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Gorska reGorska rešševalna zveza evalna zveza 
SlovenijeSlovenije

Komisija za reKomisija za rešševanje iz plazovevanje iz plazov

Odkopavanje zasutih v Odkopavanje zasutih v 
snesnežžnem plazunem plazu
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Izkopavanje zasutih v sneIzkopavanje zasutih v snežžnem plazunem plazu

Statistika, praksa in preizkusi so pokazali, da trditvi:Statistika, praksa in preizkusi so pokazali, da trditvi:

1. da je izjemnega pomena obvladati na1. da je izjemnega pomena obvladati naččin iskanja z lavinskoin iskanja z lavinsko
žžolno ko je zasutih veolno ko je zasutih večč ljudi hkrati ljudi hkrati 

2. da za vsako od faz (iskanje, odkopavanje glave in nudenje prv2. da za vsako od faz (iskanje, odkopavanje glave in nudenje prvee
pomopomočči i –– ooččistimo in sprostimo dihalna pota) porabimo pribliistimo in sprostimo dihalna pota) porabimo približžnono
enako enako ččasa, med 5 in 7 minutasa, med 5 in 7 minut

NE drNE držžita!ita!
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1.1. trditevtrditev

izjemno redki so primeri, da je popolnoma zasutih veizjemno redki so primeri, da je popolnoma zasutih večč ljudi, ki bi ljudi, ki bi 
vsi imeli lavinske vsi imeli lavinske žžolneolne
izredno redko so izredno redko so žžrtve tako blizu skupaj (ali pa so rtve tako blizu skupaj (ali pa so ččisto skupaj), isto skupaj), 
da bi to motilo iskalcada bi to motilo iskalca

2.2. trditevtrditev

daledalečč najvenajvečč ččasa porabimo za izkopavanje (asa porabimo za izkopavanje (čče je e je žžrtev 1m rtev 1m 
globoko, za odkopavanje glave porabimo 11 globoko, za odkopavanje glave porabimo 11 –– 17 min, za 17 min, za 
kompletni izkop pa premekompletni izkop pa premeččemo 3 emo 3 –– 4 kub. m snega ali 1 4 kub. m snega ali 1 –– 1,5 1,5 
tone)tone)
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ZakljuZaključčekek

Velja za Velja za organiziranoorganizirano rerešševanje in evanje in tovaritovarišškoko pomopomočč

z lavinsko z lavinsko žžolno se zelo dobro izurimo v iskanju enega zasutegaolno se zelo dobro izurimo v iskanju enega zasutega

osredotoosredotoččimo se na naimo se na naččin in tehniko izkopavanja in s tem obin in tehniko izkopavanja in s tem obččutno utno 
skrajskrajššajmo ajmo ččas celotnega reas celotnega rešševanjaevanja



IzobraIzobražževanje, gornievanje, gorniššvo   vo   
www.volontar.netwww.volontar.net

Kako Kako šše lahko prihranimo e lahko prihranimo ččas?as?

Raziskava: Dale Raziskava: Dale AtkinsAtkins, USA, USA
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CILJI raziskaveCILJI raziskave

opredeliti ali je organizirano (strateopredeliti ali je organizirano (stratešško) odkopavanje hitrejko) odkopavanje hitrejšše od e od 
neorganiziranega (prostega) odkopavanjaneorganiziranega (prostega) odkopavanja

zagotoviti priporozagotoviti priporoččeno metodo kot osnovo za nadaljnje deloeno metodo kot osnovo za nadaljnje delo

vzbuditi interes in vzpodbuditi izobravzbuditi interes in vzpodbuditi izobražževanjeevanje
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TOVARITOVARIŠŠKA pomoKA pomočč :      ORGANIZIRANO re:      ORGANIZIRANO rešševanjeevanje

-- omejena sredstva                             omejena sredstva                             -- vevečč sredstevsredstev

-- omejeno omejeno ššt. udelet. udeležžencev                 encev                 -- vevečč oziroma potrebno oziroma potrebno ššt. ret. rešševalcevevalcev
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TRENUTNO stanjeTRENUTNO stanje

ČČas iskanja z lavinsko as iskanja z lavinsko žžolno je vse krajolno je vse krajšši!i!

