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ÚVOD
Lavíny patria v zimných mesiacoch medzi najväčšie nebezpečenstvá, ktoré
nás v horách môžu postretnúť. Preto by do terénu, kde hrozí pád lavín mali
vstupovať len ľudia, ktorí disponujú základnými vedomosťami o snehovej pokrývke,
vzniku lavín, vhodnom postupe terénom a sú vybavení základnou lavínovou výbavou
(lavínový vyhľadávač, lopata a sonda). Toto všetko však môže len minimalizovať
riziko zasypania lavínou, nie ho úplne eliminovať. Z tohto dôvodu by každý
jednotlivec pohybujúci sa v spomínanom teréne mal disponovať teoretickými a
taktiež praktickými vedomosťami o postupe pri záchrane v lavíne. Cieľom tejto
práce je popísať význam, riziká a základný postup pri kamarátskej záchrane v lavíne.
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1 VÝZNAM KAMARÁTSKEJ ZÁCHRANY
ZÁCHRANY V LAVÍNE
Prvá kapitola predkladanej záverečnej práce má za úlohu poukázať na
význam kamarátskej záchrany v lavíne.

1.1 PRAVDEPODOBNOSŤ
PRAVDEPODOBNOS

PREŽITIA

PRI

ZASYPAN
ZASYPANÍ

LAVÍNOU
Lekári horskej záchrannej služby Južného Tirolska Dr. Brugger a Dr. Falk
štatistickým rozborom 364 lavínových nešťastí
neš
z oblasti Álp zostavili graf, ktorý
znázorňuje
uje percentuálnu šancu prežitia pri zasypaní
zasypan lavínou v závislosti na čase
strávenom v lavíne. Zo štatistickej vzorky boli vylúčené
vylú
nešťastia,
ťastia, kde príčinou
prí
smrti
bolo mechanické poranenie. Os X tohto grafu predstavuje čas trvania zasypania
v minútach, os Y predstavuje pravdepodobnosť
pravdepodobnos nájdenia živého zasypaného
v percentách.

Obrázok 1: Pravdepodobnosť prežitia pri zasypaní lavínou1

1

NÁUKA O KAMARÁTSKEJ POMOCI [online] [cit. 12.11.2017] Dostupné na:
http://www.laviny.sk/metodika-laviny/nauka-o-kamaratskej-pomoci/
http://www.laviny.sk/metodika
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Z uvedeného grafu je zrejmé, že po 15 minútach zasypania má postihnutý
93% šancu na prežitie, neskôr šanca rapídne klesá a po 45 minútach je to už len 26%,
po 90 minútach 15% a po 120 minútach je len 10% nádej, že bude nájdený živý.
Prvá fáza, fáza prežitia trvá do 15 minút a v nej má zasypaný obyčajne
dostatok vzduchu a tým pádom veľkú šancu na prežitie pokiaľ nedošlo
k mechanickým poraneniam. Po 15 minútach prichádza fáza dusenia, kedy
zasypanému dochádza vzduchová rezerva a situácia začína byť kritická z pohľadu
šancí na prežitie. Trvá do 45 minút od zasypania. Nasledujúca fáza je medzi 45. až
90. minútou a nazýva sa latentná fáza. Ak postihnutý prežil fázu dusenia, má
pravdepodobne dostatok vzduchu vďaka dýchacej dutine pri ústach, prípadne
snehovému nánosu umožňujúcemu prístup malého množstva vzduchu. Po 90
minútach od zasypania klesajú šance na prežitie na 15% a nastáva fáza podchladenia,
prípadne dochádza k tzv. smrti zo záchrany kedy pri záchrane dochádza k pasívnemu
pohybu končatín zasypaného a tým k schladzovaniu telesného jadra studenou krvou
z končatín.
Z uvedeného je zrejmé, že najväčšiu šancu na prežitie ma postihnutý do 15
minút od zasypania a preto je rýchla kamarátska pomoc kľúčová. Organizovaná
záchrana sa z časových dôvodov vo väčšine prípadov nemôže vyrovnať kamarátskej
pomoci a je zväčša nápomocná pri následnej zdravotníckej pomoci a transporte, resp.
v najhoršom prípade pri dohľadaní obetí lavínového nešťastia.

1.2 PRÍČINY SMRTI V LAVÍNACH
Štatistický rozbor Dr. Bruggera a Dr. Falka popísaný v predchádzajúcej
podkapitole abstrahoval od mechanických zranení. V tejto podkapitole sa v krátkosti
pozrieme na všetky príčiny úmrtí a ich percentuálne zastúpenie. Na základe
štatistiky2 z alpských zemí ide o tieto príčiny:
1.
2.
3.
4.

75% zadusenie
10% podchladenie
10% mechanické zranenia
5% iné
2

NÁUKA O KAMARÁTSKEJ POMOCI [online] [cit. 12.11.2017] Dostupné na:
http://www.laviny.sk/metodika-laviny/nauka-o-kamaratskej-pomoci/
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Zaduseniu a podchladeniu vieme vhodnou kamarátskou pomocou zabrániť,
takže šanca zasypaného na prežitie je relatívne vysoká pri dodržaní základných
postupov (viac v kapitole 3).

