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1. UVOD

V priročniku opisana tehnika predstavlja standardne postopke reševanja s pomočjo
vrvne tehnike, ki jih priporoča EUSR (European Union Special Rescue). EUSR je del
programa Leonardo v okviru Evropske skupnosti, ki je namenjen poenotenju opreme
in reševalnih postopkov v reševalnih službah v Evropi.
Omenjene metode ne predstavljajo edine poti do rešitve zadanih nalog, saj se na pogled
podobne naloge lahko zelo razlikujejo (vremenske razmere, mesto nezgode, poškodbe …).
Znanje, pridobljeno v tej knjigi, nam lahko pomaga k uspešnejšemu in kvalitetnejšemu
posredovanju. Priročnik ''Vrvna tehnika, reševanje iz višin in globin'' je nastal ob pomoči
inštruktorjev Gorske reševalne službe Slovenije, postaje Kranj (g. Zvoneta Korenčana, g.
Janeza Trilerja). Pri izdelavi priročnika so sodelovali zaposleni v Javnem zavodu Gasilsko
reševalna služba Kranj. Vsem sodelujočim se v imenu vseh uporabnikov najlepše
zahvaljujem za pomoč.
Priročnik ni namenjen samo poklicnim
gasilcem ampak vsem, ki se prvič
srečujejo
s
tovrstno
literaturo.
Predstavlja interno gradivo - teoretični
del s področja reševanja z uporabo vrvne
tehnike. Je spremljajoči del praktičnega
tečaja, na katerem se sodelujoči spoznajo
z osnovami in nadgradnjo reševanja s
pomočjo vrvne tehnike pod vodstvom
inštruktorjev
Združenja
slovenskih
poklicnih gasilcev.
sl. 3
Prvi del priročnika (osnove) je namenjen vsem poklicnim gasilcem, saj je znanje uporabe
vozlov in reševalne opreme dolžnost vsakega poklicnega gasilca. Drugi del priročnika je
namenjen specialnim tehnikam reševanja, ki predstavljajo nadgradnjo prvega dela.
Redno usposabljanje, predvsem pa
upoštevanje varnostnih določil pri delu
na višini ali v globini med vajo in na
intervenciji sta predpogoj za kvalitetno
posredovanje. Poškodbe pri padcih v
globino ali z višine so ponavadi hude ali
celo smrtne, zato je potrebno med vajami
in posredovanji upoštevati varnostna
navodila
inštruktorjev.
Z
rednim
usposabljanjem
obnavljamo
znanje
uporabe opreme za vrvno tehniko in
spoznavamo okolje, v katerem bi lahko
reševali.
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Metoda reševanja iz globin in višin s pomočjo vrvne tehnike omogoča treniranim
reševalcem ob uporabi tehničnih pripomočkov varno in zanesljivo premagovanje višine. Z
različnimi metodami oz. nadgradnjo osnovnega znanja uporabe vrvne tehnike lahko
praktično dosežemo še tako težko dostopno mesto v globini ali na višini.
Najbolj opazen razvoj vrvne tehnike po II. svetovni vojni je bil narejen na področju
reševanja v gorah in jamah. Prav omenjena tehnika nam je v primeru pravilne in varne
uporabe v veliko pomoč pri vsakodnevnih intervencijah, ne samo v primeru reševanja iz
globin in višin. Tehnični pripomočki omogočajo enostaven in hiter dostop do poškodovanih
(ogroženih) oseb, v primeru padca zagotavljajo varnost tako reševalcu kot tudi osebi, ki jo
rešuje. Prilagodljivost oz. raznovrstnost možnosti uporabe vrvne tehnike nam omogoča
vertikalne, horizontalne in diagonalne transporte reševalcev in poškodovancev ob
zagotavljanju visoke stopnje varnosti (možnost več sočasnih varovalnih mehanizmov).
Vrste posredovanj s pomočjo vrvne tehnike:
- reševanje iz globin,
- reševanje z višin,
- vzpenjanje na težje dostopna mesta in sočasno varovanje,
- horizontalen transport poškodovanih oseb;
V priročniku bom poskušal opisati praktično uporabo vrvne tehnike (vozli in oprema),
organizacijo dela ob usposabljanjih in posredovanjih na intervencijah, reševalne metode in
možnosti treninga oz. šolanja.
Reševanje s pomočjo helikopterja
predstavlja
naslednjo
stopnjo
izobraževanja na področju reševanja z
vrvno tehniko. Pri tem ne mislim samo
na pomoč helikopterja za prevoz
reševalnih ekip, temveč tudi delo z
jeklenico (sl. 5). V J. Z. gasilsko
reševalna služba Kranj smo tovrsten
način reševanja uporabili na vajah za
transport gasilcev in reševalne spustnice
na vrh stanovanjske stolpnice in
poslovnega centra.
sl. 5
Kompatibilnost reševalne opreme gasilcev z opremo gorske in jamarske reševalne službe
pomeni možnost sodelovanja na posredovanjih. Zato je priporočljivo večkrat letno izvesti
skupna usposabljanja, ne pa se zapirati v okvirje posameznih služb!
Skupaj smo namreč močnejši!
Matej Kejžar
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PRIROČNIKU NA POT
Vrvno tehniko – uporabo statičnih vrvi in pripomočkov za spuščanje in vzpenjanje po
vertikalah in predvsem za reševanje - so razvili jamarski reševalci v domovini prvih tisoč
metrov globokih brezen v Franciji, pred skoraj 25 leti. Po nekajletnem usklajevanju
različnih ''narodnih'' tehnik je mednarodna reševalna srenja osvojila enotno vrvno reševalno
tehniko. To tehniko danes obvladajo jamarski reševalci in gorski reševalci.
Prednost poenotenja tehnike je tudi po vsej Evropi poenotena oprema, povečini Petzlova, za
izvajanje vseh vrst vrvnih manevrov. Reševalec, ki to tehniko res suvereno obvlada, lahko
sam, brez tuje pomoči in ob minimalni porabi energije izvaja reševanje, saj za dvige
ponesrečenca uporablja kar proti težo lastnega telesa.
Vrvna reševalna tehnika pa postane ''lahka'' in varna šele, ko jo reševalec res suvereno
obvlada, kar zahteva poleg učenja tudi redne treninge. Opisana reševalna tehnika je odlično
dopolnilo tipiziranim reševalnim sredstvom, ki jih uporabljajo gasilske enote za reševanje iz
visokih objektov, iz globin in iz sotesk.
Na kar nekaj skupnih vajah smo kranjski gasilci in gorski reševalci preizkusili kombinacijo
gasilskih tipiziranih sredstev in vrvne tehnike, nekaj elementov smo spremenili, nekaj
uskladili, in rezultati so bili odlični. Ravno člani rednih gasilskih enot, ki imajo veselje in
voljo za opisano delo, pa so idealni za izvajanje vrvne tehnike v kombinaciji z gasilskimi
tipiziranimi sredstvi, saj imajo na voljo čas in sredstva za redne treninge.
Uporaba opisane tehnike pa je mnogostranska, od evakuacije ljudi iz visokih stanovanjskih
objektov, kjer so zaradi različnih vzrokov stopnice neuporabne, preko reševanja ljudi iz
sotesk pa do reševanja potnikov iz okvarjenih žičnic in sedežnic.

