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Skratky  
 
ACC - Alpine Club of Canada 
ASTM - American Society for Testing and Material, ASTM International 
DAV - Deutscher Alpenverein 
ETSI - European Telecommunication Standard Institute 
GPS - satelitný navigačný systém (angl. Global Positioning System) 
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I UIAA - 1. Stupeň obtiažnosti podľa stupnice horolezeckých výstupov UIAA 
II UIAA - 2. Stupeň obtiažnosti podľa stupnice horolezeckých výstupov UIAA 
kHz - Kilohertz 
LV - Lavínový vyhľadávač 
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Úvod 
 

Lavína je rapídny zosun masy snehu, ľadu a kameňov smerom dole po naklonenej rovine. Pre               

návštevníkov hôr predstavujú lavíny jedno z najväčších nebezpečenstiev. Podľa štúdií          

dlhodobých trendov , len na území Alpského pohoria zomrie ročne zhruba 100 ľudí.  1

Skúmanie lokality ukázalo na trend, že nehody sa hlavne po roku 1970 presunuli z              

kontrolovaného terénu (obytné oblasti, cesty) do nekontrolovaného, horského terénu.         

Systematické protilavínové opatrenia v kontrolovanom teréne sa stali základom pre tento vývoj,            

no v horskom teréne je dodržiavanie všetkých opatrení a teda redukcia risku komplikovanejšia.             

Aj z týchto dôvodov sa lavínovou tématikou zaoberá veľa literatúry a výskumu. Postupom času              

sa základom povinnej výbavy pri pohybe v lavínovom teréne stala “svätá trojica” - lavínový              

vyhľadávač, lopatka a lavínová sonda. Mechanický princíp fungovania lopaty a lavínovej sondy            

nedáva veľa priestoru na zásadné inovácie. Vylepšenia, ako lavínová sonda s elektronikou            

(určenou napríklad na akustickú indikáciu “zásahu”), v niektorých lavínových situáciách          

poskytujú pridanú hodnotu, no podobné novinky sú skôr výnimkou. Lavínové vyhľadávače -            

elektronické zariadenia na vyhľadávanie zasypaných - však v posledných dekádach          

prechádzajú veľkými zmenami a rýchlym vývojom. Ich znižujúca sa výrobná cena, dostupnosť a             

konkurencia na trhu spôsobujú, že každým rokom sa objavujú nové a lepšie produkty.             

Výrobcovia sa pretekajú v pridávaní nových funkcií a vlastností, a na trhu môže byť ťažšie sa                

zorientovať. Určiť čo je naozaj potrebné a nájsť ten najlepší produkt pre užívateľa často nie je                

jednoduché.  

Cieľom tejto práce je poskytnutie základného prehľadu typov vyhľadávačov, ich použitia a            

oboznámenie sa s častými chybami a problémami pri ich používaní v praxi. 

 

 

 

. 

1  Avalanche fatalities in the European Alps: long-term trends and statistics, University of Zurich. 2016 
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1 História lavínových vyhľadávačov a ich význam 

1.1 Lavínový vyhľadávač 

Lavínový vyhľadávač (ďalej len LV) je elektronické zariadenie, nosené osobami v horskom            

teréne, určené na pomoc pri vyhľadávaní osôb a materiálu zasypaných pod snehom . LV             2

pozostáva z aktívneho vysielača a príjmača rádiových vĺn.  

 

Keď sa vlastník zariadenia vydá do terénu s pravdepodobnosťou výskytu lavín, zapne            

zariadenie do vysielacieho režimu (označovaný “SEND”, alebo “TRANSMIT”), to spôsobí, že           

zariadenie začne vysielať pravidelný rádiový signál. V prípade lavínovej nehody, ak vlastník            

sám nie je zasypaný a nachádza sa mimo ohrozenia, môže použiť zariadenie na vyhľadávanie.              

Prepnutím zariadenia do vyhľadávacieho režimu (označený “SEARCH” alebo “RECEIVE”),         

zariadenie umožní nasmerovať používateľa k aktívnym LV vo vysielacom režime. Táto           

funkcionalita umožňuje skrátiť čas potrebný na lokalizáciu osôb a materiálu v prípadoch            

lavínových nehôd, čím výrazne znižuje následky ohrozenie zdravia a života spôsobené dlhým            

zasypaním.  

1.2 História lavínových vyhľadávačov 

V roku 1968, Dr. John Lawton 3 vynašiel a patentoval prvý efektívny lavínový vyhľadávač v              3

laboratóriu Cornell Aeronautical Laboratory, v Spojených Štátoch Amerických. Zariadenie prešlo          

dodatočným vývojom a praktickým testovaním a prvé komerčné zariadenia sa začali predávať v             

roku 1971 pod názvom “Skadi” (odvodené z Nórskej mytológie, kde “Skaði” je Bohyňa,             

najčastejšie opisovaná ako lovkyňa s lukom na lyžiach, alebo snežniciach). Toto zariadenie            

prevádzalo elektronický rádiový signál s frekvenciou 2275 Hz na jednoduchý zvukový tón, ktorý             

bol dobre počuteľný ľudským uchom. Sledovaním intenzity tónu používateľ našiel miesto, kde            

bol tón najsilnejší, čím jednoducho lokalizoval zasypanú osobu s aktívnym zariadením.  4

 

2 ETSI 300 718. Radio Equipment and Systems. 1996 
3 BOCK, Ditmar H.,  LAWTON, John G.; Transceiver Apparatus for Generating and Responding to an 
Alternating Magnetic Field. 1970 
4 MEIER, Felix. A Fascinating History. 2017 

7 



 

 

Obrázok 1 - “Skadi” - prvý sériovo vyrábaný lavínový vyhľadávač  

 

Tento v praxi veľmi úspešný a jednoduchý princíp nasledovalo viacero výrobcov vo svete, čo              

spôsobilo vznik ďalších komerčných zariadení. Výrobcovia z rôznych lokalít však používali           

odlišné frekvencie, a tak zariadenia nemali vzájomnú kompatibilitu. Prvý štandard pre           

vyhľadávače ÖNORM S 4120 bol vytvorený v Rakúsku v roku 1982 a definoval vyhľadávače s               

jednou frekvenciou (2275 Hz), a vyhľadávače duálne, pracujúce na dvoch frekvenciách, 2275            

Hz a 457 kHz. Nasledoval štandard DIN 32 924, vydaný v máji 1986, ktorý bol primárne                
5

zameraný na vyhľadávače pracujúce s dvoma frekvenciami, no už v úvode definoval, že             

najneskôr od roku 1989, sa z dôvodu unifikácie prístrojov bude používať iba frekvencia 457 kHz.              