Obrázok 2: Počet obetí lavín na Slovensku, zdroj Stredisko lavínovej prevencie HZS

2 POHYB V LAVÍNOVOM TERÉNE
2.1 ZÁKLADNÉ PREVIDLÁ
Nasledujúce pravidlá definujú základné pravidlá pohybu v lavínovom teréne3
Všeobecné
 Pri pohybe vo voľnom nezabezpečenom teréne v zimnom období sa
nepohybujme sami. Riskujeme tým, že v prípade lavínového nešťastia
nebude mať kto privolať pomoc.
 Pri vyhlásení druhého a vyššieho stupňa lavínového nebezpečenstva,
v ojedinelých prípadoch aj pri prvom stupni, je povinnosťou každého

3

METODIKA PRE ZÁCHRANÁROV HORSKEJ SLUŽBY [online] [cit. 12.11.2017]
Dostupné na: http://www.horskasluzba.com/dokumenty/Metodia_SK_CZ.pdf
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mať: lavínový vyhľadávací prístroj, lavínovú lopatku, sondu,
lekárničku, spojovaciu techniku (mobilný telefón alebo vysielačka).
Pred vstupom do terénu
 Sa musí vykonať kontrola funkčnosti a kompatibility lavínových
vyhľadávacích prístrojov.
 Samozrejmosťou je teplejšie oblečenie, chránenie úst a nosa maskou,
šatkou, golierom.
 Trasu treba voliť chrbtami, rebrami, členitými svahmi s terasami,
skupinkami stromov, vyčnievajúcich skál, podľa možností sa treba
vyhýbať žľabom, muldám, svahom so súvislou snehovou pokrývkou.
 Je potrebné uvoľniť záťaž, nesmú sa používať bezpečnostné remienky
na lyže, bedrové a hrudné popruhy na batohoch (samozrejme
s výnimkou lavínových batohov), pútka na paliciach na ruky,
bezpečnostné lyžiarske viazanie je nastavené na strednú hodnotu
vypínacej sily.
Postup v ohrozenom teréne
 Minimálny rozostup členov skupiny je 10 metrov pri výstupe a 50
metrov pri zjazde.
 Ak prechádzame žľaby alebo muldy, tieto prechádzame vždy po
jednom. Traverz nevykonávame v horizontálnom smere, ale vždy
mierne šikmo dole.

 Pri zostupe do nebezpečného svahu sa treba pokúsiť vyvolať
mechanicky lavínu (pri zaistení repšnúrou, skokom do odtrhu, narezať
odtrh lyžami, hodiť snehový alebo skalný blok).
 Podľa možnosti využiť istenie horolezeckým lanom o skalu a ľad aj
v chodeckom teréne.
 Na lyžiach sa jazdí v spádnici svahu jemnými plynulými oblúkmi pri
maximálnom vylúčení skokov, pádov, traverzov.
 Všetci dodržujú jednu stopu.

9

2.2 AKO SA ZACHOVAŤ PRI STRHNUTÍ LAVÍNOU
Čo robiť v prípade zasiahnutia lavínou môžeme zosumarizovať do 4 bodov:
1. Vyhnite sa strhnutiu alebo zasypaniu
2. Snažte sa zabrániť uduseniu
3. Pokúste sa vyhnúť kolízii s okolitými prekážkami a predmetmi
4.

Snažte sa upútať pozornosť okolitých ľudí

Počas prvotného pohybu lavíny
 Snažte sa uniknúť do strany pred strhnutím lavínou.
 Volajte o pomoc, aby ste upovedomili okolité osoby, dávajte si však
pozor, aby sa do dýchacích ciest nedostal sneh.
 Snažte sa zachytiť stromov alebo iných objektov, ktoré môžu slúžiť
ako kotva.
 Zostaňte vzpriamene, plávajte a kopte, aby ste pokiaľ je to možné
ostali na povrchu lavíny.
 Pokúste sa dostať na okrej lavíny.
 Vyhnite sa kolízii s okolitými objektmi.
Počas spomaľovania lavíny
 Silno zatlačte rukami a kopnite tesne pred zastavením lavíny (keď
snehová masa zastaví, pohyb bude nemožný).
 Pokiaľ je to možné, snažte sa vytvoriť si pred tvárou vzduchovú
bublinu.
Po zastavení lavíny
 Snažte sa vyhrabať z nánosu snehu.
 Kričte na potenciálnych záchrancov. Sneh síce tlmí zvuk, ale hlas
môže byť počuteľný, ak je postihnutý v malej hĺbke.
 Šetrite kyslík, zbytočne nebojujte.
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2.3 STUPNE
E ZASYPANIA
Pri zastavení lavíny sa vytvorí nános, ktorý človeka
loveka doslova zabetónuje.
V tomto momente je veľmi
veľ
dôležité, kde sa strhnutý nachádza.. V závislosti od
polohy hlavy rozlišujeme 3 druhy zasypania: čiastočné – nekritické, čiastočné kritické a úplné. Podľa
ľa štatistík najčastejšie
naj
zomierajú ľudia v lavínach na asfixiu –
čiže zadusenie sa (70-95%).
95%). Z tohto hľadiska
adiska má najvyššie šance na prežitie
prež
ten, kto
ostane na povrchu, prípadne je len čiastočne zasypaný s voľnými
ľnými dýchacími cestami.
Druhou najčastejšou
astejšou príčinou
príč
smrti v lavínach sú mechanické poranenia (5-30%).
(5
Samozrejme zranenia a príčina
ina smrti závisí od lokálnej konfigurácie terénu
a snehových
hových podmienok.4

čiastočné - nekritické
hlava zasypaného je nad nánosom lavíny

čiastočné - kritické
hlava je pod nánosom lavíny, ale časti tela,
prípadne výstroja sú viditeľné
úplné
celé telo pod lavínou, žiadne časti nie sú
viditeľné

3 LAVÍNOVÁ VÝBAVA
Základnú lavínovú výbavu tvorí lavínový vyhľadávač,
vyhľ
č, lavínová sonda
a lopata. Okrem toho by však mal každý disponovať
disponova taktiež nabitým mobilným
5
telefónom a vybavenou lekárničkou
lekárni
.