gorski in jamarski inštruktor
Korenčan Zvone

sl. 6
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2. VOZLI
Predpogoj za varno in kvalitetno opravljanje dela na višini oz. globini je dobro
obvladovanje vozlov. Sami vozli so enostavni, vendar zahtevajo vajo in večkratno
ponavljanje. Nekateri med njimi so taki, za katerimi moramo obvezno napraviti še varovalni
vozel, nekateri pa so t. i. mrtvi vozli, torej vozli, ki se ne odvežejo sami pod obremenitvijo
Uporaba varovalnega vozla naj velja povsod. Prosti konec vrvi za varovalnim vozlom
naj bo dolg vsaj 10 cm (oziroma enak 10 kratnemu premeru vrvi).
3.1. Vrste vozlov
Z vrvno tehniko rešujejo pripadniki gorske in jamarske reševalne službe, poznavanje vozlov
pa je pomembno tudi v pomorstvu. Vozli, s katerimi si pomagamo v omenjenih službah, so
ali si podobni, lahko se sicer drugače imenujejo, ali pa so prilagojeni specifičnosti področja
uporabe. Tako poznamo veliko število vozlov, nekateri izmed teh pa so v gasilstvu
neuporabni. Obenem posamezni vozli predstavljajo improvizacijo tipiziranih sredstev, ki so
dandanes v prodaji.
Zaradi poenostavitve dela in varnosti same je število vozlov, ki jih morajo poklicni gasilci
poznati in znati praktično uporabljati, skrčeno na čim manjše število.
Vrste vozlov:
- osmica,
- vpletena osmica,
- osmica z dvojno zanko,
- devetka,
- križni (bičev) vozel,
- polbičev vozel,
- prusikov vozel,
- kavbojski vozel,
- polvozel,
- varovalni vozel,
- podaljševalni vozel,
- kravatni vozel;
Osnovne reševalne operacije, kot npr. izdelava sidrišča, navezava opreme in orodij,
navezava reševalcev v sidrišče in podaljševanje vrvi, lahko izvedemo s petimi osnovnimi
vozli:
- osmica,
- vpletena osmica,
- bičev (križni) vozel,
- polbičev vozel,
- varovalni vozel;
Omenjenih 5 vozlov pomeni osnovo, specialisti vrvne tehnike pa morajo obvladati tudi
mnogo zahtevnejše operacije z vrvno tehniko.
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Osmica (sl. 7):
Je eden od najbolj uporabnih vozlov, katerega lahko razvežemo tudi po obremenitvi (se ne
zategne).

Uporaba:
- za navezavo glavne vrvi,
- za različne druge navezave oz. tam, kjer naj bo
navezava fiksna;
sl. 7
Posebnosti:
- vozel spada med tako imenovane mrtve vozle, kar pomeni, da se pod obremenitvijo
ne razveže,
- kljub veliki obremenitvi ga po razbremenitvi lahko razvežemo;
Vpletena osmica (sl. 8):
Kadar vozla osmice ne moremo vpeti, vpletemo osmico. To naredimo tako, da na primerni
dolžini od konca vrvi (odvisno od zahtev) naredimo osmico, prosti konec vrvi vodimo okoli
predmeta, kamor naj bi privezali vrv, nato pa enostavno s prostim koncem sledimo
pramenom v vozlu.

Uporaba:
- za pritrjevanje glavne
vrvi,
- za podaljševanje vrvi, predvsem tam, kjer
je razlika v premerih vrvi večja (1 : 2 ali več);
sl. 8
Posebnosti:
- paziti je potrebno na pravilno vpletanje prostega konca vrvi;
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Osmica z dvojno zanko (sl. 9):
Uporaba:
- za izdelavo sidrišča na dve pritrdilni točki (sl. 10),
- za navezavo reševalca in evakuirane osebe na reševalni vrvi,
- včasih se je vozel uporabljal za izdelavo improviziranega reševalnega sedeža;
Posebnosti:
- paziti je potrebno na dolžino zank, ki izhajata iz vozla (preobremenitev pramenov
zaradi prevelikega kota med prameni);

sl. 9
Pomembno:
Preden vozel končamo, moramo vložiti zadnjo zanko med že
položena pramena vozla, saj s tem preprečimo drsenje ene
zanke med obremenitvijo in s tem spreminjanje velikosti. V
primeru izdelave sidrišča na dve točki pa vstavljanje zadnje
zanke med pramena ni potrebno, saj nam drsenje zanke
omogoči boljšo porazdelitev obremenitve.
Za izdelavo sidrišč (sl. 10) lahko uporabimo neskončne zanke,
katere lahko nadomestimo z uporabo vozla osmica z dvojno
zanko. Prednost tega načina izdelave sidrišča je v enostavni
izvedbi ob uporabi minimalnega števila dodatnih kosov
opreme (neskončne zanke), in ki jih lahko koristno uporabimo
v druge namene.

sl. 10
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Devetka (sl. 11):
Vozel je podoben osmici, razlikuje se le v tem, da gremo z zanko enkrat več okoli glavne
vrvi.
Uporaba:
- predvsem pri improvizacijah napenjalnega vozla;
Posebnosti:
- vozel bolje prenaša vzdolžne obremenitve na vrv od osmice;

Varovalni vozel (sl. 12):
sl. 11
Uporaba:
- za vsakim končnim vozlom, ;
- preprečuje razvezovanje vozlov med delom
Posebnosti:
- varovalni vozel naredimo čim bližje končnemu vozlu,
- prosti konec vrvi, ki izhaja iz varovalnega vozla, mora biti dolg vsaj 22 cm;

sl. 12
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Bičev (križni) vozel (sl. 13):

Uporaba:
-

za navezavo različnega orodja,
za hitro fiksiranje vrvi,
po izdelavi omogoča podaljševanje oz. krajšanje vrvi brez podiranja vozla,
(na primer pri vrvnih ograjah);

sl. 13

Posebnosti:
- prameni vozla se med obremenitvijo zategujejo, zato je vozel primeren za navezavo
orodja (namesto lastovičjega repa);
sl. 14: vpletanje bičevega vozla

sl. 14
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Polbičev vozel (sl. 15):
Uporaba:
- za varovanje reševalca med vzpenjanjem ali spuščanjem,
- za spuščanje bremen (če nimamo na razpolago tipiziranih sredstev – zavor);
Posebnosti:
- polbičev vozel blokiramo s polvozlom in varovalnim vozlom;
sl. 15: vpenjanje polbičevega vozla v vponko

Podaljševalni vozel (sl. 16):

sl. 15

Uporaba:
- za podaljševanje vrvi;
Posebnosti:
-

do razmerja debelin 1 : 2,
če je razmerje debelin vrvi večje,
uporabimo
vpleteno
osmico;

sl. 16
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Kavbojski vozel (sl. 17):
Uporaba:
- za pritrditev pomožne vrvice ali neskončne zanke okoli fiksne točke (npr. pri izdelavi
sidrišča okoli prečke);

sl. 17
sl. 18
sl. 18: praktična uporaba kavbojskega vozla pri izdelavi enostavnega sidrišča na eno točko;
Prusikov vozel (sl. 19):
Vrste:
- enojni prusikov vozel (sl. 19),
- dvojni prusikov vozel (sl. 20);
Uporaba:
- za navezavo tanjše vrvi, cca. 8 mm na debelejšo
(statik ali dinamik 11 ali 12 mm)
- kot improvizacija vrvne prižeme;
Posebnosti:
- vozel preprečuje zdrs pomožne vrvice po nosilni,
debelejši vrvi,
sl. 19
- trenje med glavno in pomožno vrvjo lahko povečamo z dodatnim vpletom pomožne
vrvice okoli glavne vrvi;
Vpletanje dvojnega prusikovega
vozla (sl. 21): uporabljamo ga
predvsem takrat, ko je razlika v
debelini pomožne in glavne vrvi
majhna. Trenje med pomožno in
glavno vrvjo se namreč zaradi
premajhne razlike v debelini vrvi
zmanjša, kar lahko popravimo z
dodatnim opletom pomožne vrvi okoli
glavne vrvi.
sl. 20
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Polvozel (sl. 21):

Posebnost:
-

uporabljamo samo v kombinaciji z varovalnim vozlom;

Polvozel nam omogoča blokado (aretacijo) polbičevega vozla,
katerega smo uporabljali za spuščanje ali varovanje kot
improvizacijo. S polvozlom lahko blokiramo tudi osmico med
spuščanjem. Na sl. 22 je prikazana blokada polbičevega vozla.
Blokado s polvozlom naredimo takrat, ko bomo po vmesnem
vrvnem manevru spet nadaljevali s spuščanjem, oziroma
dviganjem, in bo potrebno vozel razvezati pod obremenitvijo.
To pomeni, da moramo vozel razvezati pazljivo, saj nam
nasprotnem primeru obremenjena vrv zaradi sunka lahko uide iz
rok.

sl. 21
Kravatni vozel (sl. 22)
V reševalni tehniki se vse več uporabljajo neskončne zanke in trakovi. Trakovi so (podobno
kot neskončne zanke) narejeni (spleteni) iz najlona, nosilnost trakov je 22 kN in več.
Uporabljamo jih predvsem za izdelavo sidrišč in krajše povezave. Neskončne zanke so že
sešite skupaj, za povezovanje/zavezovanje trakov pa uporabljamo kravatni voze.

