %  

Otázka 
 

Ano Ne 
Myslíte si, že Vám na dnešní túře hrozí lavinové nebezpečí? 19 47,5 % 21 52,5 % 
Máte ve Vašem chytrém telefonu staženou aplikaci 
Záchranka nebo aplikaci Horské služby? 23 57,5 % 17 42,5 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

• Otázka č.4 

V poslední otázce účastníci měli prostor (otevřená otázka), aby krátce popsali trasu 

jejich túry. Účelem této otázky bylo zjistit, zda všichni respondenti vědí, kudy v den 

výzkumu vedla jejich trasa a zároveň měli odpovědi autorce sloužit jako kontext pro 

kontrolu správnosti odpovědí některých jiných otázek.  

7 DISKUZE 

Hlavním cílem bakalářské práce byla analýza povědomí a informovanosti o 

lavinovém nebezpečí, prevenci a záchraně u skialpinistů všech výkonnostních úrovní, 

jenž podnikají skialpinistické túry v Krkonoších.  

K naplnění cílů práce a ověření stanovených hypotéz byla zvolena metoda 

dotazníkového šetření. Celkem se podařilo získat data od 40 respondentů. Aby bylo 

dosaženo co největší autentičnosti výsledků, dotazování probíhalo přímo v terénu a 

respondenti byli k vyplnění dotazníku oslovováni osobně tazatelkou. V dotazníkovém 

šetření tak bylo dosaženo 100 % míry návratnosti vyplněných dotazníků. Vzhledem 

k doporučované míře návratnosti 75 % (Kohoutek, 2010), se zvolená metoda výzkumu 

ukázala jako efektivní. Stejně tak hodnotím osobní interakci tazatelky s respondenty, 

které přisuzuji větší pozitivní vliv na šíření povědomí o lavinové problematice, než by tak 

pravděpodobně bylo v případě provádění výzkumu formou elektronického dotazování. 

Nicméně elektronická metoda dotazování by byla jednoznačně časově méně náročná a 

dalo by se předpokládat získání většího množství dat.  

Dle výsledků výzkumu 27,5 % respondentů začalo se skialpinismem tuto sezónu a 

dalších 15 % bylo v den dotazníkového šetření na skialpinistických lyžích poprvé, 

celkově se tak jedná tento o rok o více než 40 % nových skialpinistů, kteří Krkonoše 

navštívili.  Výsledky svědčí o velkém množství začátečníků a neustále rostoucí popularitě 

tohoto sportu. O velkém rozmachu skialpinismu v Krkonoších také vypovídá atraktivita 
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tradičního nočního krkonošského závodu Noc tuleních pásů (dříve Noční závod 

Krkonoše), kde na letošním ročníku startovalo rekordních čtyři sta závodníků. 

V porovnání s prvním ročníkem roku 2003, kdy bylo na startu závodníků jen 40, se tak 

jedná o obrovský nárůst. Změnil se i charakter závodu, dříve byl závod čistě závodního 

charakteru, zatímco dnes na start přichází spousta skialpinistů z řad „hobíků“ a 

sportovních nadšenců. Iniciátor závodu – Jirka Pleskač říká: „Za poslední dva tři roky je 

tak raketový vzestup počtu skialpinistů, že to snad ani nejde zobrazit žádnou křivkou“ 

(Krkonošský deník, 2019). Vzhledem k těmto skutečnostem a výše zmíněným výsledkům 

můžeme prví hypotézu potvrdit. 

Otázka č.3 první části dotazníku přímo zjišťovala, zdali si skialpinisté riziko 

lavinového nebezpečí v Krkonoších uvědomují. Přesto, že 97,5 % respondentů uvedlo, 

že si je rizika lavinového nebezpečí v Krkonoších vědoma, druhá hypotéza nemůže být 

na základě výsledků této otázky stoprocentně vyvrácena. Vzhledem k názvu 

dotazníkového šetření – Analýza povědomí o lavinovém nebezpečí v Krkonoších, je 

existence lavinového nebezpečí zcela logická a odpovědi respondentů díky nevhodně 

zvolenému pojmenování dotazníkového šetření a špatnému položení otázky ztrácí svou 

výpovědní hodnotu.   