 6

V roku 1986 teda Medzinárodná komisia pre záchranu v horách - ICAR (Internationale             

Kommisia fur Alpines Rettingwesen) adoptovala a začala odporúčať frekvenciu 457 kHz, ktorá            

aj na základe následných testov v teréne dosahovala oproti 2275 Hz väčší rozsah. V roku 1996                7

adoptovala Americká organizácia ASTM frekvenciu 457 kHz ako štandard pre lavínové           

vyhľadávače. Nasledoval rok 1997, adaptovanie štandardu Európskou organizáciou ETSI, ETS          8

300 718. Primárnym cieľom štandardov bola harmonizácia frekvencií, špecifikácia robustnosti a           9

operačných parametrov prístrojov, za účelom poskytnutia praktických vyhľadávacích zariadení         

pre reálne horské podmienky. 

5 ÖNORM S 4120. Lawinen-Verschüttetensuchgeräte. 1984 
6 DIN 32924:1986-05. Lawinenverschütteten-Suchgeräte. 1986 
7 DOZIER Jeff, FAISANT R. D., HEYWOOD Larry et al. Field Tests of Avalanche Beacons at 2275 Hz 
and 457 kHz. 1988 
8 ASTM F1491-93. Standard Specification for An Avalanche Beacon Frequency. 2002 
9 ETSI EN 300 718. Radio Equipment and Systems. 1996 
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Štandardizácia posunula možnosti a umožnila jednoduchú spoluprácu medzi prístrojmi od          

rôznych výrobcov, a tak sa posunul dôraz vo vývoji na jednoduchosť používania. Pridaním             

smerových šipiek vo forme LED svetiel sa výrazne zjednodušilo navádzanie, no najvýraznejším            

pokrokom bolo zavedenie digitálnych LV prístrojov, teda použitie digitálnych mikro-procesorov          

na spracovanie signálu. Digitálna analýza signálu umožnila pridať funkcie ukazovania smeru a            

vzdialenosti od hľadaného vysielača. Práve presnosť týchto funkcií je aj v dnešnej dobe             

najväčšou výzvou pre výrobcov, pretože v konečnom dôsledku môže ovplyvniť schopnosť a            

rýchlosť úspešného vyhľadávania v teréne. 

2 Typy vyhľadávačov 
V posledných rokoch sa na základe testov LV (DAV 2013/2014 , HZS 2015 ), odporúča             10 11

používať už iba najnovšie digitálne LV s troma anténami, kvôli ich presnosti a jednoduchosti              

použitia. I napriek odporúčaniam sa však stále vyskytujú aj v teréne staršie produkty, primárne z               

dôvodu nižšej obstarávacej ceny, prípadne neochoty majiteľov starších prístrojov prejsť na nový            

produkt. Práve preto je dôležité poznať historické rozdelenie a hlavne nevýhody starších            

prístrojov.  12

 

LV z histórie rozdeľujeme podľa metódy spracovania signálu na digitálne a analógové, ďalej             

rozlišujeme prístroje podľa počtu antén. Doplnkové kategórie LV tvoria digitálne prístroje           

vysielajúce signál mimo štandardu EN 300718, a to prístroje s prídavnou frekvenciou W-Link,             

(vysielajú na sekundárnej frekvencii doplnkové identifikačné údaje), a špecializované prístroje          

používané pre psy a výbavu (ruksak, snežné skútre, ...).  13

 

10 HELLBERG Florian, EXNER Thoma, STEINMULLER et al. Avalanche transceiver test 2013/2014. 2014 
11 BISKUPIČ, Marek, KYZEK, Filip, LIZUCH Milan, et al. Test lavínových vyhľadávačov. 2015. 
12 MEIER, Felix. A Fascinating History. 2017 
13 ETSI EN 300 718. Radio Equipment and Systems. 1997 
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2.2 Rozdelenie podľa spracovania signálu 

2.2.1 Analógové prístroje 

Analógové prístroje sú založené na princípe vysielania rádiového signálu, ktorý je prijímačom            

spracovaný na akustickú, alebo vizuálnu signalizáciu. Prvé modely používali na zvukovú           

signalizáciu reproduktor alebo slúchadlo. Neskoršie modely boli doplnené LED svetelnou          

signalizáciou alebo LCD displejom, ktoré zjednodušovali navigáciu. Podľa hlasitosti zvukového          

signálu, prípadne intenzity svetelnej signalizácie mohol užívateľ určiť vzdialenosť od          

vysielajúceho prístroja.  14

 

Zaujímavé modely: 

Ortovox F2 (1980) - prvý “duálny” LV fungujúci na frekvenciách 2275 Hz a 457 kHz 

Ortovox F1 plus (1994) - prístroj so svetelnou LED signalizáciou 

Tesla Berdin (1994) - výroba v Tesla, a.s., Liptovský Hrádok 

 

2.2.2 Digitálne prístroje 

Digitálne prístroje používajú digitálny mikro-procesor na spracovanie signálu, typicky z          

viacerých antén . LV vo vyhľadávacom režime vydáva zvukový signál závislý od vzdialenosti            15

od vysielajúceho LV. Všetky moderné zariadenia majú okrem zvukovej aj vizuálnu signalizáciu            

vo forme LCD, alebo LED displeja, ktoré zobrazujú smerové a vzdialenostné údaje. Veľkou             

výhodou vizuálneho zobrazenia je schopnosť používať prístroj aj v silnom vetre. Väčšina            

prístrojov má na displeji možnosť ukazovať smerové šípky (výnimkou sú prístroje s jednou             

anténou). Vyššie rady prístrojov majú pridaný aj digitálny akcelrometer a kompas, ktoré            

umožňujú presnejšie smerovanie na vysielajúci LV, i počas rotácie prístroja medzi jednotlivými            

vysielanými pulzmi (funkcia, ktorá nie je možná bez akcelrometra, alebo kompasu).   16

 

Zaujímave modely: 

14 BOCK, Ditmar H.,  LAWTON, John G.; Transceiver Apparatus for Generating and Responding to an 
Alternating Magnetic Field. 1970 
15  MEIER, Felix. A Fascinating History. 2017 
16 Arva. Arva link User manual Version 3.0 - 2011/2012. 2012.  
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BCA Tracker (1997) - prvý digitálny prístroj 

Mammut Barryvox Pulse, Arva Link - prístroje s akcelrometrom a digitálnym kompasom 

Pieps Vector - prvý prístroj so zabudovaným GPS a štyrmi anténami, neskôr stiahnutý z predaja               

kvôli nepresnej indikácii zostávajúcej kapacity batérií  

2.3 Rozdelenie podľa počtu antén 

Počet antén v LV výrazne ovplyvňuje presnosť a jednoduchosť ovládania prístroja. Aktuálny            

stav vývoja berie práve z týchto dôvodov troj (a viac) anténové prístroje ako štandard . Na trhu                17

sa nájdu ešte prístroje s menej ako troma anténami, no posledné testy medzinárodných             

spolkov, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou na horách (ICAR, DAV, HZS, ACC), poukazujú            

jednoznačne na ich nevýhody v praxi. 

