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13:45 Nahlásený pád 35r. turistu s prevejom z vrcholu 
Ďumbiera do severnej steny

...koniec januára 2021



14:05 - výjazd prvej záchrannej skupiny v počte 3 
záchranárov smerom k postihnutému, následné 
budovanie istiaceho stanovišťa na vrchole



15:30 - prvý spust v trajektórii pádu postihnutého   
- približovanie druhej záchrannej skupiny od  
Jánskej doliny

- súčasne logistika a presun ďalších záchranných 
skupín



Informácia o počasí a teréne:
- vonkajšia teplota:  - 15 stupňov

- silný nárazový vietor SZ
- pocitová teplota cca - 24 stupňov 
- hmla, tma, zrážky do 10 mm, sneh 
zvírený, 
- lav. nebezpečenstvo aktuálne  2  



18:16 - dosiahnutie postihnutého, pacient v 
bezvedomí, hlboko podchladený, plytko dýcha, 
bradypnoe, reaguje len na bolestivé podnety, susp. 
polytrauma, hypotermia, omrzliny DK.
5hod. 30 min od nahlásenia



Počas pádu s prevejom strháva so 
sebou lavínu, dĺžka pádu cca 460 m 
od vrcholu. (Je možné prežitie ? )



PLAY SHORT GO FAST



- krčný golier

- cca 12 ohrevných chem. sáčkov

- 2 ks blizzard fólia

- 1 ks bublinková fólia

- zvozná deka

- suchá čiapka, rukavice

- nosidlá UT 2000
- okamžite riešené ECMO



18:45 - pacient zateplený, fixovaný, pripravený na transport smerom 
nadol do Jánskej doliny
21:47 – po 8 hodinách od nahlásenia odovzdanie posádke RLP
24:00 - ukončenie záchrannej akcie po  10 hodinách  (23 príslušníkov )



- Pacientovi v nemocnici bola nameraná TT 26 stupňov

- zlomené bočné výbežky C chrbtice, zlomené rebrá

- omrzliny prstov HK, DK

- nebola potrebná intubácia, bez vnútorného krvácania

- na druhý deň komunikuje na 5. deň z LM prevezený do nemocnice TT

- prsty ešte opuchnuté, chirurgicky ošetrované 

- pacient už doma rehabilituje (Halo trakcia) , otužilec... (?)



LAVÍNA 13.2.2021 KONDRÁTOVA KOPA ZÁPADNÉ TATRY



3 Poľskí skialpinisti – túra po hrebeni ZT 
Búrlivý vietor, hmla – chybný návrat na juh (SK)



12:30 odtrh lavíny



•Dĺžka lavíny: 1060 / 1450 m 
(horizontálne /terén)
•Dĺžka odtrhu: 200 m
•Hrúbka odtrhu: 40 – 80 cm
•Sklon odtrhu: 20 – 30°
•Dĺžka nánosu: 420 m
•Šírka nánosu: 10 – 16 m
•Priemerná hrúbka nánosu:1,5 m
•Maximálna hrúbka nánosu 3 m



Všetci traja kompletne zasypaní, aj 
s hlavou pod snehom.
Jednému sa podarilo vyhrabať 
!!! Po 3 hodinách !!!



Najprv pokus vyhľadať kamarátov bez úspechu. Rozhodol sa preto 
hľadať telefónny signál, najprv zostupom do Tomanovskej doliny –
bez úspechu, návrat hore na hrebeň kde zalarmoval TOPR 



Prvé volanie:
21: 30 TOPR
21:35 HZS
Po 9 hod. od zasypania !!!



... transport na lavínu ...



01:10 (žena) 01:15 (muž) v čele lavíny lokalizovaní a 
vykopaní obaja zasypaní bez známok života. Pod snehom 
boli približne 12 hodín, v hĺbke 50 – 80 cm. Obaja mali 
zapnuté lavínové prístroje a jeden z nich (muž) mal aj 
lavínový airbag batoh s pripraveným tiahlom.



Ukončenie v skorých ranných hodinách
11 profesionálnych záchranárov HZS
3 psovodi HZS so psami
3 dobrovoľní záchranári 
Celkovo 17 záchranárov



Nestačí len vlastniť vybavenie - ovládanie
„Skialpový boom“  - absencia skúseností
Znalosti terénu, topografia
Predpoveď počasia, výstrahy
Znalosť a dôvera v parťákov
Aplikácia HZS
Timing návratu
Poznať svoje limity
Kamarátska pomoc

...mne sa také nemôže stať...

HORÁM JE JENO KTO SI 
...pokora zodpovednosť...



M. FATRA lavína Pod Pekelníkom



Stredisko lavínovej prevencie SLP



.......Tam, kde iní rozmýšľajú ako 
prežiť, my rozmýšľame ako 

ich odtiaľ dostať. 
Horská záchranná služba 
Váš „ANJEL“ na horách...

ĎAKUJEM  ZA POZORNOSŤ