Posebnost:
- prosti konec traku iz vozla mora
biti dolg vsaj 10 cm;

sl. 22
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3. SIDRIŠČE
Po prihodu na mesto posredovanja določimo točko, imenovano sidrišče, in pritrdilne točke,
kamor bomo vpeli reševalno vrv. Najbolj enostavna oblika sidrišča je pritrditev oz. vpetje
vrvi v eno točko, vendar se moramo predhodno prepričati o njeni zanesljivosti. Reševalno
vrv lahko vpnemo okoli drevesa, dela vozila, varovalne ograje oz okoli drugega varnega
mesta. Vodja reševalne ekipe mora biti sposoben določiti varno mesto, kjer bomo naredili
sidrišče. Na slabše utrjenih terenih, stenskih in jamskih reševanjih napravimo sidrišče na
dveh ali več pritrdilnih točkah (sl. 23).
Točke med seboj povežemo z neskončno zanko (nosilnost 2,2 kN ali več) ali
podaljševalnimi vrvicami, nosilnost le teh pa ne sme biti manjša od nosilnosti reševalne
vrvi. Pri povezavi dveh pritrdilnih točk pazimo na to, da je kot med prameni podaljševalnih
vrvic ali neskončne zanke manjši od 60 stopinj. Pri kotih, večjih od 60 stopinj, se namreč
močno poveča sila v pritrdilnih točkah (pri 120 stopinjah je sila v pritrdilnih točkah večja za
100 %).

Kot med prameni v sidrišču
mora biti manjši od 60
stopinj!
Pri izbiri sidrišča je potrebno
paziti na ostre robove, na
katerih
se
vrv
lahko
poškoduje.

sl. 23
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sl. 24 - način vpetja na dve
pritrdilni točki. Namesto klinov
(svedrovcev) si lahko pomagamo z
neskončnimi zankami, ki jih
vpletemo okoli stabilnih in varnih
pritrdilnih točk (ograja, drevo, razni
deli vozil …). Pri izdelavi sidrišča
z dvema ali več pritrdilnimi
točkami na različnih višinah na
neskončni zanki naredimo vozel.
Vozel nam prepreči sunek, do
katerega bi lahko prišlo v primeru
porušitve ene pritrdilne točke
sidrišča
sl. 24
Pravilna izbira sidrišča je ključna
za uspeh reševalne operacije. V
primeru reševanja v gorah in jamah
si morajo reševalci pomagati z
raznimi pripomočki, kot so skalni
in ledni klini ter klini z navoji.
Klini z navoji, bolj poznani kot
svedrovci, so uporabni za izdelavo
vseh vrst sidrišč v skali. Medtem
ko med plezanjem velikokrat
varujemo na eno sidriščno točko
(en klin), moramo v primeru
reševanja izdelati bolj kompleksno
sidrišče, kar pomeni sidrišče na več
točk (sl. 25).
Gasilci si lahko pri izdelavi sidrišč pomagamo z vozili in
drugimi fiksnimi točkami (drevesa, razne konstrukcije,
varovalne ograje,…), ki so same po sebi dovolj varne.
sl. 25
sl. 26: nosilnost neskončnih zank
glede na način vpetja.

sl. 26
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4. OPREMA IN TEHNIČNI PRIPOMOČKI
Vsa oprema, ki jo uporabljamo v reševanjih s pomočjo vrvne tehnike, mora ustrezati
veljavnim normativom in varnostnim predpisom.
Paziti moramo, da se oprema pravilno uporablja, skladišči in po potrebi vzdržuje. Navodila
za pravilno vzdrževanje so določena s strani proizvajalcev.
Zaradi lažje uporabe imamo opremo spravljeno v posebnih transportnih vrečah v vozilih
oziroma garaži.
Oprema za vrvno tehniko je sestavljena iz:
- vrvi,
- reševalnih pasov,
- tehničnih pripomočkov (vponk, zavor, škripcev,…),
- nosil,
- vitlov (na dvigalih, prenosnih vitlov),
- specialnih ogrodij (reševalni triangel za reševanje iz vodnjakov,…);
Osnovna oprema za posredovanje s pomočjo vrvne tehnike je prikazana na sliki 27. Poleg
opreme so koritasta in zajemalna nosila. Koritasta nosila uporabljamo za horizontalni in
vertikalni transport poškodovanih oseb. Zajemalna nosila uporabljamo za imobilizacijo in
transport poškodovanih oseb v koritasta nosila (npr. pri reševanju iz globin).

sl. 27
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4.1. VRVI
4.1.1. Vrste vrvi
Vrv je eno od najstarejših orodij, uporabljenih v gasilsko reševalni dejavnosti. Uporabna je
lahko za navezavo orodij, reševanje z različnih višin, stabiliziranje vozil … Poklicni gasilec
mora poznati uporabno vrednost vrvi in prepoznati njeno namembnost, tako da se zna
odločiti za njeno pravilno uporabo. Vrvi, ki jih uporabljamo v vrvni tehniki, lahko
razdelimo na reševalne in delovne vrvi.
Reševalne vrvi so tiste, ki jih uporabljamo med usposabljanji (vajami) in reševanji, delovne
vrvi pa so namenjene navezovanju različnih orodij (sekire,
ročniki …), pritrjevanju nestabilnih objektov ali
ograjevanje različnih področij (cone nevarnosti …).
Reševalne vrvi morajo ustrezati standardu EN 1891,
delovne vrvi pa standardu EN 892.
Vrvi, ki jih uporabljamo v reševalne namene, morajo imeti
posebno potrdilo o ustreznosti in kvaliteti. Delimo jih lahko
na statične in dinamične vrvi.
Bistvena razlika med omenjenima tipoma vrvi je v njuni
elastičnosti, ki znaša pri statični vrvi 3 - 5 %, pri dinamični
pa 8 %. Oba podatka o razteznosti vrvi veljata za
obremenitev z 80 kg.