Obrázok 3 znázorňuje
znázorň
priemerný čas potrebný na vykopanie postihnutého
a jeho percentuálnu šancu na prežitie pri použití kompletnej lavínovej výbavy,
kombinácií LV a niektorej časti a použití LV samostatne.

4

Lavíny – Skutočné
čné lavínové nehody s komentárom Strediska lavínovej prevencie HZS
Odporúčaný
aný obsah lekárničky
lekárni
podľa Pokynu HZS č.9/2016 dostupný
https://www.hzs.sk/uploads/wysiwyg/pokyny
https://www.hzs.sk/uploads/wysiwyg/pokyny-hzs/10_slovensky.pdf
5
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na

Obrázok 3: Šanca na prežitie6

Stĺpec A ilustruje použitie kompletnej lavínovej výbavy, kedy trvá záchrana
v priemere 15 minút a šanca postihnutého na prežitie je až 93%. V prípade, že
nemáme sondu a kvôli tomu nie sme schopný presne určiť polohu postihnutého sa
čas záchrany predlžuje na takmer 30 minút a zasypaný má len 50% šancu na prežitie.
Ešte horší prípad je znázornený v stĺpci C, kedy záchranca nemá lopatu a na
záchranu použije len LV a sondu. Je síce schopný presne lokalizovať postihnutého,
ale čas ne jeho vykopanie sa enormne predlžuje. Šanca na prežitie je v tomto prípade
len 25%. Najhorší scenár pri nekompletnej lavínovej výbave môžeme vidieť v stĺpci
D. Záchranca je vybavený len lavínovým vyhľadávačom, doba záchrany je viac ako
60 minút a šance zasypaného sú len 13%. Môžeme teda skonštatovať, že jedine
s kompletnou lavínovou výbavou sme schopný zasypaného vykopať do kritického
času 15 minút pri ktorom má stále vysokú šancu na prežitie.
Bližšie si popíšeme jednotlivé časti výbavy a ich použitie v nasledujúcom
texte.

3.1 LAVÍNOVÝ VYHĽADÁVAČ
Lokalizácia zasypaného pomocou lavínového vyhľadávača (skrátene LV)
patrí v súčasnosti k najefektívnejšej metóde. LV umožňuje okamžitú kamarátsku
pomoc a rýchlo prehľadať veľkú plochu. Bez tohto prístroja by nemal nikto
vstupovať do lavinózneho terénu, ale zároveň to neznamená, že s LV sa môžeme
6

METODIKA PRE ZÁCHRANÁROV HORSKEJ SLUŽBY [online] [cit. 12.11.2017]
Dostupné na: http://www.horskasluzba.com/dokumenty/Metodia_SK_CZ.pdf

12

správať

ľahkomyseľne.

LV

nás

nechráni

pred

lavínami.

Prístroj má dva módy – vysielanie a príjem. Počas túry máme LV zapnutý na
vysielanie. V prípade nehody sa prepneme na príjem a hľadáme signál ktorý vysiela
zasypaný. Vysielacia frekvencia je normalizovaná na 457 kHz, max. ± 80 Hz. Pre
LV platí norma ETN 300 718. Prístroje vyrobené podľa tejto normy musia byť
navzájom

kompatibilné,

t.j.

môžu

si

navzájom

prijímať

signály.

Z hľadiska konštrukcie bývajú:
 analógové – (ALV) vysielaný signál je v prijímacom móde
konvertovaný na zvukový (reproduktor) alebo aj optický (dióda)
signál. Čím je signál silnejší, tým je hľadaný prístroj bližšie.
Náročnejší na obsluhu.
 digitálne – (DLV) vysielaný signál je v prijímacom móde
matematickým algoritmom konvertovaný do číslicovej (digitálnej)
podoby (displej). Ľahšie sa s nimi pracuje, smer a vzdialenosť od
zasypaného je indikovaná na displeji. Majú menší dosah a väčšiu
spotrebu ako analógové. Umožňujú rýchlejšie jemné hľadanie
a hľadanie viacerých zasypaných. Majú viac funkcií a možnosť
aktualizácie softvéru. Najsilnejší signál u ALV analogicky zodpovedá
najkratšej vzdialenosti u DLV.
 analógové/digitálne – u ALV/DLV vyhľadávačov analógový režim
má väčší dosah a slúži na hľadanie signálu, digitálny režim uľahčuje
jemné hľadanie.
Prístroje sa líšia aj počtom antén. Môžu mať jednu, dve, alebo tri antény. Na
vysielanie používajú len jednu anténu. Dnes sú už prístroje s jednou anténou
považované za zastarané. DLV majú dve, novšie tri antény a ukazujú počet
zasypaných, približný smer a vzdialenosť k zasypanému čo podstatne urýchli
vyhľadávanie.
Na niektorých DLV je možnosť v prijímacom móde nastaviť čas po uplynutí
ktorého sa prístroj prepne automaticky späť do vysielacieho módu. To má význam v
prípade, ak záchrancu zasype ďalšia lavína. Niektoré modely disponujú aj
prídavnými funkciami: kompas, teplomer, výškomer, sklonomer, atď.
13

Obrázok 4: Lavínové vyhľadávače

Pozn.: Jeden z najrozsiahlejších testov lavínových vyhľadávačov uskutočnilo
v roku 2015 Stredisko lavínovej prevencie HZS. Podrobnú správu, metodiku
a výsledky sú zverejnené na internetovej stránke7 Strediska.
Hľadanie a lokalizácia zasypaného pomocou lavínového vyhľadávača
prebieha v 3 fázach, za 4. fázu už považujeme použitie lavínovej sondy, tzv.
sondovanie.
1. Hľadanie signálu – prvotné zachytenie signálu. Po lavínisku sa pohybujeme
v spádnici lavíny podľa obrázku 5 tak, aby sme pokryli signálom celé lavínisko,
tzn. minimálne 10m od kraja a s maximálne 20m (2x 10m) vzdialenosťou od
svojej predošlej stopy v lavínisku, resp. ďalšieho pátrača v prípade viacerých
pátračov. 10m vzdialenosť je odporúčaná preto, lebo táto vzdialenosť by mala byť
prijímací dosah akéhokoľvek vyhľadávača.

