Stupnica lavínového nebezpečenstva (2018/19)
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Stabilita snehovej
pokrývky

Pravdepodobnosť uvoľnenia lavín

Snehová pokrývka je
všeobecne slabo
spevnená a rozsiahlo
nestabilná.

Predpokladá sa mnoho veľmi veľkých, v
niektorých prípadoch aj xtrémne veľkých,
spontánnych lavín, dokonca aj v miernom
teréne.

Veľké

Snehová pokrývka je na
väčšine strmých svahov
slabo spevnená.

Uvol'nenie lavín je pravdepodobné na
mnohých strmých svahoch už pri malom
dodatočnom zat'ažení**. V niektorých
prípadoch sa predpokladá mnoho veľkých
lavín a často aj veľmi veľkých spontánnych
lavín.

Zvýšené

Snehová pokrývka je na
mnohých strmých
svahoch* len mierne až
slabo spevnená.

Uvol'nenie lavín je možné už pri malom
dodatočnom zat'ažením**, obzvlášt' na
strmých svahoch* uvedených v lavínovej
informácii. V niektorých prípadoch sú možné
veľké lavíny, výnimočne veľmi veľké
spontánne lavíny.

Mierne

Snehová pokrývka je na
ojedinelých strmých
svahoch* len mierne
spevnená, ináč je
všeobecne dobre
spevnená.

Uvol'nenie lavín je možné hlavne pri vel'kom
dodatočnom zat'ažení**, obzvlášt' na
strmých svahoch* uvedených v lavínovej
informácii. Veľmi veľké spontánne lavíny sa
nepredpokladajú.

Snehová pokrývka je
všeobecne dobre
spevnená a stabilná.

Uvol'nenie lavín je vo všeobecnosti možné
len pri vel'kom dodatočnom zat'ažení na
ojedinelých plochách vo vel'mi strmom,
extrémnom teréne. Možné je len uvol'nenie
spontánnych malých lavín a stredných lavín.

Ikona

Veľmi veľké

Malé

* Ohrozené lavínové lokality sú detailne popísané v lavínovej informácii (nadmorská výška, orientácia svahu,
typ terénu):
• mierne strmý terén: svahy plytšie ako 30 stupňov
• strmý svah: svahy strmšie ako 30 stupňov
• vel'mi strmý, extrémny terén: nepriaznivý sklon (viac ako 40 stupňov), profil terénu, blízkost' hrebeňa,
hladkost' podkladových vrstiev
** Dodatočné zaťaženie:
• malé: osamelý lyžiar / snowboardista, jazdiaci l'ahko, nepadajúci, osoba so snežnicami, skupina s
dobrými rozostupmi (minimálne 10 m) stále dodržiavajúci odstup
• vel'ké: dvaja alebo viacerí lyžiari / snowboardisti a pod., bez rozostupov (alebo bez intervalov), snežné
stroje, nálože
spontánna: bez vplyvu človeka