sl. 28

Pri sodobnem reševanju v gorah, jamah
in tudi v gasilstvu se uporabljajo
izključno statične vrvi (EN 892). Vrv je
na otip bolj groba od dinamične vrvi,
njen zunanji omot pa je bolj odporen na
zunanje vplive in udarce. Vrvi lahko
uporabljamo za vlečenje, reševanje in v
primerih, ko ni pričakovati večjih
padcev. Reševalne vrvi so narejene iz
umetnih materialov. Po vsaki uporabi jih
je potrebno pregledati (vizualni pregled
in na otip, sl. 29). Poškodbe jedra vrvi
se čutijo kot vozli oz. zatrdline. Jedro
lahko poči tudi, če zaščitni plašč vrvi ni
opazno poškodovan.
V primeru, da najdemo kako
poškodovano mesto, je potrebno vrv
odstraniti in zamenjati z novo oz.
nepoškodovano.
sl. 29
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Dinamične vrvi se uporabljajo v primerih, ko lahko pričakujemo daljše padce, predvsem v
alpinizmu za varovanje napredujočega, saj njihova elastičnost ublaži padec plezalca.
Vrvi za reševanje so uporabne v temperaturnih pogojih od – 35 do + 55 stopinj Celzija,
temperatura taljenja poliamida (materiala, iz katerega so napravljene - spletene reševalne
vrvi) pa je približno 215 stopinj Celzija.
Delovne vrvi uporabljamo za navezavo orodja in opreme, spletene pa so lahko tudi iz
naravnih materialov (lan, konoplja …).
4.1.2. Shranjevanje vrvi
Vrvi so lahko zvite na različne
načine, večina reševalnih enot pa
ima vrvi shranjene v posebnih
vrečah (sl. 30, 31) ali zvite v
svitke.
Pomembno je, da so vrvi shranjene
v suhih in dobro prezračenih
prostorih.
Ne
smejo
biti
izpostavljene plinastim ali tekočim
derivatom
ogljikovodikov
(skladišča goriv) in drugim
kemičnim snovem.
sl. 30
Najboljši način shranjevanja vrvi je v posebni vreči (sl. 30, 31), saj nam leta poleg
enostavnega transporta in uporabe vrvi na posredovanjih vrv tudi zaščiti pred prahom in
drugo umazanijo. Vreče so lahko narejene iz platna ali najlona, priporočljivo pa je, da ima
vreča tudi pasove za nošenje oz. transport.

Ko imamo vrv zvito v svitek, lahko v primeru uporabe pride
do neželenih vozlov, zato je potrebno navijanju vrvi
nameniti veliko pozornosti. Nepazljivost pri razvijanju v
svitek zvite vrvi nam lahko vzame dragocene minute pri
posredovanju, preden jo sploh pripravimo za uporabo.

sl. 31
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4.2. REŠEVALNI PASOVI
Pasove delimo na:
- plezalne (alpinistični, jamarski, dvodelni, enodelni),
- delovne,
- varovalne;
Plezalni pas mora biti lahek in po možnosti nastavljiv. Poznamo enodelne in dvodelne
pasove, razlika med njimi pa je opazna predvsem v višini vpetja plezalca (težišče vpetega
telesa). Narejeni (spleteni) so iz umetnih materialov.
Vzdrževanju pasov je potrebno nameniti enako pozornost kot vzdrževanju ostale opreme.
Po uporabi pasove očistimo, po potrebi posušimo (v senci) in pregledamo. Poškodovane
pasove takoj odstranimo iz reševalne opreme.

Pri sodobnem plezanju se uporabljajo največkrat samo
spodnji deli pasu, t. i. sedeži (sl. 32). So enostavni,
vendar nevarni v primeru padca. Plezalec je vpet z
vrvjo v spodnjem delu trebuha, zato pri padcu lahko
pride do zloma hrbtenice.

sl. 32
Enodelni pas (sl. 34) je sestavljen iz sedeža in prsnega dela,
ki sta med seboj povezana. Vrv je vpeta bližje prsnemu delu,
zato so sile na telo zaradi padca bolj razporejene in manj
nevarne.
Kombinacija sedeža in prsnega dela pasu je enakovredna
enodelnemu pasu. Spodnji, sedež in zgornji, prsni del pasu
sta med seboj povezana s pomožno vrvico (sl. 33).

sl. 33
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Delovni pasovi (sl. 35) so težji od plezalnih pasov, vendar bolj udobni. Omogočajo daljše
sedenje (visenje), večina teh pasov pa je tudi nastavljiva po velikosti. Novejši tipi pasov
omogočajo tudi vpenjanje pri straneh in zadaj, ne samo v prsnem delu, kot npr. pri plezalnih
pasovih.

Prednosti reševalnega pasu (Petzl) na sl. 35 so:
-

enostavno oblačenje tudi na zaščitno gasilsko obleko
zaradi sistema hitrih sponk na spodnjem (stegenskem)
delu pasu,
nastavljivost po velikosti,
možnost več točkovnega vpenjanja (spredaj, zadaj, na
straneh na bokih …);

sl. 35
Varovalni pasovi (sl. 36):
Delo na strmini, strehi ali lestvi ni nujno povezano z nevarnostjo padca, do poškodb lahko
pride zaradi zdrsa. S tovrstnimi poškodbami se srečujemo gasilci ob delu na lestvi, npr.
gašenju, ko lahko zaradi nenadnega sunka pade gasilec/reševalec z lestve. Prednost teh
pasov je v enostavnem opremljanju, saj jih enostavno pripnemo čez delovno/zaščitno
obleko, krajša vrv na pasu pa nam omogoča enostavno pritrditev na
konstrukcijo (lestev, ogrodje,…). Pasovi sicer niso namenjeni
reševanju, za te namene pač uporabljamo posebne vrste pasov
(enodelne). So pa odličen pripomoček za varovanje, po potrebi pa
jih lahko (izjemoma!) uporabimo za samo-reševanje.

sl. 36
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4.3. VPONKE
Vponke lahko delimo po :
- obliki (D-oblika, hruškasta, ovalne …),
- materialu (aluminijaste, jeklene),
- nosilnosti (od 2,0 do 4,0 kN vzdolžne obremenitve),
- načinu varovanja (brez, avtomatično zapiranje, z matico, s plastičnim vijakom …);
V reševalne namene uporabljamo samo vponke z matico ali drugimi samozapornimi
varovalnimi mehanizmi proti neželjenemu odpiranju (sl. 37).

sl. 37
Ko vponko vpnemo, se prepričamo, ali smo jo pravilno blokirali oz. preprečili odpiranje.
Vponke med uporabo ne smejo ležati na ostrih robovih, matice oz. drugi varovalni
mehanizmi vponk pa morajo biti obrnjeni navzven.
Vponke moramo varovati pred udarci,
padci na trdo podlago in drugimi
poškodbami. Ti lahko povzročijo
mikroskopsko majhne razpoke, ob
naslednji uporabi vponke lahko le ta
zaradi poškodb (razpok v leguri)
razpade.
Na sliki sl. 38 so različni modeli vponk z
različnimi varovalnimi mehanizmi proti
odpiranju.V reševalne namene uporabljamo
kot že rečeno samo vponke z varovalnimi
mehanizmi. Novejše izvedbe varovalnih
mehanizmov, kot npr. Petzlov Triact, so
se pokazale bolj varne kot klasičen način
varovanja z matico. Zato priporočam pri
nakupu reševalne opreme izbiro novejših
tipov vponk.
sl. 38
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4.4. PRIŽEME
Prižeme so tehnični pripomočki, ki nam omogočajo:
- vzpenjanje po vrvi,
- blokado vrvi za preprečevanje drsenja vrvi v eno smer;
Delimo jih lahko glede na način in mesto uporabe:
-

mini vrvna prižema (sl. 39),
prsna vrvna prižema (sl. 40),
večnamenska (varovalna) vrvna prižema (sl. 41),
ročna vrvna prižema, leva in desna (sl. 42)
varovalna prižema Asap (sl. 43),
itd;

sl. 40

sl. 39

sl. 41
sl. 42
Novost na področju vrvnih prižem predstavlja
varovalna prižema Asap (Petzl), sl. 43. Namenjena
je, kot že samo ime pove, samovarovanju med
spuščanjem po vrvi. Ko je enkrat vrv speljana skozi
prižemo, le to vpnemo v pas v prsni del s posebno
vponko, ki je sestavni del kompleta. Prižema nam
dovoljuje hitrost spuščanja do 2 m/s, pri večji
hitrosti prižema blokira nadaljnje spuščanje.
Deblokada prižeme po zaustavitvi je enostavna, z
potegom navzgor jo sprostimo ter nadaljujemo s
spuščanjem.
sl. 43
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Uporaba vrvne prižeme ob kratkih dvigih (nekaj metrov):
V primeru, ko smo se z vrvno zavoro spustili meter ali dva prenizko od željene višine, si
lahko pomagamo z ročno prižemo. Vpnemo jo nad zavoro, v nožno zanko pa stopimo z
(močnejšo, odrivno) nogo. Sočasno z
odrivom se z eno roko, s katero se držimo
za ročno prižemo, potegnemo navzgor, z
drugo roko pa potegnemo vrv skozi vrvno
zavoro.
Po končanem potegu počasi obremenimo
vrvno zavoro tako, da se usedemo v pasu in
praktično obvisimo na zavori, nato pa
ponovimo postopek dviga
Ob samem odrivu z nogo, s katero
stojimo v nožni zanki, je potrebno paziti
na to, da je smer odriva pod telo.