7

https://slphzs.wordpress.com/2016/01/12/test-lavinovych-vyhladavacich-pristrojov-2015vysledky-hodnotenie-pristrojov/
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Obrázok 5: Prvotné zachytenie signálu LV8

Rozhodujúcim faktorom v prvej fáze hľadania zasypaného je dosah
lavínového

vyhľadávacieho

prístroja.

Výrobcovia

udávajú

vo

svojich

marketingových materiáloch maximálny dosah prístrojov v ideálnom postavení
vysielajúcej a prijímacej antény (smer X oproti smer X). Takáto situácia je však skôr
výnimočná ako pravdepodobná. Antény sú vo väčšine prípadov postavené v
nevýhodnejších polohách. V týchto prípadoch sa ich dosah znižuje až na 48 %.9
Preto sa odporúča pracovať s polovičnou a nie maximálnou hodnotou dosahu, ktorá
je uvádzaná výrobcom prístroja.

Obrázok 6: Vzájomné polohy antén lavínovýh vyhľadávačov
8

METODIKA PRE ZÁCHRANÁROV HORSKEJ SLUŽBY [online] [cit. 12.11.2017]
Dostupné na: http://www.horskasluzba.com/dokumenty/Metodia_SK_CZ.pdf
9
https://slphzs.wordpress.com/2016/01/12/test-lavinovych-vyhladavacich-pristrojov-2015vysledky-hodnotenie-pristrojov/
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2.

Hrubé hľadanie – sledovanie signálu až do miesta, z ktorého sa signál v

každom smere zmenšuje (nárast vzdialenosti u DLV, resp. pokles hlasitosti u ALV)
až do vzdialenosti 5m, potom nasleduje jemné hľadanie.

Obrázok 7: Hrubé hľadanie10

3.

Jemné hľadanie – hľadanie približného miesta zasypania až do použitia

sondy. Pohybujeme sa tesne nad povrchom snehu v kolmých líniách, smer meníme v
mieste maximálneho signálu. Nazýva sa tiež krížová metóda podľa pohybu prístroja
v tvare kríža.

10

SEARCH
PHASES
[online]
[cit.
14.11.2017]
http://www.pieps.com/en/content/know-how-suchphasen
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Dostupné

na:

Obrázok 8: Jemné hľadanie11

Nasledujúci obrázok sumarizuje postup práce s lavínovým vyhľadávačom pri
hľadaní zasypaného.

Obrázok 9: Práca s lavínovým vyhľadávačom12

3.2 LAVÍNOVÁ SONDA
Lavínová sonda sa používa na presné dohľadanie zasypaného po jemnom
vyhľadaní lavínovým vyhľadávačom (viď. 3.1). Jej minimálna dĺžka by mala byť
11

METODIKA PRE ZÁCHRANÁROV HORSKEJ SLUŽBY [online] [cit. 12.11.2017]
Dostupné na: http://www.horskasluzba.com/dokumenty/Metodia_SK_CZ.pdf
12
IN CASE OF EMERGENCY [online] [cit. 14.11.2017] Dostupné na:
http://www.pieps.com/en/content/know-how-notfall-lawine-en
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200cm, ideálne však medzi 240 až 300cm, pretože manipulácia s ňou je jednoduchšia
dokážeme s ňou pracovať aj pri výške nánosu cez 200cm.
Úspešný zásah sondou rozpoznáme tak, že pocítime mäkký odpor nárazu
(sonda zapéruje) a hĺbka vniknutia sondy je nižšia

Obrázok 10: Lavínová sonda v zloženom stave

Pri práci je potrebné dodržať 3 základné podmienky:
 Sondu picháme kolmo (90°) na povrch
 Sondu picháme špirálovito v 30cm vzdialenosti (viď obrázok)
 Pozitívnu sondu nevyťahujeme!
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Obrázok 11: Použitie lavínovej sondy13

3.3 LAVÍNOVÁ LOPATA
V súčasnej dobe je na trhu množstvo druhov lopát, ktoré sa odlišujú
materiálom, veľkosťou listu, dĺžkou násady, váhou, atď. V tejto kapitole si popíšeme
základnú techniku práce s lopatou.

13

SEARCH
PHASES
[online]
[cit.
14.11.2017]
http://www.pieps.com/en/content/know-how-suchphasen
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Dostupné

na:

Obrázok 12: Lavínová lopata a cepín v jednom

Po dohľadaní zasypaného pomocou sondy (viď 3.2) začíname kopať od
sondy vo vzdialenosti rovnajúcej sa hĺbke v akej sa zasypaný nachádza. To znamená,
že ak je postihnutý v hĺbke 1m pod povrchom (každá sonda by mala mať na sebe
mierku), začíname kopať vo vzdialenosti 1m od sondy. Je to z toho dôvodu, aby sme
nenarušili dýchaciu dutinu postihnutého a taktiež aby bolo samotné kopanie
efektívnejšie. Ak je záchrancov viacero, odporúča sa, aby ostatní pomáhali
s transportovaním vykopaného snehu smerom od postihnutého a aby sa striedali pri
kopaní. Obrázok 13 nižšie ilustruje správnu techniku kopania.