2.3.1 Jedna anténa 

Na princípe jedinej antény fungovali už prvé prístroje, a prístroje na tomto princípe sa vyskytujú               

na trhu i v dnešnej dobe. Prístroje spracovávajú signál prijatý anténou na vizuálny alebo              

zvukový signál, na základe ktorého je možné určiť miesto s najsilnejším signálom. Po zachytení              

prvého signálu užívateľ rotáciou prístroja hľadá smer, v ktorom prístroj signalizuje najsilnejší            

signál. Nasleduje fáza, v ktorej sa pohybom v danom smere snaží nájsť silnejší signál. Hlavné               

nevýhody vyplývajú z charakteristiky šírenia vysielaného signálu (obrázok 2) a prejavujú sa            

hlavne počas fázy hrubého hľadania (priblíženia sa k zasypanému) a fázy presného dohľadania             

zasypaného . Jednoduchosť konštrukcie a fungovania prístrojov je základom pre nižšie          18

výrobné náklady a tak aj obstarávaciu cenu, ktorá je asi stále hlavným dôvodom na ich               

používanie, i napriek všetkým nevýhodám. 

17 HELLBERG Florian, EXNER Thoma, STEINMULLER et al. Avalanche transceiver test 2013/2014. 2014 
18 SCHREILECHNER, Marcellus, et al. Updating and Expansion… 2009.  
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Obrázok 2 - Siločiary elektromagnetického poľa vysielača (vľavo - vysielač vertikálne voči            

rovine, v strede - 45 stupňov voči rovine, vpravo - horizontálne) 

 

Nevýhody: 

1. Vplyv vzájomnej polohy antén vysielača a prijímača na dosah prístroja vo fázach            

hľadania signálu (podrobne pozri sekcia 3.2.1) - maximálny dosah je dosiahnutý iba pri             

orientácii prijímacej antény v smere siločiar signálu vysielača, orientácia antén osi X proti             

osi X. V ostatných osiach môže byť dosah znížený až na 48% (pozri obrázok 3).  19

 

Obrázok 3 - Vplyv vzájomnej orientácie prístrojov na dosah 

 

19  KRÖLL, Franz. Antenna- Technology and Consequences on receiving range. 2011 
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2. Absencia smerovej indikácie - užívateľ musí pomalou rotáciou prístroja nájsť smer s            

indikáciou najsilnejšieho signálu, čo spôsobuje vyšší čas potrebný na jeho určenie oproti            

prístrojom so smerovou indikáciou.   20

3. Špičky signálu spôsobujú nepresné ukazovanie vzdialenosti pod 2 m - vo fáze presného             

dohľadania prístroje ukazujú pri vertikálnej polohe najsilnejší signál na nesprávnom          

mieste (kvôli charakteru šírenia signálu sú body s najsilnejším signálom dva, pričom            

prístroj sa reálne nachádza medzi nimi - Obrázok 4)  21

 

Obrázok 4 - Maximá signálu namerané na vyhľadávači podľa počtu antén  

 

4. Nespoľahlivá detekcia signálu pri viacnásobnom zasypaní - z dôvodu možného          

prekrývania signálov prístroje nemusia správne rozlíšiť viacnásobné zasypanie (2 a viac           

nájdených signálov), nie je možné určiť ich počet, alebo jednotlivé signály vzájomne            

odlíšiť.  22

5. Možnosť navádzania dlhšou trasou - signál sa šíri po elipsách (obrázok 2 - okrem              

vertikálnej polohy) a pomocou prístroja s jednou anténou nevieme vždy jednoznačne           

rozlíšiť najkratšiu trasu k zasypanému. 

20  SCHREILECHNER, Marcellus, et al. Simple and Reliable Methodology… 2010. 
21 Tamtiež. 
22 ECK, Markus, SACKL, Rudi, SCHOBER Michael. Analysis of signal accumulation… 2006 
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2.3.2 Dve antény 

Snaha o vyriešenie väčšiny nevýhod jedno-anténových prístrojov viedla k pridaniu druhej           

antény. Sila prijatého signálu z dvoch antén je porovnaná a použitá na výpočet smeru, a               

vzdialenosti zasypaného. Keďže antény sú navzájom pootočené o 90 stupňov, dokážu           

eliminovať nepriaznivé polohy voči anténe vysielača (jedna z prijímacích antén je otočená vždy             

vo výhodnej polohe). Smerová indikácia (väčšinou smerové šípky) výrazne zjednodušuje          

operáciu prístroja a pomáha primárne vo fáze hrubého hľadania. Rovnako ako jedno-anténové            

prístroje však nedokážu eliminovať problém špičiek signálu, ktorý sa prejavuje hlavne pri fáze             

presného dohľadania zasypaného.  

 

Hlavná nevýhoda, rovnako ako pri LV s jednou anténou je, že špičky signálu spôsobujú              

nepresné ukazovanie vzdialenosti pod 2 m. Vo fáze presného dohľadania prístroje ukazujú pri             

vertikálnej polohe najsilnejší signál na nesprávnom mieste (kvôli charakteru šírenia signálu sú            

body s najsilnejším signálom dva, pričom prístroj sa reálne nachádza medzi nimi - Obrázok 4). 