sl. 44
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4.5. ZAVORE
Zavore so tehnični pripomočki, ki jih uporabljamo predvsem za spuščanje samega sebe,
uporabne pa so tudi pri izdelavi raznih škripčevij in kontroliranem spuščanju reševalcev do
poškodovanega. Delujejo na principu povečanega trenja vrvi, to trenje (in s tem hitrost
spuščanja) pa lahko preprosto uravnavamo.
Poznamo več vrst zavor:
- enojna vrvna zavora,
- enojna vrvna (stop) zavora, varnostna, (sl. 45),
- vrvna zavora - paličasta za 1 ali 2 vrvi (sl. 46),
- osmica (sl. 47),
- zavora Petzl Gri Gri (sl. 48),
- vrvna zavora I'D (sl. 49),
- zavora Petzl Tuba (sl. 50),
- zavorne plošče,…

sl. 45

sl 46

sl. 47

sl. 48

sl.49: leva zavora se
uporablja
za
vrvi
debeline 10 - 11,5 mm,
desna zavora pa za vrvi
debeline 11,5 - 13 mm.

sl. 49

sl. 50

V reševalne namene uporabljamo samo zavore s samozapornimi mehanizmi (Stop, I'D
in Gri Gri)! Najbolj varna zavora izmed naštetih je I'D (Petzl).
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Omenjene zavore omogočajo varno spuščanje po vrvi do dolžine 100 m, po potrebi pa
lahko spuščanje zaustavimo in zavore enostavno blokiramo. V primeru nadaljnjega
spuščanja je deblokada zavor enostavna.
Način blokade zavore Stop je
prikazan na sliki sl. 51. Stop
zavoro
uporabljamo
za
spuščanje bremen do 150 kg
(max. 250 kg), spuščanje pa
mora potekati počasi in
enakomerno (v max = 2 m/s)

sl. 51
Prednost zavore Stop pred zavoro osmica je tudi v tem, da se vrv med spuščanjem ne zvija
in tako dodatno ne otežuje dela med reševanjem (vrv se ne zvija v vzdolžni smeri). Pred
uporabo zavor moramo paziti na pravilno vstavljanje vrvi v zavoro! Pred uporabo
zavoro obvezno preizkusimo. Osmice praviloma ne uporabljamo za samovarovanje
med spuščanjem pri reševanjih, uporabljamo pa jo lahko za spuščanje bremen. Vseeno se
izogibajmo uporabi osmice, saj jo med uporabo težje
blokiramo, med samim delom pa moramo prosti,
neobremenjeni del vrvi nenehno držati z eno roko.
Uporaba zavore Petzl I'D je
enostavna in zato uporabna
za
samo-reševanje
netreniranih oseb. Ko je
vrv enkrat vpeta v zavoro,
je delovanje zavore možno
uravnavati s pomikom
ročice v eno ali drugo stran.
Primer uporabe zavore I'D
za spuščanje je prikazan na
sliki 52, na sliki 53 pa je
zavora I'D uporabljena za
varovanje med dviganjem.
sl. 52
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4.6. ŠKRIPCI
Škripce (sl. 54) lahko delimo na:
- škripce za delo z vrvjo (kolesa narejena iz aluminija ali umetnih mas),
- škripce za delo z jeklenico (kolesa narejena iz jekla),
- škripce z drsnimi ležaji,
- škripce s kotalnimi ležaji,
- glede na nosilnost,
- glede na velikost,
- glede na namembnost (za prečnice in dvigovanja, za reševanje z žičnic …),
- glede na izvedbo (enojni, dvojni);
Na sliki je nekaj modelov različnih škripcev proizvajalca Petzl:

Na sl. 55 je prikazan škripec z vpisanimi
podatki o nosilnosti. Tovrstni podatki so
vpisani na vseh tipih škripcev.

sl. 54

sl. 55
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4.7. ČELADE
Pri delu na višini ali v globini je obvezna uporaba čelade. Uporabljamo lahko gasilske
čelade (Rosenbauer …) ali posebne delovne čelade, namenjene tovrstnemu reševalnemu
delu (lahke, nastavljive).
Med reševanji moramo poskrbeti
tudi za varnost oseb, ki jih
rešujemo. Če nam okoliščine
(predvsem
vrsta
poškodb)
dovoljujejo, tudi poškodovano
osebo opremimo s čelado.

.
Čelada mora ustrezati veljavnim
varnostnim normativom

sl. 56
Ob reševanjih v slabši vidljivosti nam pomaga naglavna luč, ki je lahko pritrjena na čelado
na poseben nastavek ali z elastičnimi trakovi (sl. 57).

sl. 57
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4.8. ZAŠČITA VRVI
Pri delu z vrvjo moramo paziti na ostre robove, na katerih se vrv zlahka poškoduje, pogosto
tudi strga. Do poškodbe vrvi lahko pride na dva načina:
-

-

Če imamo vrv fiksno vpeto v sidrišču, se na ostrih robovih lahko poškoduje samo
nekaj centimetrov vrvi. Popuščanje vrvi skozi zavoro namreč sproži nihanje, zato se
vrv neprestano drgne na isti dolžini 10 – 20 cm, kar pa je dovolj, da povzroči
poškodbo ne samo plašča vrvi, ampak tudi njenega jedra.
Ko spuščamo breme z vrvno zavoro, vpeto v sidrišču, se po ostrih robovih praktično
drgne celotna dolžina vrvi. Pri tem pride sicer do poškodb zaščitnega plašča vrvi, ki
pa ponavadi niso tako hude kot v prvem primeru.

Po končanem delu je potrebno vrvi pregledati ter po potrebi poškodovano tudi izločiti in
zamenjati z novo.
Za zaščito vrvi (proizvajalca Petzl) poznamo:
-

premično zaščito za vrv (Petzl Roll module), sl. 58,
premični element za zaščito vrvi proti drgnjenju na robovih (Petzl Protec), sl. 58;

Premično zaščito za vrv (modularno) uporabimo, ko vrv vodimo čez oster rob, npr. na strehi
stolpnic, med spuščanjem bremen z zavoro, vpeto v sidrišče … Ob postavitvi modularne
zaščite je potrebno paziti na pritrditev le te, da nam med uporabo ali po njej ne pade v
globino.
Pritrditev
lahko
izvedemo
s
priročnimi sredstvi, kot
na primer s pomožnimi
vrvicami, klini,…
V primeru, ko bi se vrv,
ki je privezana v
sidrišču, med uporabo
drgnila po ostrem robu,
pa uporabimo premični
element za zaščito vrvi,
ki
ga
enostavno
namestimo na kritičnem
mestu. Na vrv ga
pritrdimo z vzmetjo
(vidna na desni strani
zaščite), ki preprečuje
drsenje
varovalnega
elementa po vrvi.
sl. 58
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4.9. SIDRIŠČNA PLOŠČA
Poznamo sidriščno ploščo v manjši (sl. 59), srednji (sl. 60) in večji izvedbi (sl. 61). Vsi tipi
plošč so namenjeni predvsem poenostavljenemu in bolj preglednemu vpenjanju vponk na
sidrišču ali na drugih vozliščih, kot npr. pri navezavi koritastih nosil na reševalno vrv.
Plošča je izdelana iz lahke zlitine, nosilnost plošče znaša od 36 kN do 45 kN (4500kg).