Obrázok 13: Vykopanie zasypaného
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4 KAMARÁTSKA POMOC V LAVÍNE
Táto kapitola sa snaží priblížiť postup kamarátskej záchrany v lavíne
a poukazuje na možné chyby, ktorým by sme sa mali vyvarovať.

4.1 POSTUP ZÁCHRANY V LAVÍNE
Jedným zo základných predpokladov kamarátskej pomoci je dodržanie
zásady, že na túru idú vždy minimálne dvaja, v ideálnom prípade tri a viac osôb.
Ďalším predpokladom je, že každý člen disponuje lavínovou výbavou, t.j. lavínovým
vyhľadávačom, sondou a lopatou. Tretím predpokladom je, že každý účastník túry
pozná svoju výbavu a dokáže s ňou správne pracovať.
Je dôležité opäť podotknúť, že postihnutého musíme od zasypania do 15
minút nielen nájsť, ale ho aj vykopať. Jedná sa o súboj s časom, preto je aj v tejto
veľmi psychicky vypätej situácii dôležité zachovať rozvahu a dodržať správny
postup pri záchrane. Ten môžeme popísať v bodoch nasledovne:14
1. Bezodkladne informujeme lokálnu záchrannú službu (Na Slovensku
Horskú záchrannú službu - HZS) o nešťastí. Ak ju nemôžeme
kontaktovať okamžite, až po 20 minútach prehľadávania ide niekto zo
skupiny hľadať pomoc. Výnimkou môže byť situácia, kedy je skupina
dostatočne veľká a jedna osoba sa môže vydať po pomoc
bezprostredne.

Informácie súvisiace s požiadavkou na zásah pri lavínovej nehode:
 miesto nehody
 presný čas pádu lavíny
 poveternostné podmienky na lavínisku (smer a sila vetra,
dohľadnosť, teplota)
 koľko ľudí bolo zasiahnutých
 koľko ľudí ostalo pod lavínou a koľko ostalo na povrchu
 začalo sa s kamarátskou pomocou (ako a koľko ľudí)?
14

Kolektív autorov. Vysokohorská turistika. 2. vydanie. Žilina: KRUPA print. 2007, s. 127128.
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 mal zasypaný lavínový hľadač alebo iný prostriedok k
lokalizácii?
 čo bolo vykonané na ich záchranu (označenie bodov,
prehliadka, nájdenie predmetov, sondáž, hľadanie s prístrojmi,
oživovanie)
 sú označené miesta strhnutia, posledného videnia alebo miesta
nálezu vecí postihnutého?
 zdravotný stav postihnutého, ktorý ostal na povrchu
 popis lavíny: šírka a výška odtrhu, spôsob odtrhu, dĺžka
lavíny, výška a šírka nánosu, druh snehu
 Aktuálne počasie a nasledovná predpoveď
 Možnosti poskytnutia kamarátskej pomoci a transportu
2. Vykonáme vizuálnu prehliadku lavíniska, môžeme tak spozorovať
odkrytú časť tela zasypaného. Na základe pozorovania môžeme určiť
miesto strhnutia postihnutej osoby a jej pravdepodobnú dráhu
v lavíne, rovnako aj oblasť, kde sa osoba môže nachádzať po
zastavení lavíny.
3. Pri väčšom počte záchrancov je nutné, aby sa organizácie záchrany
podujal

najskúsenejší

člen

skupiny,

ktorého

pokyny

musia

rešpektovať všetky osoby v lavínovom poli. Vedúci sa pokúsi
objektívne zhodnotiť riziko pádu ďalšej lavíny a pokiaľ sa záchrany
zúčastňuje viacero záchrancov, určí jedného pozorovateľa, ktorý
varuje ostatných v prípade pádu sekundárnej lavíny. Musia sa taktiež
definovať úniková cesty pre prípad pádu sekundárnej lavíny.
4.

V prípade, že nájdeme veci postihnutého, je potrebné ich nechať na
mieste. Môžu byť potrebné pri ďalšej záchrane na určenie presnejšej
dráhy pádu. Opätovným kričaním prerušovanými prestávkami ticha
a počúvaním skúšame, či nepočujeme volanie zasypaného. Nie je
vylúčené, že postihnutý prežil, je len pod malým nánosom snehu
a môže volať o pomoc.

5. Ak vizuálne prehľadávanie lavíny nebolo úspešné, je potrebné
okamžite začať hľadať pomocou lavínového vyhľadávača (viď.
kapitola 3.1). V tomto bode je dôležité, aby všetci záchrancovia prepli
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svoje vyhľadávače do režimu hľadania a nerušili tak ostatných
záchrancov svojím signálom.
6. Podľa počtu záchrancov sa volia rôzne taktiky hľadania prvého
signálu V tejto fáze je dôležitá rýchlosť pohybu záchrancu, preto je
možné využiť aj pohyb na lyžiach. Po zachytení signálu záchranca
zastane, odopne lyže a výrazne označí toto miesto (zapichnuté
skrížene palice) a vytýči približný smer k zasypanému pomocou
prístroja.
7. Pri správnom použití lavínového vyhľadávača je predpoklad, že
zasypanú osobu sa podarí lokalizovať. Detailné vyhľadanie osoby
vykonáme pomocou lavínovej sondy (viď. kapitola 3.2), ktorou je
možné presne určiť polohu postihnutého. V prípade, že je vpich sondy
pozitívny (pozitívna sonda), túto sondu už nevyťahujeme a necháme
ju na mieste nálezu. Je nutné si uvedomiť, že sonda je vyrobená
z pružného materiálu a a jej priebeh snehovými vrstvami nie je ideálne
kolmý.
8. Na mieste lokalizácie postihnutého sa pohybujeme veľmi opatrne,
pretože môže dôjsť k zničeniu dýchacej dutiny, ktorá je pre prežitie
postihnutého mimoriadne dôležitá. Vyhrabávanie postihnutého sa
nesmie vykonávať kolmo dole tesne vedľa sondy, ale zboku, aby bola
väčšia šanca na zachovanie dýchacej dutiny (viď kapitola 3.).
9. Počas