 Kromě tohoto faktu, dalším z důvodů nevyvrácení druhé hypotézy je kontext 

odpovědí dalších otázek dotazníku. Dle výsledků 20 % bylo v Krkonoších na 

skialpinistické túře poprvé a dalších 15 % se po Krkonoších na lyžích za sezónu údajně 

pohybuje 2 – 5x, což není ke znalosti terénu dostačující. Mezi těmito respondenty se navíc 

našli i ti, kteří v den výzkumu byli na túře sami a pohybovali se ve strmém terénu mimo 

vyznačené tratě.  

Dle výsledků výzkumu se při túře pohybovalo volným terénem mimo vyznačené tratě 

minimálně 77,5 % dotazovaných. Zde se nejspíš může jednat i o větší procento 

skialpinistů, jelikož se domnívám, že někteří z respondentů, vzhledem k zákazu pohybu 

mimo vyznačené tratě, uvedli v dotazníku špatné odpovědi. U některých respondentů se 

totiž jejich odpověď rozcházela s odpovědí na otevřenou otázku č.4 v předposlední části 

dotazníku, kde krátce popisovali trasu jejich túry.  

Dle analýzy výsledků bylo zjištěno, že z těchto 77,5 %, kteří se pohybují volným 

terénem, je 25 % respondentů jenž se skialpinismem začalo tuto sezónu nebo byli v den 

výzkumu na skialpinistických lyžích poprvé. Jedná se tak o čtvrtinu respondentů 

z výzkumného souboru, tato skutečnost tedy odpovídá tvrzení, že tito lidé nemají 

s pohybem na skialpinistických lyžích dostatečnou zkušenost.  
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Naopak kladně lze dle výsledků hodnotit sledování předpovědi počasí před túrou, 

jemuž se věnují téměř všichni respondenti. Co se týče lavinové prognózy, výsledky jsou 

zde značně horší, jelikož lavinovou předpověď si zjistila jen polovina dotazovaných.  

Z celkového počtu respondentů 25 % mělo lavinové bezpečnostní vybavení a zároveň 

všichni tito respondenti patřili mezi ty, kteří si před túrou zjistili lavinovou prognózu. Je 

možné tak mluvit o pozitivní korelaci mezi disponováním bezpečnostního vybavení na 

túře a sledováním lavinové předpovědi. Bohužel z 25 % respondentů, jenž bezpečnostní 

lavinové vybavení měli, jen 60 % provedlo vzájemnou kontrolu funkčnosti lavinových 

vyhledávačů. To odráží fakt, že lavinové bezpečností vybavení je tak dobré, jak s ním 

umí jeho majitel zacházet. Avšak na to, jak velké množství dotazovaných se volným 

terénem pohybovalo, jen třetina z nich bezpečností vybavení měla, což dostačující 

jednoznačně není.  

Bohužel porovnání získaných výsledků výzkumného šetření s jiným výzkumem či 

literaturou není možné, jelikož se doposud žádný jiný výzkum problematikou povědomí 

o lavinovém nebezpečí v Krkonoších nezabýval. 

Za další limitaci výzkumu považuji malý počet respondentů a krátký časový interval, 

v kterém výzkum probíhal.  

8 ZÁVĚR 

Splněním cílů a dílčích úkolů práce se podařilo potvrdit jen jednu z předem 

stanovených hypotéz. Dle výsledků dotazníkového šetření z celého výzkumného souboru 

se tento rok jednalo o 40 % nových skialpinistů v Krkonoších. Můžeme tak konstatovat 

neustále rostoucí atraktivitu Krkonoš pro podnikání skialpinistických túr.  

Druhou hypotézu nebylo možné potvrdit ani vyvrátit, jelikož z výsledků je patrné, že 

míra povědomí o výskytu hrozícího lavinového nebezpečí v Krkonoších u skialpinistů je 

dle výsledků relativně vysoká, avšak zkušenosti s pohybem na skialpinistických lyžích, 

lavinovou prevencí a záchranou jsou u většiny respondentů malé. 

Podmětem ke zvýšení povědomí o lavinové problematice, rozpoznání lavinového 

nebezpečí v terénu a prevenci lavinových neštěstí by mohlo být na skialpinistický 

frekventovaných místech v Krkonoších vybudování skialpinistických vzdělávacích tras 

pro začátečníky, jak je tomu například v Rakousku či Švýcarsku. Trasy jsou po celou 

dobu lemovány informačními cedulemi, kde jsou vysvětleny základní principy lavinové 

bezpečnosti, fungování lavinového vyhledávače, pravidla bezpečného chování jak při 

výstupu, tak sjezdu a další užitečné informace. Kromě informační hodnoty a zvýšení 
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lavinového povědomí, by tyto trasy mohly být i přínosem pro Správu KRNAP, jelikož by 

se zmenšil počet skialpinistů mimo vyznačené tratě a docházelo by k menšímu narušení 

přírodní krajiny.  