Rekreativci:Rekreativci:

Leto                            Leto                            ččas   as   
1977 1977 –– 2000          29 min2000          29 min
2000 2000 –– 2006          18 min2006          18 min

Podatki: Podatki: CAICCAIC
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DEJSTVODEJSTVO

KoliKoliččina snega, ki ga je potrebno odstranitiina snega, ki ga je potrebno odstraniti

Globina zasutega             KoliGlobina zasutega             Količčina snegaina snega

1 m                                    3 m1 m                                    3 m
(900+ kg oz. 1 (900+ kg oz. 1 –– 1,5 tone)1,5 tone)

33



IzobraIzobražževanje, gornievanje, gorniššvo   vo   
www.volontar.netwww.volontar.net

DEJSTVODEJSTVO

PoloPoložžaj zasutegaaj zasutega

na trebuhu             45%na trebuhu             45%

na hrbtu                 26%na hrbtu                 26%

stoje, sede             16%stoje, sede             16%

boboččno                     13%no                     13%

V polovici primerov je treba V polovici primerov je treba žžrtev obrniti, da sprostimo dihalne poti.rtev obrniti, da sprostimo dihalne poti.
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RAZISKAVARAZISKAVA

tri dni kopanja v tetri dni kopanja v težžkem pomladanskem snegukem pomladanskem snegu

64 izkopavanj64 izkopavanj

lutke enake telutke enake težže in velikosti kot e in velikosti kot ččlovek, obrnjene na trebuhlovek, obrnjene na trebuh

globina zasutega 1 globina zasutega 1 –– 1,5 m1,5 m

vsi enake lopatevsi enake lopate
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1 1 –– 4 kopa4 kopaččii

kopakopačči so morali i so morali žžrtev v celoti odkopati in obrniti na hrbetrtev v celoti odkopati in obrniti na hrbet

neorganizirano (prosto) odkopavanjeneorganizirano (prosto) odkopavanje

razlirazliččne nacionalne metode (kanadska, nemne nacionalne metode (kanadska, nemšška, ka, ……))

organizirana (strateorganizirana (stratešška) metodaka) metoda
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Podatkov za statistiPodatkov za statističčno primerjavo je premalo, kljub temu pa so no primerjavo je premalo, kljub temu pa so 
ugotovitve dragocene!ugotovitve dragocene!

PREVIDNOSTPREVIDNOST pri odlopri odloččitviitvi

MOMOČČ in in MOTIVACIJAMOTIVACIJA lahko negativno vplivata na odlolahko negativno vplivata na odloččitevitev
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SPLOSPLOŠŠNE UGOTOVITVENE UGOTOVITVE

PoloPoložžaj kopaaj kopačča, naa, naččela odmetavanjaela odmetavanja

odmetavamo naravnost nazajodmetavamo naravnost nazaj

ččepimo ali kleepimo ali kleččimo, telo naj bo imo, telo naj bo ččim bliim bližže povre površšineine

uporaba torza, obrauporaba torza, obraččamo se v bokihamo se v bokih

kopakopačči na razdalji zamaha lopatei na razdalji zamaha lopate

sneg premesneg premeččemo samo ENKRAT emo samo ENKRAT 
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OPAZOVANJE OPAZOVANJE ––
Neorganizirano (prosto) odkopavanjeNeorganizirano (prosto) odkopavanje

kopanje ob sondikopanje ob sondi

stostožčžčasta luknjaasta luknja

naporno izmetavanjenaporno izmetavanje

sneg pada nazaj v luknjo (na sneg pada nazaj v luknjo (na žžrtev)rtev)

kopakopačč stopa po stopa po žžrtvirtvi

uniuniččenje morebitnih zraenje morebitnih zraččnih nih žžepovepov

onemogoonemogoččena obravnava in obraena obravnava in obraččanje anje žžrtvertve

popoččasnoasno
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UGOTOVITVE UGOTOVITVE ––
organizirano (strateorganizirano (stratešško) odkopavanjeko) odkopavanje

zdruzdružžuje elemente testiranih metoduje elemente testiranih metod

kopakopačču zagotavlja manevrski prostoru zagotavlja manevrski prostor

zagotavlja prostor za obravnavo zagotavlja prostor za obravnavo žžrtvertve

hitrosthitrost
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NANAČČELA strateELA stratešškega odkopavanjakega odkopavanja