sl. 59

sl. 60

sl. 61
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4.10. REŠEVALNI SEDEŽ
4.10.1. Uporaba reševalnega sedeža
Reševalni sedež lahko uporabljamo pri reševanjih z žičnice, iz višin in dvigu iz globin. Z
njim lahko rešujemo nepoškodovane ali lažje poškodovane (za težje telesne poškodbe in
nezavestne osebe uporabljamo nosila!). Uporaba reševalnega sedeža je enostavna, z njim
lahko rešujemo tako odrasle kot tudi otroke (je nastavljiv), sl. 63.

sl. 63 – reševalni sedež z nastavljivimi prsnimi pasovi, s katerimi lahko
osebo manjše rasti ali otroka bolj tesno vpnemo.

sl. 63

sl. 64 – enostavna izvedba reševalnega sedeža. V tej izvedbi
nastavljamo velikost pasu z zankami, ki so všite v notranji del pasu.

sl. 64
Ob enostavnem vpetju pasu na ljudi in vrv
moramo, predvsem pri reševanju z višin,
paziti na obnašanje ljudi. Strah pred višino
lahko naredi ljudi panične in zato težje
obvladljive.
Praktična uporaba reševalnega sedeža ob
reševanjih z višin:
- evakuacija iz visokih objektov (sl. 65),
- reševanje z žičnic (sl. 66, 67);
sl. 65
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Reševanje iz žičnice (kabinske in sedežnice), uporaba reševalnega sedeža (sl. 66, 67).

sl. 66
Reševanje iz žičnic (sedežnic in kabinskih
žičnic) spada zaradi posebnih pogojev dela
med bolj zahtevna reševanja. Slabo vreme,
veter, podhlajenost in drugi dejavniki dodatno
otežijo že tako zahtevne reševalne operacije,
zato moramo postopke reševanja utrjevati
periodično in v sodelovanju z lokalnimi
reševalnimi službami (Gorska reševalna
služba, reševalne ekipe zimsko športnih
centrov,…).

sl. 67
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4.11. ABSORBERJI ENERGIJE:
Dinamične vrvi uporabljamo za varovanje napredujočega reševalca, saj se zaradi
elastičnosti vrvi izognemo poškodbam plezalca/reševalca v primeru padca.
Togost statični vrvi v primeru padca lahko povzroči hude poškodbe padlega reševalca. Tej
nevarnosti se lahko izognemo z uporabo tako imenovanih Absorberjev energije
(sunkov/padcev). Absorberji kot ime
samo pove absorbirajo sunek padca in
tako preprečijo poškodbe reševalcev ob
vzpenjanju oz. delu na nevarnem
območju. Uporaba absorberjev je
definirana v standardih EN 354 (ureja
področje zank) , EN 355 (področje
absorberjev energije) in EN 363 (področje varovalnih sistemov).
sl. 68
Bistvo delovanja absorberjev je v zaradi sunka sproženem počasnem trganju na poseben
način prešitih trakov. Sam absorber zdrži ob normalni uporabi 2,5 kN (250 kg), max.
obremenitev absorberja pa znaša do 15 Kn (1500 kg).
Varnost reševalcev ob različnih reševalnih manevrih nam naj bo prednostna naloga, zato je
uporaba absorberjev energije med reševanji in usposabljanji OBVEZNA, razen v primerih,
ko za varovanje napredujočih plezalcev/reševalcev uporabljamo dinamične vrvi.
Vrste absorberjev energije:
- absorber energije (sl. 68),
- absorber energije s podaljškom 80 cm (sl. 69),
- absorber energije z dvojnim podaljškom (sl. 70),
- absorber energije z dvojnim podaljškom in vponko z dvojnim varovanjem (sl. 71);

sl. 69
sl. 70
sl. 71
Absorberji na sl. 69, sl. 70 in sl. 71 se uporabljajo vpeti direktno na pas brez dodatne vrvi.
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4.12. REŠEVALNA NOSILA
Glede na namembnost jih delimo na:
-

zajemalna nosila,
plavajoča nosila,
koritasta nosila,
specialna nosila;

Zajemalna nosila (sl. 72) uporabljamo za transport huje poškodovanih oseb, lahko tudi s
sumom poškodbe vratnega, prsnega ali ledvenega dela hrbtenice. Na zgornjem delu nosil
lahko pritrdimo oporo za glavo, ki v kombinaciji z vratno opornico in pravilno montažo
zagotavlja dobro zaščito glave in vratu med transportom.
Posebnost nosil je v tem, da
poškodovano osebo zajamemo in je
pri tem ne premikamo ter s tem ne
povzročimo
novih
morebitnih
poškodb. Nosila je možno tudi
nastaviti tudi po dolžini in s tem
prilagoditi poškodovani osebi. Med
transportom so nosila zložena
praktično na četrtino svoje velikost,
zato zavzemajo malo prostora.
Zajemalna nosila niso primerna za
direktno navezavo na vrv, zato jih
uporabljamo v kombinaciji s
koritastimi nosili!

sl. 72

Specialna nosila (sl. 73) so, kot že samo ime pove, namenjena reševanju poškodovanih
oseb v posebnih okoliščinah. Največkrat so to reševanja iz tesnih prostorov, jam, brezen in
vodnjakov, kjer so dimenzije nosil bistvenega pomena. Omenjen tip nosil uporabljajo
predvsem jamarski reševalci pri posredovanjih v jamah, kjer se srečujejo z zelo ozkimi
prehodi. Nosila dovoljujejo transport poškodovanih v horizontalni in navpični legi.
Poškodovana oseba je v
nosila pritrjena s pomočjo
posebnih
trakov.
Ti
onemogočajo
premikanje
poškodovane osebe med
reševanjem. Ojačan hrbtni
del preprečuje nastanek
novih poškodb v primeru
transporta po jamah, kjer je
potrebno nosila nemalokrat
tudi vleči skozi ozke prehode
v jamah.
sl. 73
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Plavajoča nosila (sl. 74) uporabljamo pri
reševanjih na in iz vode. Pogoste poškodbe
(vratni del hrbtenice) nastanejo pri skokih
v plitvo vodo. V takem primeru je
potrebno pred dvigom iz vode poskrbeti za
imobilizacijo poškodovane osebe (vratna
opornica), ki jo nato s trakovi pritrdimo na
nosila. S plavajočimi nosili si lahko
pomagamo tudi pri reševanju ljudi iz vozil
in v vodi, saj lahko pričakujemo hujše
poškodbe.

sl. 74
Koritasta nosila (sl. 75) lahko uporabljamo za vertikalno dviganje in spuščanje ter
horizontalne transporte poškodovanih oseb. Nosila so zaradi lažjega transporta do mesta
nezgode sestavljena iz dveh delov. Boljša nosila so prilagojena tudi za dvige poškodovanih
oseb v navpičnem položaju, npr.
pri reševanjih zaradi padcev v
brezna in vodnjake. V koritasta
nosila lahko položimo osebo
skupaj z zajemalnimi ali
plavajočimi nosili, tako da ni
nepotrebnega
vmesnega
prelaganja poškodovanih iz enih
na druga nosila.