vyslobodzovania

je

nutné

zistiť

prioritne prítomnosť dýchania u postihnutého,

stav

vedomia

a

spriechodniť mu

dýchacie cesty a uvoľniť hrudník. Ak dýchanie nie je prítomné, je
potrebné začať okamžite s umelým dýchaním a masážou srdca podľa
všeobecne platných postupov. Taktiež je nutné skontrolovať, čí
postihnutý smrteľne nekrváca a snažiť sa tlakom toto krvácanie
zastaviť.

Ak je postihnutý celkovo podchladený, je nutné sa

vyvarovať pri vyslobodzovaní väčších pohybov s ním. Podchladeného
postihnutého musíme zatepliť – vymeniť mu mokré oblečenie za
suché, poskytnúť mu dodatočné (aj svoje) vrstvy oblečenia,
odizolovať ho od snehu pod ním pomocou karimatky, lyží, ruksaku,
prípadne konárov a poskytnúť mu teplé tekutiny.
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4.2 VIACNÁSOBNÉ ZASYPANIE
Ak je zasypaná viac ako jedna obeť, záchrancovia môžu počuť dva alebo viac
signálov súčasne. Mali by sa však sústrediť na jeden z nich, lokalizovať postihnutého
a až potom sa zamerať na ďalší signál. Ak je to možné, mali by vypnúť nájdený
prístroj. Ak sú obete vzájomne vo väčšej vzdialenosti, vysielané signály majú rôznu
intenzitu a vyššie spomenutá situácia by nemala nastať. Ak sú naopak obete blízko
pri sebe, identifikácia signálu vyžaduje pomalšie narábanie s prístrojom, aby sme
určili presné polohy zasýpaných.15 V súčasnej dobe sú na trhu lavínové vyhľadávače
uspôsobené na vyhľadávania viacerých zasypaných a funkciou MARK – označenie
zasypaného a eliminácie signálu vysielaného signálu v našom LV. To umožňuje
,v prípade viacerých záchrancov, pokračovať ihneď v hľadaní ďalšieho postihnutého.
Postup pri viacnásobnom zasypaní 16
 Nasledujte najsilnejší signál (najbližší prístroj) až kým nie je
lokalizovaný najbližší vysielač signálu.
 Vykopte prvú obeť a vypnite jej LV.
 Ak ste ako záchranca sám, rýchlo spriechodnite obeti dýchacie cesty,
skontrolujte jej životné funkcie a pokračujte v hľadaní ďalších
postihnutých.
 Ak je záchrancov niekoľko, jeden alebo dvaja ostanú pri prvej obeti
a ostatní záchrancovia pokračujú v hľadaní ostatných zasypaných.

4.3 PREHLIADKA LAVÍNISKA, HRUBÁ A JEMNÁ SONDÁŽ
Ak zasypaní nedisponujú lavínovým vyhľadávacím prístrojom alebo
hľadanie pomocou nich nebolo úspešné, vykonajú kamaráti prehliadku lavíniska. Táto sa môže previesť zrakom a sluchom. Všetci členovia skupiny si
musia uvedomiť, že každá stratená minúta znižuje nádej na záchranu
postihnutých. Bezhlavé opustenie lavíniska bez dôkladnej prehliadky jej
15

FERGUSON, S.A., LACHAPELLE, E.R. The ABCs of Avalanche Safety. Seattle: THE

MOUNTAINEERS BOOKS. 2003, s. 92
16

FERGUSON, S.A., LACHAPELLE, E.R. The ABCs of Avalanche Safety. Seattle: THE
MOUNTAINEERS BOOKS. 2003, s. 92
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povrchu je neospravedlniteľné. Za určitých okolností môže prehliadka lavíny
poskytnúť

postihnutému

väčšiu

šancu

na

prežitie,

ako

dôkladné

presondovanie celej lavíny.
Povrchová prehliadka je najoptimálnejšia, ak vzdialenosť medzi
pátrajúcimi nie je väčšia ako 4 m. Hľadajú sa: vyčnievajúce časti tela, časti
lavínovej šnúry, súčasti výstroje, krvavé stopy. Všetky miesta nájdenia
spomenutých vecí je treba na lavíne výrazne označiť (vetvičkami stromov,
kosodreviny a pod.). Ak sneží a fúka vietor, alebo sa stmieva, je nutné
označiť aj obrys nánosu lavíny.
Pri hľadaní sluchom musí na lavínisku panovať absolútne ticho.
Postup na lavíne treba občas zastaviť a načúvať volaniu zasypaného. Ak
prehliadka lavíny nebola úspešná, alebo sa nenašli všetci zasypaní, ponáhľa
sa najzdatnejší člen zo skupiny (alebo dvaja, ak to zloženie skupiny dovoľuje)
podať správu o nešťastí a privolať pomoc.
Keď prehliadka lavíny nebola úspešná, správa o nešťastí bola
odoslaná, zahája partneri zasypaných hrubú sondáž (rýchlosondáž). Ak
nemáme k dispozícii lavínovú sondu, môžeme hrubú sondáž vykonať aj
improvizovanými sondami. Ako improvizované sondy môžu byť použité
rôzne tenšie dlhé a pevné predmety: lyžiarske palice po odstránení krúžkov,
horolezecké čakany, lyže, slalomové tyče, konáre stromov a kosodreviny atď.
Pátracie družstvo na hrubú sondáž sa môže vytvoriť už z troch osôb. Pri
hrubej sondáži sa držíme nasledujúcich zásad:

 sondovať sa začína vo vytýčenej približnej ploche zasypania od čela lavíny
smerom k odtrhu tak, aby prostredný člen sondujúceho družstva kráčal po
línii zasypania a družstvo stálo v rade kolmo na túto líniu
 sondujúci stoja v rade, mierne rozkročmo, dotýkajú sa plecami vzhľadom na
lepšiu možnosť dodržania vyrovnanej rady sondujúcich. Vzdialenosť sond,
držaných pred telom je cca 50 cm
 na povel "Vpich!" sa spustí sonda zvislo pred telom pomedzi špice nôh do
snehu
 na povel „Zdvih!“ sa sonda vytiahne zo snehu
 po vytiahnutí sond postúpi rad na povel "Dva kroky vpred!" o dve dĺžky
topánky (asi 70 cm) vpred
25

•

sonduje sa štvorec 50x70 cm a pravdepodobnosť zásahu je 80%.

Obrázok 14: Hrubá sondáž

Ak nebola hrubá sondáž úspešná, zahája členovia skupiny jemnú
sondáž. Zásady pre jemnú sondáž:
 sondujúci stoja v rade, rozkročmo asi 50 cm, v rozostupoch na
vpravo upažený lakeť. Odstup jeden od druhého je 25 cm,
vzdialenosť sond, držaných pre stredom tela je 75 cm
 vpichy sa prevádzajú medzi topánky a ku špiciam topánok
členov družstva
 družstvo postúpi vpred len o jeden krok
 povely pri jemnej sondáži: „Ľavá!“, „Zdvih!“, „Stred!“,
„Zdvih!“, „Pravá!“, „Zdvih!“, „Krok vpred!“.
 sonduje sa tak štvorec 25x30 cm a pravdepodobnosť zásahu je
99%.
Jemná sondáž trvá 4x dlhšie ako hrubá sondáž, väčšinou sa pomocou nej
dohľadávajú mŕtve obete lavín po presondovaní celého lavínišťa hrubou
sondážou.
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Obrázok 15: Hrubá sondáž

4.4 10 MOŽNÝCH CHÝB PRI ZÁCHRANE V LAVÍNE
Pri záchrane postihnutého je dôležité postupovať rýchlo a vyhnúť sa možným
chybám. 10 možných chýb, ktoré boli definované lekárom horskej záchrannej služby
Hermannom Bruggerom je popísaných nižšie:17
1. Nezasiahnutí členovia skupiny predčasne opustia lavínisko.
SPRÁVNE: minimálne 15 minút intenzívneho prieskumu a hľadania
zrakom, sluchom a s pomocou prístroja. Opustenie lavíniska je veľkou
chybou, pretože zasypaná osoba má počas prvých 15 minút najvyššiu
šancu na prežitie. Až po uplynutí tejto doby by sa mali nepostihnutí
vydať privolať pomoc (v prípade ak nie je možný telefonický
kontakt). V prípade väčšej skupiny je ideálne, ak ide pomoc privolať
jeden, prípadne dvaja a ostatní zatiaľ pokračujú v hľadaní až do
príchodu horských záchranárov.
2. Nadbytočný počet osôb na lavínisku
SPRÁVNE: Na lavínisku by nemalo byť viac osôb ako je nutné na
lokalizáciu, záchranu a ošetrenie postihnutých. Je treba mať na zreteli,
že zasypaný je tesne pod povrchom a prežíva len vďaka dýchacej
dutine, ktorá sa môže udupaním zničiť. Preto sa aj depo záchranného
materiálu zriaďuje mimo lavíny a pristanie vrtuľníka je možné len
mimo nej, priamo na lavíne je možné až po lokalizovaní všetkých
zasypaných.

17

FRANK, T., KUBLÁK, T. a kol. Horolezecká abeceda. Praha: Nakladatelství Epocha,
2010, s. 434-435.
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3. Predčasné vytiahnutie pozitívnej sondy
SPRÁVNE: Úspešnú sondu je dôležité vždy nechať zastrčenú ako
vodítko. Ak sa záchranár domnieva, že lokalizoval zasypaného,
nesmie už sondu vytiahnuť. Naopak, pomocou ďalších sondovacích
tyčí by mal určiť polohu tela.
4. Vyhrabávanie zasypaného kolmo dolu
SPRÁVNE: Začať kopať z boku. Zvyšuje sa tak šanca na zachovanie
prípadných dýchacích otvorov v priebehu vyhrabávania. V momente,
keď je vyhrabávanie úspešné, je potrebné zorientovať sa v polohe tela
a čo najskôr vyhrabať hlavu postihnutého. Tú je potom potrebné
chrániť pred tým, aby sa sneh znovu nedostal do dýchacích ciest.
Výkop musí byť natoľko veľký, aby sa v ňom mohol pohybovať
aspoň 1 záchranca, ktorý začne s prvotnými opatreniami pre záchranu
života.
5. Lekár je privolaný až po vykopaní postihnutého
SPRÁVNE: Pokiaľ je lekár záchrannej služby prítomný na lavíništi,
musí byť informovaný bezprostredne po lokalizácii hľadaného.
Môžeme tak predísť rôznym komplikáciám.
6. Nepátra sa po dýchacej dutine a po priechodnosti dýchacích ciest
SPRÁVNE: Dutinu pred ústami a nosom je potrebné zaistiť
v priebehu vyhrabávania, po vyhrabaní je nutné okamžite uvoľniť
dýchacie cesty.
7. Mnoho manipulovania s podchladeným telom postihnutého
SPRÁVNE: Manipulovať s postihnutým čo možno najšetrnejšie.
Rovnako ako pri podchladení, aj tu existuje možnosť tzv. smrti zo
záchrany.
8. Osoba v bezvedomí nie je uložená do polohy na boku
SPRÁVNE: Uložiť do stabilizovanej polohy.
9. Oživovanie preukázateľne mŕtvych, obzvlášť tých, ktorý nemali
po dlhšej dobe zasypania dýchaciu dutinu.
SPRÁVNE: Lekár, pokiaľ je na mieste by mal rozhodnúť
o zmysluplnosti oživovania a prípadne ho včas zastaviť, aby neboli
zbytočne viazané sily záchranárov.
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10. Predčasné ukončenie oživovacích pokusov v prípade, že obeť
mala dýchaciu dutinu.
SPRÁVNE: Podchladený, ktorý mal dýchaciu dutinu by podobne ako
v ostatných prípadoch podchladenia nemal byť nikdy prehlásený za
mŕtveho. Je nutné zahájiť resuscitáciu až do zahriatia. Smrť je možné
skonštatovať až po zahriatí.