SploSploššno:no:
sonde ne odstranimosonde ne odstranimo
zazaččetek kopanja na spodnji strani sonde, etek kopanja na spodnji strani sonde, ccacca 1,5x globina 1,5x globina žžrtvertve
zazaččnemo na kolenihnemo na kolenih

En kopaEn kopačč::
zazaččetek kopanja na spodnji strani sonde, etek kopanja na spodnji strani sonde, ccacca 1,5x globina 1,5x globina žžrtvertve
zazaččne na kolenih, do globine pasune na kolenih, do globine pasu
šširina odkopa = irina odkopa = šširina zamahairina zamaha
sneg odmetava na stransneg odmetava na stran
globina pasu (stojeglobina pasu (stoječč polopoložžaj), odmetava navzdolaj), odmetava navzdol

2m2m

1,5x 1,5x 
globina globina žžrtvertve

-- en kopaen kopačč
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Dva kopaDva kopaččaa
zazaččetek kot prejetek kot prej
eden ob drugem za eden ob drugem za šširino zamaha narazenirino zamaha narazen
sneg odmetavata na stran, do globine pasusneg odmetavata na stran, do globine pasu
sneg odmetavata navzdolsneg odmetavata navzdol

Trije ali veTrije ali večč kopakopaččevev
primarni kopaprimarni kopačči (dva, drug ob drugem) ob sondii (dva, drug ob drugem) ob sondi
sekundarni kopasekundarni kopačči zai začčnejo na spodnji strani sonde, nejo na spodnji strani sonde, 
ccacca 1,5x globina 1,5x globina žžrtvertve
odkop zakljuodkop zaključči en sam, ostali oi en sam, ostali oččistijo prostor za transportno sredstvoistijo prostor za transportno sredstvo
in se pripravijo na premik in se pripravijo na premik žžrtve (obrartve (obraččanje, anje, PPPP, premik), premik)

Globina Globina žžrtve >2 mrtve >2 m
kopljemo v nivojih, vekopljemo v nivojih, večč sekundarnih kopasekundarnih kopaččev, ki ev, ki ččistijo snegistijo sneg

-- globina globina žžrtve >2 mrtve >2 m
-- kopljemo v nivojihkopljemo v nivojih
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SKLEPNE UGOTOVITVESKLEPNE UGOTOVITVE

Odkopavanje zahteva veliko Odkopavanje zahteva veliko ččasa in je fiziasa in je fiziččno naporno!no naporno!

““StrateStratešško odkopavanjeko odkopavanje”” zahteva manj zahteva manj ččasa, nudi izrabo prostoraasa, nudi izrabo prostora
in je fiziin je fiziččno manj naporno.no manj naporno.

““StrateStratešško odkopavanjeko odkopavanje”” naj se kot samostojno temo vkljunaj se kot samostojno temo vključči vi v
izobraizobražževanje evanje šširiršše planinske javnosti.e planinske javnosti.

““StrateStratešško odkopavanjeko odkopavanje”” naj preide v doktrino naj preide v doktrino ““tovaritovarišškeke”” pomopomočči.i.
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TOREJTOREJ……

STRATEGIJASTRATEGIJA (razporeditev mo(razporeditev mošštva, natva, naččrtovanje nadaljnjih rtovanje nadaljnjih 
postopkov)postopkov)

MOMOČČ ((maxmax. izkoristimo energijo, ustrezen polo. izkoristimo energijo, ustrezen položžaj telesa)aj telesa)

TEHNIKATEHNIKA (metoda odmetavanja)(metoda odmetavanja)
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Kako Kako šše lahko prihranimo e lahko prihranimo ččas?as?