Na sliki 75 je nekaj različnih modelov koritastih
nosil proizvajalca Ferno.
sl. 75
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4.12.1. NAVEZAVA NOSIL
V primeru uporabe nosil za reševanje iz globin ali iz višin, je zaradi specifičnosti terena
(globina, naklon …) potrebno izbrati pravilno navezavo nosil na reševalno vrv.
Poškodovano osebo lahko dvigamo v horizontalni legi, posebnosti terena pa včasih
zahtevajo tudi dvig v navpični legi. Predvsem strmi bregovi, lahko tudi porasli, zahtevajo
transport poškodovanih oseb v navpičnem položaju, saj je gibanje med drevesi z nosili v
horizontalni legi praktično nemogoče.
Navezava koritastih nosil (sl. 76) v primeru uporabe za horizontalen transport je prikazan na
spodnji sliki. Za izdelavo žičnice s statično vrvjo potrebujemo dve sidrišči, od katerih je eno
fiksno, na drugem pa imamo vpeto zavoro. Vlečna vrv je lahko vpeta na obe strani, saj se
lahko zgodi, da moramo nosila najprej popuščati, kasneje pa vleči. Spodnja slika sicer
prikazuje navezavo nosil, pripravljenih za vleko.

sl. 76
Pred začetkom reševanja (dviganje ali spuščanje) moramo preveriti navezavo nosil ter
pritrditev poškodovane osebe v nosilih.
Način, na katerega bomo navezali nosila in kako jih bomo dvigali/spuščali, je odvisen od
posebnosti terena, nevarnosti zaradi padajočega kamenja in stanja poškodovanca. Načelom
je za to odgovoren vodja reševalne akcije, ki se v sodelovanju s medicinsko ekipo
(zdravnikom) dogovori za način reševanja.
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DVIG NOSIL V HORIZONTALNI LEGI:
Vsa stenska reševanja, reševanje oseb iz
kanjonov in z višjih objektov, omogočajo
uporabo nosil v horizontalni legi. Ob nosilih s
poškodovano
osebo
je
s
pomočjo
podaljševalne vrvice ali neskončne zanke
primerne dolžine privezan reševalec, ki po
potrebi nadzira vedenje poškodovane osebe in
ji po potrebi pomaga. Zaradi posebnosti terena
se lahko reševalec z nogami odriva od stene in
tako omogoča dviganje/spuščanje. Reševalec
je v opisanem primerun (sl. 77) privezan
nekje v sredini nosil, podaljševalna vrvica je z
privezana v sidriščno ploščo.
V primeru, ko se izvaja dviganje v previsnem
delu, sta lahko na nosila privezana dva
reševalca, ki vsak s svojega konca nosil
koordinirano skrbita za primerno oddaljenost
nosil od stene in tako nemoteno delo.
sl. 77
Navezava nosil se na glavno vrv izvede s pomočjo trakov, ki so
sestavni del koritastih nosil (Ferno 071). V primeru, ko na
nosilih nimamo trakov, si lahko pomagamo z 120 cm dolgimi
neskončnimi zankami, ki jih vpnemo v nosilne odprtine.
Posebno pozornost zahteva varnost poškodovane osebe med
dvigom/spustom v nosilih. Med dvigom/spustom nosil na
strmih pobočjih oz stenskih reševanjih (sl. 78) lahko pride
zaradi slabo utrjenega terena ali slabše kvalitete skalovja do
krušenja večjih ali manjših delov skal, prsti ali drugega
materiala. Ti padajoči kosi lahko povzročijo poškodbe ne samo
osebi v nosilih, ampak lahko poškodujejo tudi reševalca, ki je
pripet na nosila.
Dviganje/spuščanje izvajamo kontrolirano, ob medsebojni
komunikaciji med reševalci. Uporaba radio zvez je zelo
pomembna, saj je vizuelna ali govorna komunikacija zaradi
značilnosti terena pogosto onemogočena.
sl. 78
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DVIG NOSIL V NAVPIČNI LEGI:
Nosila dvigamo v navpični legi ob reševanjih poškodovanih oseb iz globokih in ozkih
brezen, jam in vodnjakov, ter ob reševanjih na zelo strmih terenih. Pred začetkom reševanja
določimo sidrišče oz. sidrišča, v primeru, če gre za daljši spust oz. dvig, in bo potrebno
prepenjanje oz. podaljševanje.
Spuščanje/dviganje se vedno izvaja na dveh reševalnih vrveh, saj v primeru prestavljanja
enega sidrišča še vedno varujemo iz drugega sidrišča. Ob nosilih se navežejo tudi reševalci,
ki pomagajo pri transportu nosil (skale, drevesa…). Število reševalcev je različno. Zelo
strme spuste lahko izvedemo z enim samim reševalcem, pri bolj položnih, vendar težje
prehodnih pobočjih pa lahko na reševalno vrv ob nosilih navežemo do tri reševalce. Dva sta
navezana ob straneh nosil, eden pa je privezan na spodnji konec nosil, od koder usmerja
spuščanje. V večini enot uporabljamo koritasta nosila proizvajalca Ferno, model 71 (sl. 75).
Omenjeni tip nosil lahko uporabljamo skupaj s originalnimi trakovi Ferno za dvige tako v
navpični kot tudi horizontalni legi.
V primeru dviga nosil v navpičnem položaju uporabimo zg. dva trakova (''gurtni''), ki jih
vpnemo v reševalni vrvi (reševanje izvajamo z dvema vrvema). V oporo poškodovani osebi
med dvigom je nožna polica, ki je na spodnjem delu nosil.

sl. 79

sl. 80
sl. 79: sistem škripčevja na nosilih, ki nam omogoča spremembo položaja nosil iz
vodoravne v vertikalno lego, uporaben predvsem v tesnih prostorih, kot npr. v jamah in
breznih; Prosti konec vrvi, ki visi ob nosilih, je namenjen reševalcu, ki spremlja
poškodovano osebo na nosilih.
Na vertikalnih terenih ponavadi izvajamo dvig nosil v horizontalni legi. Vendar pa lahko
zaradi specifičnosti terena nosila dvignemo tudi v navpični legi, obenem pa na nosila
vpnemo dva reševalca. Vsakega na eno stran, in oba skupaj ob dvigu/spuščanju pomagata
pri prenosu čez izbokline, slabše utrjene strmine ali druge nevarne specifike terena.
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4.13. TRINOŽNA STOJALA
Trinožna stojala (sl. 81) uporabljamo pri dviganju oseb iz globokih jaškov (vodnjakov ipd.).
Z njimi si lahko pomagamo pri reševanju iz kanjonov, saj nam
zaradi višine vpetja reševalne vrvi omogočajo lažji spust
reševalca, ob dvigu pa lažje izpenjanje reševalnih nosil.
Obstaja več izvedb trinožnih stojal, višina le teh pa je okoli 3
m.
Dražje izvedbe stojal (slika spodaj) so opremljene z dvema
vitloma. Prvi vitel se uporablja za spuščanje in dviganje, drugi
vitel pa je namenjen varovanju (opremljen je z avtomatsko
zavoro). Oba vitla sta opremljena z jeklenico dolžine 30 m.
sl. 81

sl. 82

Reševalec
je
med
reševanjem v globinah
(jarki, vodnjaki, ozka
brezna) lahko vpet v
poseben nastavek, ki se ga
vpne
na
naramnice
reševalnega pasu.

sl. 83
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5. SPUŠČANJE IN DVIGANJE BREMEN, PREHOD IZ DVIGANJA V SPUŠČANJE
5.1. SPUŠČANJE BREMEN
Za spuščanja bremen lahko uporabljamo vse vrste zavor. Zaradi poenotenja dela oz.
uporabe tipiziranih sredstev uporabljamo enojno vrvno zavoro (Petzl - Stop zavora).
Omenjena zavora je narejena tako, da sama prepreči drsenje vrvi skozi zavoro, ko spustimo
ročico na zavori. Uporaba te zavore je enostavna, omogoča nam tudi krajše dvige (1 – 2 m).

sl 84

sl. 85

sl. 86

sl. 87

sl. 84: vpetje vrvne zavore v sidrišče, prosta vponka je t. i. česalna vponka se uporablja za
enakomerno podajanje vrvi v zavoro.
sl. 85: Pravilno vpletanje vrvi v zavoro.
sl. 86: Ko je enkrat vrv vpletena v zavoro, zavoro zapremo.
sl. 87: Z eno roko stisnemo ročico in tako sprostimo vrv, z drugo roko pa počasi podajamo
vrv skozi česalno vponko v zavoro in s tem kontroliramo hitrost spuščanja bremena.
Prikaz dela z osmico:
-

vpletanje vrvi v osmico (sl. 88),

Pri spuščanju z osmico lahko
kontrolira hitrost spuščanja
član ekipe spodaj, ki z
zategovanjem vrvi poveča
trenje skozi osmico in s tem
upočasni ali celo zaustavi
spuščanje.