Vypracování literární rešerše, přípravu dotazníku a jeho následnou realizaci 

hodnotím osobně jako velmi přínosnou. Jednak v rovině velkého množství nově nabitých 

znalostí a získaných zkušeností týkající se lavinové problematiky. Stejně tak získaný 

přehled o konkrétních oblastech, kde v Krkonoších hrozí riziko lavinového nebezpečí, při 

zpracování teoretické části práce, ale tak i při realizaci samotného výzkumného šetření. 

Jako další přínos práce hodnotím kladné reakce a ohlasy respondentů jenž se 

dotazníkového šetření zúčastnili. Vzhledem k osobní přítomnosti při realizaci dotazování 

si dovoluji tvrdit, že u spousty respondentů dotazník vyvolal podměty k další diskuzi 

týkající se lavinové problematiky a měl tak pozitivní vliv na zvýšení jejich povědomí o 

lavinovém nebezpečí.  

Pro další studie této problematiky bych doporučila provést propracovanější měření 

na širším vzorku respondentů, které by především probíhalo déle a zároveň v dny 

s různým stupněm lavinového nebezpečí. Zajímavé by mohlo být například porovnání 

změn chování skialpinistů při různých stupních lavinového nebezpečí. 
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13 PŘÍLOHY 

 

Příloha1: Lavinové dráhy západních Krkonoš 

Příloha 2: Lavinové dráhy východních Krkonoš 

(Zdroj: Spusta (1999)) 

 

(Zdroj: Spusta (1999)) 
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Příloha 3: Lavinový katastr české části Krkonoš (1.část) 

(Zdroj: Spusta (1999); vlastní zpracování) 
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(Zdroj Spusta (1999); vlastní zpracování) 

Příloha 4: Lavinový katastr české části Krkonoš (2.část) 
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Příloha 5: Lavinový katastr polské části Krkonoš 

(Zdroj: Spusta (1999); vlastní zpracování) 
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Příloha 6: Popis skialpinistické trasy č.3 

 

(Zdroj: krnap.cz) 

  

SKIALPOVÁ TRASA č. 3

Trasa je obousměrná a lze ji kombinovat s jinými turisticky značenými trasami

Více na www.krnap.cz/skialpinismus/

Upozornění: Trasy nejsou v terénu vyznačeny, GPS souřadnice si můžete stáhnout na 
www.krnap.cz/skialpinismus/. Za určitých klimatických podmínek se na trase mohou 
vyskytnout smrtelně nebezpečná místa nebo úseky se špatnou orientací, vstup pouze 
na vlastní nebezpečí! Informujte se na Horské službě: 602 448 338. 
Dodržujte Návštěvní řád KRNAP! 

Popis trasy: Špindlerův Mlýn – po žluté po Dřevařské cestě – Bouda U Bílého Labe
 – po modré (Weberova cesta) údolím Bílého Labe (!velmi nebezpečný a zákeřný úsek!) 
– v závěru odbočení z modré značky k Bílému Labi, přechod Labe a podél toku po levé straně 
(z pohledu proti proudu) – Luční bouda – po červené Starou Bucharovou cestou 
k Tetřevímu žlabu (strmý úsek, odtrhová zóna) – po vrstevnicové svážnici do Hrazeného 
dolu (dodržte trasu, nezkracujte si ji, jsou tam výsadby!) – žlabem podél Hrazeného 
potoka (nutná podmínka přítomnosti alespoň 30 cm sněhu) – Dlouhý důl – po zelené 
do Svatého Petra.

V popisu trasy je barevně označen:
červeně – lavinový terén

– orientačně obtížný a lavinový terén dohromady
černě – ostatní upozornění 
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Příloha 7: Dotazníkové šetření  

 



 
 

73 
 

 

  



 
 

74 
 

 

 

  



 
 

75 
 

 



 
 

76 
 

 
  



 
 

77 
 

 

 
  



 
 

78 
 

 