Raziskava: Raziskava: ManuelManuel GensweinGenswein, , CHCH
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StrateStratešško odkopavanje ko odkopavanje -- zakaj, zakaj, čče sploh?e sploh?

Preizkus je bil opravljen s pomoPreizkus je bil opravljen s pomoččjo nakljujo naključčnih gornikov, nih gornikov, 
ki so na svoji turi ki so na svoji turi ššli mimo preizkusnega poligona.li mimo preizkusnega poligona.

Njihova naloga je bila Njihova naloga je bila ččim hitreje odkopati in premakniti na povrim hitreje odkopati in premakniti na površšje dva je dva 
metra globoko zakopano metra globoko zakopano žžrtev (tertev (težža in velikost sta ustrezali odraslemu a in velikost sta ustrezali odraslemu 
ččloveku). loveku). 

ŽŽrtev je bila rtev je bila žže locirana z lavinsko sondo. e locirana z lavinsko sondo. 

Na voljo so imeli obiNa voljo so imeli običčajne lavinske lopate.ajne lavinske lopate.
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Vodi jih moVodi jih močč in motivacijain motivacija

kopanje ob sondikopanje ob sondi

stostožčžčasta luknjaasta luknja

kopakopačči stopajo po i stopajo po žžrtvirtvi

uniuniččenje morebitnih zraenje morebitnih zraččnih nih žžepovepov
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naporno izmetavanjenaporno izmetavanje

sneg pada nazaj v luknjo (na sneg pada nazaj v luknjo (na žžrtev)rtev)
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onemogoonemogoččena obravnava in obraena obravnava in obraččanje anje žžrtvertve

popoččasnoasno
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ššele ko je ele ko je žžrtev odkopana ugotovijo,rtev odkopana ugotovijo,
da je ne morejo dvignitida je ne morejo dvigniti

zazaččnejo kopati dodatni nivonejo kopati dodatni nivo

sneg pada na sneg pada na žžrtevrtev
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POLOPOLOŽŽAJ AJ žžrtve?rtve?

z lavinsko sondo lociramo z lavinsko sondo lociramo žžrtevrtev

smer / polosmer / položžaj telesa (povprek na strmino, poaj telesa (povprek na strmino, pošševnoevno
navzgor, navzdol, navzgor, navzdol, ……) ) je neznanje neznan

polopoložžaj telesa (na hrbtu, na trebuhu, sede, aj telesa (na hrbtu, na trebuhu, sede, 
na boku, na boku, ……) ) je neznanje neznan
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POLOPOLOŽŽAJ AJ žžrtve?rtve?
(5 ali ve(5 ali večč kopakopaččev)ev)

med kopanjem nezaseden remed kopanjem nezaseden rešševalecevalec
poskuposkušša ugotoviti poloa ugotoviti položžaj aj žžrtvertve

pomembno za smer pomembno za smer šširitve stoiritve stožžcaca
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1,5 1,5 –– 2x2x
globina globina žžrtvertve

globina globina 
žžrtvertve

kopati zakopati začčnemo na spodnji strani sondenemo na spodnji strani sonde

veveččji je naklon, bliji je naklon, bližže sondi zae sondi začčnemo kopatinemo kopati
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Razpored kopaRazpored kopaččev in smerev in smer
odmetavanja.odmetavanja.

Razdalja med kopaRazdalja med kopačči.i.
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Smer menjave kopaSmer menjave kopaččev. ev. 
Na 15 Na 15 –– 20 20 seksek. se kro. se krožžno menjajo.no menjajo.

Prvi stik z Prvi stik z žžrtvijo, 2 rtvijo, 2 –– 3 3 ččistijo istijo ččelo, ostali elo, ostali 
zadaj pripravljajo prostor za transportno zadaj pripravljajo prostor za transportno 
sredstvo.sredstvo.
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Ko locirajo glavo, eden oskrbi Ko locirajo glavo, eden oskrbi žžrtev rtev 
(o(oččisti dihalne poti, fiksacija vratne isti dihalne poti, fiksacija vratne 
hrbtenice), ostala dva odkopavata hrbtenice), ostala dva odkopavata 
vstran.vstran.