2.3.3 Tri antény (a viac) 

Na redukovanie, až elimináciu vplyvu špičiek signálu na správne ukazovanie vzdialenosti pri            

jemnom hľadaní (bližšie ako 3 m) bola pridaná tretia anténa (orientovaná kolmo na ostatné dve               

antény). Počas jemného hľadania je vždy jedna z troch antén v optimálnej polohe oproti              

vysielaču, čo výrazne zlepšuje presnosť a rýchlosť hľadania v tejto fáze . Dôležitá výhoda je              23

spoľahlivosť vyhľadávania pri viacnásobnom zasypaní a možnosť určenia presného počtu          

zasypaných. Prídavná štvrtá anténa sa objavila v niektorých novších prístrojoch. Slúži primárne            

na dodatočné sledovanie samotného prístroja, a prípadného elektro-magnetického rušenia. 

2.4 Prístroje vysielajúce mimo štandardu EN 300718 

2.4.1 Prístroje s prídavnou frekvenciou W-Link 

Viacero súčasných LV používa sekundárnu “dodatočnú” frekvenciu (v závislosti od regiónu buď            

869.8 MHz, alebo 916-926 MHz), označovanú ako W-Link . Na tejto frekvencii prístroj vysiela             24

23 HELLBERG Florian, EXNER Thoma, STEINMULLER et al. Avalanche transceiver test. 2014 
24 ARVA Link. User Manual Version 3.0. 2012 
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identifikačné údaje, ktoré sú prijímané prístrojmi vybavenými touto technológiou. Schopnosti,          

ktorými táto technológia rozširuje základné funkcie LV (platí, ak sú všetky prístroje s funkciou              

W-Link): 

- jednoduchšie rozlišovanie signálov jednotlivých LV pri zasypaní viacerých prístrojov 

- spoľahlivejší odhad počtu zasypaných obetí 

- spoľahlivejšie a rýchlejšie označovanie zasypaných obetí (vynútené ignorovanie signálu         

z konkrétneho nájdeného prístroja) 

- spoľahlivejšia voľba hľadanej obete, keďže najbližšia obeť nemusí byť najjednoduchšia          

na záchranu 

- schopnosť vysielať a prijímať dodatočné informácie, ako napríklad identifikačné a vitálne           

údaje používateľa (niektoré prístroje sledujú mikro pohyby používateľa, čím dokážu          

sledovať a určiť aktivitu srdca). 

 

Zaujímavé modely:  

Mammut Barryvox Pulse, Mammut Barryvox S, Arva Link 
 

2.4.2 Špecializované prístroje pre psy a výbavu 

Špeciálnu kategóriu tvoria prístroje, ktoré fungujú mimo štandardného pásma signálu a nie sú             

určené pre použitie ľuďmi, ale pre psy a vybavenie. V tejto kategórii sa nachádza malý vysielač                

Pieps TX600, ktorý vysiela signál na frekvencii 456 kHz (štandard ETSI EN 300718 vyžaduje              

457 kHz +-80 Hz ). Táto frekvencia bola stanovená tak, aby neovplyvňovala aktívne            25

vyhľadávanie podľa štandardu, čím sa dosiahlo, že prístroj TX600 nie je detekovaný a             

zobrazovaný na štandardizovaných LV prístrojoch. Pre vyhľadávanie tohto zariadenia je          26

potrebné použiť prístroje Pieps DSP, Pieps DSP Pro, alebo Pieps DSP Ice a tieto zariadenia               

prepnúť do špeciálneho režimu “TX”. Ani na týchto zariadeniach bez prepnutia do režimu “TX”              

nie je zobrazený vysielač TX600, pokiaľ sa nenachádza bližšie ako 1 m. 

 

  

25 ETSI EN 300718-1 V1.2.1. Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). 2001 
26 Pieps TX600 Manual  
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3 Používanie 

3.1 Lavínová záchrana 

Podľa odporúčani ICAR vzhľadom na použitie LV prístrojov rozlišujeme 5 fáz hľadania po             27

lavínovej nehode. 

1. Fáza hľadania stôp - od nehody po začatie hľadania pomocou LV prístroja 

2. Hľadanie signálu - od začatia hľadaním pomocou LV prístroja po zachytenie prvého            

signálu 

3. Hrubé hľadanie - priblíženie sa k zasypanému (od prvého signálu po nájdenie prvého             

bodu, od ktorého je slabší signál vo všetkých smeroch)  

4. Presné hľadanie - hľadanie v najbližšom okolí po prvé použitie lavínovej sondy 

5. Presné označenie - od prvého použitia lavínovej sondy po prvý zásah 

 

Lavínové vyhľadávače aktívne používame na hľadanie počas fáz 2 až 4, vo fáze 5 používame               

lavínovú sondu. Pre kompletnosť uvedieme krátky popis všetkých fáz vyhľadávania počas           

lavínovej záchrany , ktorá začína fázou hľadania stôp. Po nájdení zasypaného nasleduje jeho            28

vykopanie, poskytnutie prvej pomoci a prípadný transport do bezpečia. 

27 ICAR. Use of Terms Describing the Search Phases in an Avalanche Search by Means of Transceivers. 
2008 
28 ORTOVOX. Safety Academy Guide Book. 2015 
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3.1.1 Hľadanie stôp  

 

Obrázok 5 - Hľadanie stôp - miesto zmiznutia 

 

- V prípade, že bola nehoda pozorovaná, zapamätáme si miesto zmiznutia obete. 

- Ak je pomocníkov viac, jeden zavolá záchrannú službu (EU 112, US 911). 

- Všetci pomocníci si prepnú LV do vyhľadávacieho režimu (“SEARCH”). Pozor, niektoré           

prístroje sa po určitom čase bez pohybu samovoľne prepnú naspäť do režimu vysielania             

(“TRANSMIT”) kvôli možnosti zasypania sekundárnou lavínou. 

- Hľadanie začína pri mieste zmiznutia, alebo pri začiatku lavínového nánosu. 

- Najprv hľadáme očami a sluchom. Hľadáme stopy, časti tela zasypaného, prípadne kusy            

výbavy alebo oblečenia. Pri nájdení stopy s ňou nehýbeme a necháme ju na nájdenom              

mieste.  
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3.1.2 Hľadanie signálu 

Fáza od momentu žiadneho signál po zachytenie prvého signálu. 

 
Obrázok 6 - Hľadanie signálu - postup jedného hľadajúceho hore, paralelný postup viac             
hľadajúcich dole 
 

- Postup v závislosti od počtu hľadajúcich osôb, buď križujú lavínište, alebo paralelne            

dodržiavajú rozstupy (pozri obrázok 6) 

- Po zachytení signálu to oznámime ostatným a miesto označíme 

- Pri tejto fáze je dôležitá rýchlosť pohybu 
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3.1.3 Hrubé hľadanie 
Fáza priblíženia sa k zasypanému (od prvého signálu po nájdenie prvého bodu, od ktorého je               

slabší signál vo všetkých smeroch). 