29

ZÁVER
Cieľom tejto záverečnej práce bolo poukázať na dôležitosť kamarátskej
pomoci v lavíne, popísať správne používanie lavínovej výbavy a postup pri lavínovej
nehode. Toto všetko sú už len následky, ktorým sa dá predísť prevenciou, čiže
správnym výberom túry, sledovaním vývoja počasia a snehovej pokrývky, stupňa
lavínového nebezpečenstva, sledovaním predpovede počasia, dodržaním správneho
postupu v teréne, atď. Riziko pádu lavíny sa však nedá úplne eliminovať, môžeme ho
len minimalizovať. Preto by každý človek pohybujúci sa v potenciálne lavínovom
teréne mal byť vybavení základnou lavínovou výbavou a vedomosťami o jej obsluhe
a postupe v prípade lavínovej nehody.
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PRÍLOHA 1
Gánok (2459 m.n.m) – popis vysokohorskej túry
Gánok (Ganek) je štít v hlavnom hrebeni Tatier, ktorý sa týči nad tromi dolinami –
Rumanovou (nadväzuje na Zlomiskovú dolinu), Ťažkou a Kačacou, pričom do posledných
dvoch spadá mimoriadne strmými a pôsobivými stenami. Je taktiež známi pre svoju galériu,
ktoré je dobre viditeľná so sedla Váha.
Výstupová trasa: Cez Gankovu štrbinu
Obtiažnosť: II- (exponované)
Trvanie: 3 hodiny
Východisko: Popradské pleso (Zastávka TEŽ Popradské pleso, ďalej po modrej značke alebo
zastávka Štrbské pleso a ďalej červená značka smer Popradské pleso)
Od hotela pri Popradskom plese sa vydáme po červenej značke smerom na Sedlo pod
Ostrvou, ktorú zakrátko v blízkosti Ľadového potoka pri tabuli TANAP-u opustíme
a odbočíme na zreteľný chodníček vľavo. Dostaneme sa do Zlomiskovej doliny, ďalej
nasledujeme chodníček popod Zlomiskovú vežu. Pod Ľadovým plesom zabočíme doľava
a suťoviskom na okraji Rumanovej dolinky stúpame smerom pod Zlobivú, pomáhajúc si
občasnými mužíkmi. Odtiaľto už vidíme sutinovú lávku, tiahnucu sa od Zlobivej popod
Rumanov štít až ku Ganku. Nástup na ňu je žľabom vľavo od spádnice Zlobivej, na terase
zabočíme vľavo smerom ku Ganku. Zhruba pod Rumanovým štítom zabočíme šikmo vpravo,
po nepríjemnej suti vystúpime do Gankovej štrbiny. Tu sa nám naskytnú prvýkrát výhľady do
Kačacej doliny a pocítime strmosť stien padajúcich na sever. Z Gankovej štrbiny potom
pokračujeme vľavo sledujúc líniu hrebeňa. Držíme sa prevažne na strane Rumanovej dolinky.
Jedná sa o veľmi peknú túru s exponovanými hrebeňovými pasážami.
Popisovaná trasa je jediná nehorolezecká cesta na vrchol. Zostupová trasa je totožná
s výstupovou a je taktiež jedinou únikovou trasou. Túru odporúčam absolvovať za dobrého
počasia a suchej skaly v maximálne 3-člennom družstve a doplniť o výstup na Rumanov štít.
Odporúčaná výbava: osobná lekárnička, nabitý mobilný telefón, čelové svietidlo,
horolezecká prilba, sedací úväz, prsný úväz, nezošitá plochá slučka vhodnej dĺžky na
vytvorenie kombinovaného úväzu, pomocné repšnúry priemeru 5 mm a 6mm vhodnej dĺžky,
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3x plochá zošitá slučka, 4x karabína s poistkou (z toho aspoň jedna HMS), zlaňovacia osma
alebo jej alternatíva, jednoduché horolezecké lano min. 30m

Obrázok 16: Mapa oblasti (J. Hlaváček – Podrobný plán Vyokých Tater)
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Obrázok 17: Trasa výstupu, fotené zo Zlomiskovej veže (foto autor)

33

Obrázok 18: Nástup na Rumanovu terasu (zdroj goat.cz)

Obrázok 19: Žľab na Rumanovu terasu (zdroj goat.cz)
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Obrázok 20: Trasa výstupu z Gankovej štrbiny. Fotené z Rumanovho štítu (zdroj goat.cz)
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Obrázok 21: Záverečný úsek výstupu (foto autor)
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