Po prihodu Po prihodu NMPNMP vsi pripravljajo prostorvsi pripravljajo prostor
za transportno sredstvo.za transportno sredstvo.
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Pri odkopavanji naj nas vodita dve stvari:Pri odkopavanji naj nas vodita dve stvari:
-- ččasovna oddaljenost od zasutja inasovna oddaljenost od zasutja in
-- globina zasutjaglobina zasutja

ŽŽrtev je zasulo pred nekaj minutami. Glede na rtev je zasulo pred nekaj minutami. Glede na »»Krivuljo Krivuljo 
preprežživetjaivetja«« je velika verjetnost, da je je velika verjetnost, da je žžrtev rtev šše e žživa! iva! ŽŽrtev ni rtev ni 
zasuta vezasuta večč kot pol metra. kot pol metra. ČČe med izkopavanjem, kopae med izkopavanjem, kopačč s s 
svojo tesvojo težžo po nerodnosti obremeni o po nerodnosti obremeni žžrtev ali porurtev ali porušši zrai zraččni ni žžep ep 
zaradi hitrosti odkopavanja, to ni toliko pomembno  kot to, da zaradi hitrosti odkopavanja, to ni toliko pomembno  kot to, da 
v najkrajv najkrajššem moem možžnem nem ččasu odkopljemo glavo in sprostimo asu odkopljemo glavo in sprostimo 
dihalne poti. dihalne poti. 
Seveda vseeno upoSeveda vseeno upošštevamo pravila, da zatevamo pravila, da začčnemo kopati na nemo kopati na 
spodnji strani sonde,  med odkopavanjem klespodnji strani sonde,  med odkopavanjem kleččimo in imo in 
odmetavamo sneg vstran ali navzdol.odmetavamo sneg vstran ali navzdol.
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Od zasutja do najdbe je preteklo dalj Od zasutja do najdbe je preteklo dalj ččas, uro ali veas, uro ali večč. . ŽŽrtev rtev 
je relativnoje relativno globoko. Takoj se lotimo strategloboko. Takoj se lotimo stratešškega kega 
odkopavanja.odkopavanja.

StrateStratešško odkopavanje naj ne bo domena le organiziranih ko odkopavanje naj ne bo domena le organiziranih 
rerešševalcev, ampak mora postati rutinirano opravilo evalcev, ampak mora postati rutinirano opravilo 
tovaritovarišške pomoke pomočči. S premii. S premiššljenim in naljenim in naččrtovanim rtovanim 
ukrepanjem lahko hkrati dela veukrepanjem lahko hkrati dela večč ljudi, prihranimo energijo, ljudi, prihranimo energijo, 
oboje pa zagotavlja najhitrejoboje pa zagotavlja najhitrejššo pot do uspeo pot do uspeššnega zakljunega zaključčka!ka!
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Ne pozabimo!Ne pozabimo!

žže med kopanjem pokrijemo luknjoe med kopanjem pokrijemo luknjo
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takoj ko je mogotakoj ko je mogočče roe roččno fiksiramono fiksiramo
vratno hrbtenicovratno hrbtenico

namestimo vratno oporniconamestimo vratno opornico
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prostora ob prostora ob žžrtvi mora biti dovolj tudi zartvi mora biti dovolj tudi za
najzahtevnejnajzahtevnejšše manevre in obravnavo poe manevre in obravnavo pošškodovanegakodovanega



IzobraIzobražževanje, gornievanje, gorniššvo   vo   
www.volontar.netwww.volontar.net



IzobraIzobražževanje, gornievanje, gorniššvo   vo   
www.volontar.netwww.volontar.net

žžrtev zartev zaššččitimo pred nadaljnjo izgubo toploteitimo pred nadaljnjo izgubo toplote
(toplotni omot (toplotni omot –– neaktivno ogrevanje)neaktivno ogrevanje)

transport mora biti zelo obzirentransport mora biti zelo obziren

nujna je prisotnost zdravnikanujna je prisotnost zdravnika
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Hvala za pozornost!Hvala za pozornost!
IzobraIzobražževanje, gornievanje, gornišštvotvo
www.volontar.netwww.volontar.net