 

 

Obrázok 7 - Hrubé hľadanie 

- Moderný 3-anténový prístroj zobrazuje smerovú šípku a vzdialenosť, ktorú jednoducho          
nasledujeme (u starších prístrojov bez smerovej indikácie hľadáme smer najsilnejšieho          
signálu pomalou rotáciou v rovine svahu a následne kráčame smerom, v ktorom je             
signál silnejší) 

- V prípade, že sa vzdialenosť zvyšuje, otočíme sa o 180 stupňov 
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3.1.4 Presné hľadanie 
Fáza jemného hľadania v najbližšom okolí zasypaného (bližšie ako 3m k zasypanému) až po              

prvé použitie lavínovej sondy. 

 

Obrázok 8 - Presné hľadanie 
 

- Ak prístroj indikuje 2-3 metre, držíme ho čo najbližšie k povrchu snehu a priečne 
hľadáme miesto s najnižšou ukazovanou vzdialenosťou 

- Vzdialenosť v tomto mieste znamená hĺbku zasypanej obete 
- Označíme miesto lavínovou sondou, lopatkou, paličkami, alebo inou výbavou 
- V prípade zasypania viacerých osôb, po označení miesta v snehu, pomocou funkcie 

“MARK” na prístroji označíme nájdeného zasypaného a pokračujeme v hľadaní ďalších 
zasypaných pomocou vyhľadávača 

- Ak náš prístroj nemá funkciu “MARK” na označenie, použijeme na nájdenie viacerých 
zasypaných metódu troch kruhov: miesto najsilnejšieho signálu označíme v snehu a 
obídeme ho v troch kruhoch, najprv vo vzdialenosti 3 metre, potom postupne vo 
vzdialenostiach 6 a 9 metrov. Ak počas hľadania v niektorom kruhu náš prístroj zachytí 
silnejší signál ďalšieho zasypaného, necháme sa prístrojom automaticky naviesť. V 
prípade viac ako 2 zasypaných postup opakujeme. 
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3.1.5 Presné označenie 

Fáza od prvého použitia lavínovej sondy po prvý zásah. 

 

Obrázok 9 - Presné označenie, sondovanie 
 

- Začíname systematicky sondovať od označeného miesta s najnižšou ukazovanou         
vzdialenosťou, v špirále postupne smerom z vnútra von. Vzdialenosť jednotlivých          
vpichov je zhruba 25 cm 

- Sondujeme kolmo na povrch, až po podklad alebo na dĺžku sondy 
- Pozitívny zásah spoznáme tak, že pocítime odpor nárazu s menšou hĺbkou vniknutia            

sondy oproti okoliu 
- Po zásahu sonda ostáva zapichnutá 
- Pozitívny zásah môžeme potvrdiť použitím ďalšej sondy, čím môžeme určiť polohu tela 
- Po potvrdení zásahu začína fáza samotného vykopania zasypaného 

 
 

3.2 Rizikové faktory ovplyvňujúce používanie LV 

Použitie LV je v praxi ovplyvnené rizikovými faktormi: 
- Vplyv vzájomnej orientácie antén na dosah 

- Vplyv elektronického šumu na dosah signálu 

- Vplyv použitia nabíjacích batérií na výdrž a dosah 
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3.2.1 Vplyv vzájomnej orientácie antén na dosah 

Výrobcovia LV vo svojich manuáloch a popisoch produktov udávajú maximálny dosah prístroja,            

no väčšinou sa jedná o dosah v ideálnom postavení vysielacej a prijímacej antény (smer X               

oproti smer X, obrázok 8). Keďže každý prístroj stále vysiela naraz iba z jednej antény, táto                

ideálna situácia je skôr výnimočná. Antény sú vo väčšine prípadov v nevhodnej vzájomnej             

orientácii. V týchto prípadoch sa môže znížiť dosah prístroja až na 48% (obrázok 3).  29

 

Tento problém vysielania sa snažili výrobca Ortovox riešiť aplikovaním SMART ANTENNA           

technológie z telekomunikačného priemyslu. Prístroje s viacerými anténami sledujú aktuálnu          

orientáciu prístroja voči vodorovnej rovine a podľa toho aktivujú na vysielanie anténu, ktorá má              

najvhodnejšiu orientáciu s ohľadom na dosah vysielaného signálu . 30

 

Novinkou je riešenie výrobcu Arva, ktorý vo svojom modeli Arva AXIO použil 3 rovnako dlhé               

antény na vyhľadávanie. Typicky lavínové prístroje majú tretiu anténu kratšiu a používajú ju iba              

počas fázy jemného hľadania. Prístroj Arva AXIO používa vyklápaciu tretiu anténu, ktorá je             31

aktívna počas každej fázy vyhľadávania, čím sa pokúša redukovať vplyv vzájomnej orientácie            

antén.  

 

Zaujímavé modely:  

Ortovox S1+ - prístroj so SMART ANTENNA technológiou 

Arva AXIO - prístroj s troma anténami rovnakej dĺžky, na vyhľadávanie používa všetky antény              

vo všetkých fázach 

3.2.2 Vplyv elektronického šumu na dosah signálu 

Elektro-magnetický šum a jeho vplyv na vysielanie a prijímanie signálu je dobre známy fyzikálny              

jav, a výnimkou nie je ani jeho vplyv na vyhľadávače . Primárne sa jedná o ovplyvnenie               32

schopnosti určiť správny smer a vzdialenosť. Výrobcovia LV preto poskytujú odporúčania a            33

29 KRÖLL, Franz. Antenna-Technology and Consequences on receiving range. 2011 
30 Tamtiež. 
31 SCHREILECHNER, Marcellus, et al. Simple and Reliable Methodology… 2010. 
32 MEISTER Erwin, DAMMERT Ilari. The effect of consumer electronics on avalanche transcievers. 2014.  
33 BACKCOUNTRYACCESS. Electronic noise and what it means for your beacon. 2016 
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dodatočné funkcie na zníženie rizika tohto vplyvu. Pri používaní LV by sme mali dodržiavať              

minimálnu vzdialenosť vyhľadávača od zdrojov aktívneho, alebo pasívneho        

elektro-magnetického rušenia - 15 cm vo vysielacom režime, 50 cm vo vyhľadávacom režime.             

Najbežnejšie zdroje elektro-magnetického rušenia: 

- aktívne (v zásade všetko čo má baterky) 

- mobilné telefóny, vysielačky 

- GPS zariadenia, kamery, fotoaparáty 

- čelovky 

- pasívne (metalické objekty alebo magnety) 

- lopata, lavínová sonda 

- vreckové nožíky 

- horolezecká výbava 

- metalické fólie v textile, v oblečení 

- magnety v oblečení použité napríklad namiesto zipsov, hliníková fólia v          

lekárničke 

- metalické výstuže v ruksakoch 

- zväzky kľúčov(!)  

- enviromentálne (zdroje z okolia) 

- vysielace veže (rádio, mobilný signál) 

- káble vysokého napätia (vedené vzduchom, alebo pod zemou) 

 

Zaujímavé modely:  

Pieps DSP PRO/DSP SPORT - prístroje detekujúce elektro-magnetické rušenie, prepnú na           

anténu s optimálnym vysielacím rozsahom. 

3.2.3 Vplyv použitia nabíjacích batérií na výdrž prístroja 

Nabíjateľné batérie podľa manuálov nie sú odporúčané na použitie v žiadnych LV prístrojoch.             

Na základe ich vybíjacích charakteristík nie je vždy možné určiť spoľahlivo ich stav nabitia. S               

nabíjacími batériami by mohol prístroj indikovať dlhú dobu 70%, po ktorej existuje možnosť, že              

nastane prudký a náhly pokles na 1%. Takisto použitie nabíjateľných batérii v kombinácii s              34

34 BLACK DIAMOND. Frequently asked questions. 2017 
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nízkou teplotou môže mať za následok slabú intenzitu vysielaného signálu a tým znížený dosah.             

  35

 

Výrobcovia podľa používateľských príručiek svojich LV odporúčajú v prístrojoch používať jedine           

alkalické batérie. Je to primárne kvôli lineárnej charakteristike vybíjania batérii, čo umožňuje            

presný odhad ich stavu. Výnimku tvorí zopár prístrojov, u ktorých je možné použitie lítiových              

batérií. Tieto prístroje majú túto možnosť vyslovene uvedenú v používateľskej príručke (napr.            

Mammut Barryvox Pulse ) a je nutné dodržiavať príslušné pokyny a podmienky ich používania.             36

Na odhad stavu batérií používajú softvérový časovač, ktorý sa automaticky spustí po zapnutí,             

ak prístroj zistí vloženie lítiových batérií. Nevýhodou je, že metóda nie je presná pri vložení už                

použitých batérií, prípadne, ak nie sú vymenené všetky batérie naraz. 

3.2.4 Vplyv veku, teploty a poškodenia na dosah 

Podľa prieskumov a testovania starších, hlavne analógových prístrojov, boli zistené z dôsledku            

vplyvu veku, nízkej teploty, alebo poškodenia elektroniky možné zmeny frekvencie vysielaného           

signálu oproti štandardnému rozsahu 457 kHz +-80 Hz . To v praxi spôsobuje buď zníženie              37

dosahu, alebo až nemožnosť nájsť signál vysielajúceho prístroja. Z tohto dôvodu majú niektoré             

LV (napríklad Pieps DSP Pro) možnosť kontroly frekvencie ostatných prístrojov. V móde            

merania frekvencie merajú a ukazujú rozdiel frekvencie vysielaného signálu kontrolovaného          

prístroja oproti štandardnej frekvencii. Používateľom starších prístrojov výrobcovia odporúčajú         

pravidelne kontrolovať frekvenciu vysielaného signálu LV v servisnom stredisku. 

  

35 Lawinenwarnzentrale im Bayern. Bericht Bericht über Lawinenunfall. 5. Februar 1993 
36 Mammut. Mammut Pulse Barryvox User Manual. 2013 
37 EDGERLY Bruce, HEREFORD John. OBSOLESCENCE AND ANALOG AVALANCHE… 2004 
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4 Štúdia HZS - Test lavínových prístrojov 
V roku 2011 a 2015 uskutočnila Horská Záchranná Služba test lavínových vyhľadávačov s             

cieľom overiť ich reálny dosah, presnosť a funkčnosť v jednotlivých fázach hľadania. Testy             

prebehli podľa metodiky DAV - Sicherheitsforschung a boli zamerané na všetky fázy hľadania,             

okrem samotného nájdenia a vykopania zasypaného (pomocou lopatky a sondy). Pri testoch sa             

simulovalo vyhľadávanie zasypaných osôb ako pri skutočnej lavínovej nehode a tiež           

viacnásobné zasypanie. Medzi ciele nepatrilo nájsť najlepší a najhorší vyhľadávač, ale určiť            

reálne parametre jednotlivých prístrojov.  

4.1 Testy 

Test č. 1 bolo meranie dosahu vyhľadávacieho prístroja vo všetkých troch polohách            

zasypaného vysielača (X, Y, Z), kde sa zisťovala vzdialenosť, keď vyhľadávač zachytil prvý             

signál. Tento test mal za úlohu zistiť spomínaný vplyv vzájomnej orientácie vysielacej a             

prijímacej antény na dosah prístroja (pozri kapitola 3.2.1). Následne z najmenších nameraných            

hodnôt sa vypočítala doporučovaná šírka pásu hľadania a bola porovnaná oproti hodnotám            

udávaným výrobcom. 

Test č. 2 bolo jemné hľadanie, merala sa odchýlka vzdialenosti, ktorú ukazoval prístroj od              

skutočnej vzdialenosti prístrojov. Čím menšia je odchýlka, tým presnejšie prístroj ukazuje reálnu            

vzdialenosť od zasypaného. 

Test č. 3 bol zameraný na fázu hrubého hľadania, kde sa určovala presnosť navádzania pri               

polohe Y, teda v polohe, kde prístroje navádzajú v oblúku po eliptických siločiarach (pozri              

obrázok 7). Tu sa zisťoval rozdiel trasy, ktorú prešiel hľadajúci, oproti priamej trasy k              

zasypanému. 

Test č. 4 - situácia viacnásobného zasypania - mal za úlohu zistiť čas a vzdialenosť, ktorú                

hľadajúci prejde pri hľadaní viacerých zasypaných prístrojov. Navigácia prebiehala pomocou LV           

prístroja k prvému zasypanému, použila sa funkcia na označenie “Mark” a takto sa pokračovalo              

až po nájdenie všetkých zasypaných. 
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4.2 Závery testu 2011 

Jedným z hlavných zistení testu bolo, že mnohé prístroje mimo ideálnej vzájomnej pozície             

antén majú zavádzajúce informácie o šírke prehľadávacieho pásu (odvodený z dosahu           

prístroja). Tá by totiž mala byť menšia ako je maximálny dosah prístroja v najnevýhodnejšej              

polohe, kritérium, ktoré väčšina prístrojov nespĺňa.  

 

Ďalšie závery: 

- Vzdialenosť zobrazovaná na prístroji často nie je presná a odporúča sa používať ju iba              

orientačne, či sa pri pohybe zmenšuje alebo rastie 

- Poznaj svoj vyhľadávač (hlavne jeho slabé stránky) 

- Všetky vyhľadávače mali problémy s viacnásobným zasypaním 

- Mobilné telefóny a vysielačky môžu za určitých podmienok zmenšiť dosah o 10 - 20% 

- Magnety mimo dosah vyhľadávačov, ktoré používajú magnetické prepínače 

- Žiadny jasný víťaz 

4.3 Závery testu 2015 

Ciele testu boli rovnaké ako v roku 2011, no zároveň za účelom posúdenia vývoja bola možnosť 

porovnať staré a nové výsledky. 

Test č. 1 - Dosah prístrojov 

- Zlepšenie iba v osi Y oproti testu. 

- Rozdiely medzi reálnou vzdialenosťou a zobrazenou na displeji prístroja sú väčšie ako v 

roku 2011. 

- Šírka doporučeného vyhľadávacieho pásu podľa manuálov k jednotlivým 
prístrojov je zavádzajúca! 

Test č. 2 - Odchýlka od priameho smeru 

- Pri nepriaznivej polohe v osi Z sú výsledky stále bez zmeny. 

Test č. 3 - Presnosť prístrojov 

- Bez výrazných zmien 

Test č. 4 - Viacnásobné zasypanie 
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- U všetkých prístrojov, okrem BCA Tracker 3, bolo zaznamenané zlepšenie (BCA má inú 

filozofiu pri hľadaní viacerých zasypaných). Oproti Testu 2011 všetky prístroje, okrem 

BCA Tracker 3, našli všetky zasypané prístroje. U všetkých fungovala funkcia „Mark“. 

 

Najdôležitejšie na samotnom teste boli zistené závery, ktoré sú aplikovateľné vo všeobecnosti 

na všetky LV bez ohľadu na výrobcu, alebo konkrétny produkt. V oboch testoch (2011 aj 2015) 

sa potvrdilo, že reálny maximálny dosah prístrojov pri nevhodnej orientácii antén je menší ako 

údaj v manuáloch. V praxi to spôsobuje zvýšené riziko, že pri zvolení príliš veľkého 

prehľadávacieho pásu nenájdeme zasypaného, keďže bude mimo reálneho dosahu.  Tento 38

fakt je možné kompenzovať úpravou šírky prehľadávacieho pásu, ale je nutné poznať a vedieť 

ovládať svoj prístroj. 

 

Záverečné zhrnutie: “Poznaj svoj vyhľadávač a prečítaj si manuál”. 

  

38   SCHREILECHNER, Marcellus, et al. Simple and Reliable Methodology… 2010. 
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Záver 
 

Všetky posledné testy odporúčajú jednoznačne digitálne vyhľadávače s troma anténami, pričom           

rozhodujúca je ich praktická použiteľnosť v teréne. Od doby, keď ľudia behali s prístrojom so               

sluchátkom a v hluku víchrice sa pokúšali zachytiť zvukový signál, sme sa dostali ku zobrazeniu               

srdcovej aktivity zasypaného. Lavínové vyhľadávače prešli dlhým vývojom a používať prístroj           

starší ako 15 rokov je už v súčasnosti naozaj nezodpovedné. Zoznam nevýhod nových             

zariadení sa stále zmenšuje a technika nám v porovnaní s minulosťou poskytuje stále nové              

možnosti. Predpokladáme, že vývoj pôjde ďalej primárne smerom k jednoduchosti, väčšiemu           

dosahu a dodatočným funkciám ako schopnosť vyhľadávať mobilné telefóny. 

  

Veľmi dôležitú úlohu na trhu s lavínovými vyhľadávačmi však stále zohráva cenová dostupnosť.             

Práve vyššia obstarávacia cena je pre väčšinu ľudí stále jedným z rozhodujúcich faktorov, či si               

vziať, alebo nevziať lavínový vyhľadávač na hory. Ed Viestrus povedal: “Cesta hore je voliteľná,              

cesta naspäť je povinná”. Povinná lavínová výbava je teda naozaj povinná hlavne pre tých,              

ktorý sa plánujú z hôr (a do hôr) vracať. 

 

A ktorý je najlepší? Podľa zaujímavej poznámky autorov štúdie HZS: ,,Najlepší lavínový            

vyhľadávač je ten, ktorý vie používať váš priateľ.” 
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Príloha A 

Opis vysokohorskej túry na Pyšný štít 
 
Túra z Téryho chaty (2015 m.n.m.) na Pyšný štít (2621 m.n.m.) 
Dĺžka túry: 6km  
Čas: 6-8 hod  
Prevýšenie: 606 m  
Obtiažnosť: I UIAA 
Trasa: Téryho chata - Malá Lastovičia štrbina - Malý Pyšný štít - Pyšný štít 
 
Pyšný štít (poľ. Durny Szczyt, nem. Schwalbenturm, maď. Fecsketorony) je štvrtý najvyšší štít 
(2 621 m n. m.) Slovenska, ležiaci vo Vysokých Tatrách. 
Je to najmohutnejšia elevácia v hrebeni od Baraních rohov po Lomnický štít. Jeho najbližším 
susedom je Malý Pyšný štít. Od seba ich delia dve depresie, Pawlikowského štrbina a 
Lastovičia štrbina, medzi ktorými je skalná ihla Loktibrada. Najbližším juhovýchodným susedom 
Pyšného štítu je Pyšná vežička, oddelená Bachledovou štrbinou. Do Malej Studenej doliny 
spadá Pyšný štít približne 250 metrov vysokou západnou stenou a krátkym Pyšným hrebeňom, 
ktorý sa zvažuje k Piatim spišským plesám. Z Medenej kotliny vyrastá mohutnou 400 metrovou 
východnou stenou. V západnej stene Pyšného štítu je najväčší tatranský previs. Prvým, kto ho 
preliezol bol Pavol Jackovič a Miroslav Mrava 30. júna 2002. Prvovýstup im trval 12 hodín. 
Obtiažnosť VII A4. Pomenovali ho Kráľovský previs. 

Popis trasy 
Túra začína na Téryho chate (2015 m.n.m.), kde opustíme označený chodník. Prejdeme 
pomedzi Prostredné spišské pleso a Malé spišské pleso, cez Malý studený potok a smerujeme 
do žľabu k Malej Lastovičej štrbine. Chodník je vyznačený na mapových podkladoch (pozri 
obrázok B - chodník označenie “Na Pyšný”) a je čiastočne vyšliapaný a občasne lemovaný 
kamennými mužíkmi. Chodníkom dôjdeme až nad strmý prah žľabu, ktorý sa vetví a my 
budeme sledovať jeho pravú stranu. Kvôli prípadnej padajúcej sutine je bezpečnejšie ísť mimo 
žľabu, kde je cesta schodnejšia. Celá cesta je vedená cca 10 m od žľabu. 
 
Z Malej Lastovičej štrbiny (2535 m.n.m.) zídeme zhruba 20 m dole na opačnú stranu svahu 
(strana Veľkej zmrzlej doliny) a postupujeme po skalách na vrchol Malého Pyšného štítu (2591 
m.n.m.). Z neho doprava zostúpime smerom do Malej studenej doliny (smer k Téryho chate) 
zostúpime a dôjdeme po trávnatých skalách k Loktibrade (2562 m.n.m.), ktorú obídeme zľava. 
Od Loktibrady pokračujeme pár metrov po hrebeni, potom sutinovou lávkou šikmo doprava hore 
a ďalšou lávkou naspäť na hrebeň. Za hrebeňom na strane Veľkej zmrzlej doliny dokončíme 
výstup po skalách na Pyšný štít (2621 m.n.m.). 
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Zostup prebieha po tej istej trase (obrázok C - označenie trasy E). Alternatívne zostupové trasy 
pre prípad nepriaznivých podmienok, alebo zlého počasia vedú priamo do Malej Studenej doliny 
z Malej Lastovičej štrbiny (obrázok C - označenie F), alebo z Bachledovej štrbiny (obrázok C - 
označenie G). 
 

 
Obrázok A - schématická mapa Malej Studenej doliny  39

 
 

39 PEŤO, M. Skialpový sprievodca. 2015. 
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Obrázok B - výstupová a zostupová trasa (Téryho chata - A, Pyšný štít - B) 
 

 
Obrázok C - hlavná trasa výstupu a zostupu označená E, alternatívne trasy označené F 
(Lastovičia štrbina) a G (Bachledova štrbina)  40

40 PEŤO, M. Skialpový sprievodca. 2015. 
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Obrázok D - trasa z Malej Studenej Doliny na Pyšný štít  41

 
Obrázok E - žľab do Malej Lastovičej štrbiny 

41 goat.cz Výstupy na Pyšný štít (2621 m) 

35 



 

Výstroj a výzbroj 
Odporúčané oblečenie závisí od počasia, ale keďže sa jedná o túru po hrebeni vo 
vysokohorskom teréne, je odporúčané mať aj náhradné oblečenie pre prípad zhoršenia počasia. 
 
Odporúčaná vystroj: 

- Vyššia turistická obuv s pevnou podrážkou 
- Nepremokavá a neprefúkavá bunda a nohavice, náhradné tričko, teplá mikina, šatka  
- Lekárnička vybavená podľa pokynov HZS 9/2016 , osobné lieky 42

- Nabitý mobilný telefón, GPS 
- Mapa, čelovka, nôž, píšťalka 
- Slnečné okuliare, opaľovací krém 
- Jedlo na celý deň, fľaša vody (min. 1,5 litra) 

 
Výzbroj a vybavenie je potrebná iba pri alternatívnych zostupových trasách s vyššou 
obtiažnosťou (II UIAA alebo viac), prípadne kvôli bezpečnosti pohybu na snehu a ľade (stúpacie 
železá a čakan). Kvôli pohybu v sutinových poliach odporúčam v každom ročnom období 
minimálne horolezeckú prilbu. Pre podmienky použitia horolezeckej výzbroje na vysokohorskej 
túre pozri pokyny HZS 9/2016. V prípade výskytu snehu v žľaboch odporúčam stúpacie železá 
a čakan, spolu s materiálom na dodatočné istenie (sedací úväz, lano, karabíny, ploché slučky, 
…).  
 
Odporúčaná výzbroj: 

- Horolezecká prilba + sedací úväz 
- Turistické stúpacie železá (mačky) + turistický čakan 
- 2 karabíny s poistkou zámku, 1 HMS karabína, 2 expresky 
- Zlaňovacia osma, ATC Guide alebo Petzl Reverso, a pod. 
- Pomocné repšnúry 3x ø 6 mm (2 – 3 m), 1x ø 7 mm (3 – 4 m) 
- 3 ploché slučky rôznych dĺžok (60 – 120 cm) 
- Pomocný materiál na zlaňovanie (repšnúry, ploché slučky, mailonka) 
- Jednoduché horolezecké lano (50– 60 m) pre ucelenú skupinu 

Výber ročného obdobia 
Najvhodnejším obdobím na absolvovanie túry je september a október. V danom období je vo 
Vysokých Tatrách najstabilnejšie počasie a dané mesiace sa vyznačujú najväčším počtom 
slnečných dní. Vo vyšších nadmorských výškach je príjemná teplota a nehrozia letné búrky. 
Vzhľadom na dĺžku túry a hrebeňový charakter túry odporúčam absolvovať túru iba pri 
predpovedi počasia bez zrážok po celý deň. O stave žľabov a množstve snehu je vhodné sa 

42 Horská záchranná služba. Pokyn Horskej záchrannej služby… 2016 
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informovať buď na Stredisku Lavínovej Prevencie HZS, alebo na Téryho chate, a podľa toho 
zvoliť vhodnú výzbroj (stúpacie železá a čakan, prípadne lavínová výbava). Snehové polia a 
zasnežené žľaby môžu bez vhodnej výzbroje predstavovať ťažšie schodný terén. 

Užitočné kontakty 
Horská záchranná služba 
Telefón: 18300 
 
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba 
Telefón: 18155 
 
Stredisko Lavínovej Prevencie HZS  
Telefón: +421 (0) 527877711  
E-mail: hzs@hzs.sk 
 
Téryho chata 
Telefón: +421 949 650 315 
E-mail:   teryhochata007@gmail.com 
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