sl. 88
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Blokada vrne zavore ''osmica'':
Načeloma naj se za spuščanje bremen uporabljajo vrvne zavore z vgrajenimi sistemi za
blokiranje vrvi po prenehanju spuščanja bremen, kot so zavore Stop, Gr Gri ali I'D.
Vsekakor ob spremembah manevrov, kar pomeni prehod iz dviganja v spuščanje ali obratno
ter pred pričetkom spuščanja izvedemo blokado omenjenih treh tipov zavor. Vendar nam
same zavore med uporabo zagotavljajo večjo stopnjo varnosti v primeru nenadnih
sprememb.
Blokada zavore ''osmica'' se izvaja na vrvi, ki izhaja iz tako imenovane česalne vponke.
Najprej, tik za vponko, naredimo polvozel, za njim pa še varovalni vozel. Polvozel
vpletemo zato, da lahko previdno poderemo blokado pred pričetkom spuščanja.
Obvezno pa moramo, kar velja za vse spremembe manevrov, predhodno preveriti pravilnost
delovanja na novo vpetih kosov opreme, šele nato lahko nepotrebne dele opreme izpnemo
iz vrvi/sidrišča.

sl. 89
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Spuščanje s polbičevim vozlom in vrvno zavoro:
Zaradi varnosti se spuščanje izvaja na dveh vrveh. Prva je s polbičevim vozlom vpeta v eno
sidrišče, druga vrv pa je z vrvno zavoro vpeta v drugo sidrišče. Pobičev vozel ni
samozaporen, kar pomeni, da moramo poskrbeti za blokado spuščanja s pomočjo pomožne
vrvice, ki je vpeta v tretje sidrišče.

Obe vrvi (reševalna in varovalna) in pomožna vrvica
morajo biti vpete v različna sidrišča!
V primeru na sl. 90 je uporabljena vrvna zavora
Stop Petzl, lahko uporabimo tudi I'D Petzl (najbolj
priporočljivo) ali Gri Gri Petzl.
sl. 90

sl. 91: blokada vrvne zavore;

sl. 91

Polbičev vozel blokiramo (aretiramo), sl.
92, s polvozlom in varovalnim vozlom.

sl. 92
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5.2. DVIGANJE BREMEN
Dviganje bremen (reševalca in ponesrečenca …) lahko opravimo na štiri načine:
5.2.1. dviganje s pomočjo bloka (improvizacija, tehnika Gorske reševalne službe
Slovenije, sl. 93),
5.2.2. dviganje z uporabo škripca z zavoro (Petzl Pro traxion, Mini traxion),
5.2.3. kratek dvig s pomočjo enojne vrvne zavore (Petzl Stop),
5.2.4. dviganje z vitlom (na vozilu ali s prenosnim);
5.2.1. Dviganje s pomočjo bloka (sl. 93)
Improvizacijo oz. blok uporabljajo predvsem gorski in
jamarski reševalci, saj lahko posamezne dele (ovalne
vponke, škripec, prižema) uporabijo tudi drugje in tako
prihranijo pri teži opreme, potrebne za reševanje
Za izdelavo bloka potrebujemo škripec, dve ovalni
vponki in večnamensko prižemo.

sl. 93
Postopek izdelave bloka (sl. 93):
1. na vrv nataknemo kolesce (sl. 94),
2. na neobremenjeni del vrvi, ki izhaja iz kolesca, vpnemo varovalno prižemo.
Spojimo jo s kolescem tako, da vpnemo ovalno vponko z matico v dvojno odprtino
na zgornjem delu varovalne prižeme in v dvojno odprtino na kolescu. (sl. 95),
3. zg. del kolesca preko ovalne vponke s posebno vponko z matico (prav tako ovalno)
vpnemo v sidrišče. (sl. 96),

sl. 94

sl. 95
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5.2.2. Dviganje z uporabo škripca s prižemo:
Namesto bloka se vedno več uporabljajo škripci s
prižemo (Petzl Pro traxion,
Mini traxion). Uporaba le teh
je enostavna, obenem pa jih
lahko uporabljamo ali samo v
funkciji škripca ali pa v
funkciji škripca s prižemo.
sl. 97 – Pro traxion,
sl. 98 – Mini traxion (manjša
izvedba Pro traxiona);
sl. 97
sl. 98
Uporaba Pro traxiona:
1.
2.
3.
4.

v sidrišče vpnemo škripec s prižemo, prižema je blokirana,
kladivce (prižemo) sprostimo in v škripec vpnemo vrv,
stransko ploščo škripca zapremo in tako preprečimo izpad vrvi iz škripca,
v primeru, ko škripec uporabljamo najprej med spuščanjem, ostane kladivce
(prižema) sproščeno. V primeru, ko bi škripec s prižemo uporabljali za dvig,
kladivce deblokiramo,
5. neželjeno odpiranje med delom (dviganje ali spuščanje) preprečimo z vponko, ki jo
vpnemo v spodnji del škripca;

V primeru dviganja večjega oz. težjega bremena si lahko
pomagamo z izdelavo škripčevje.. Med spuščanjem bremena
je kladivce na Pro Traxionu blokirano, ko pa začnemo neko
breme dvigati, kladivce enostavno damo v delovni položaj.
Kladivce s svojimi zobci, obrnjenimi v smer vlečenja, v
primeru popuščanja vrvi blokira drsenje vrvi skozi Pro
traxion.

sl. 99
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5.2.3

Škripčevja:

Škripčevja so sistemi škripcev, s katerimi zmanjšamo silo, potrebno za dvig oz. vleko
nekega bremena. Na voljo imamo različne tipe škripcev, s katerimi si lahko pomagamo pri
izdelavi škripčevij.

sl. 100: prikaz različnih izvedb škripčevja, ki nam
omogoča dviganje bremen z zmanjšano silo. Glede na
način vpetja vrvi in vrsto uporabljenih škripcev (ležaji)
je različna tudi vlečna sila, ki se nam manjša z
večkratnim škripčevjem,
sl. 101: uporaba škripca s prižemo v škripčevju,
sl. 102: ob dvigu si lahko pomagamo tudi s prižemami,
ki nam preprečijo zdrs vrvi zaradi obremenitve;

sl. 100

sl. 101
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5.2.4. Kratek dvig s pomočjo enojne vrvne zavore – stop zavore (sl. 103)
Med spuščanjem lahko pride do nepredvidenih zapletov, zato je potreben krajši dvig (1 – 2
m), kar lahko izvedemo s pomočjo enojne vrvne zavore, katerikoli prižeme in škripca. Prav
tako si lahko z omenjenim načinom dviga bremena pomagamo med reševanji, ko je treba
breme (reševalca, poškodovano osebo) pred začetkom spuščanja malo privzdigniti.
1. pred začetkom spuščanja ali po zaustavitvi spuščanja naredimo aretacijo (blokado)
vrvne stop zavore,
2. na obremenjeni del vrvi vpnemo (katerikoli) prižemo in jo z vponko spojimo s
kolescem, ki smo ga vpeli v neobremenjeni del vrvi. Prižema je vpeta v zg. del skozi
obe luknji tako, da preprečuje izpad vrvi (sl. 104).
3. izvedemo dvig, nato škripec poderemo in nadaljujemo s spuščanjem (sl. 105);

sl. 104

sl. 105

sl. 103
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5.3. PREHOD IZ SPUŠČANJA V DVIGANJE
Prikazane postopke prehodov iz dviganja v spuščanje in obratno je dodal g. Korenčan
Zvone, inštruktor GRS in predstavljajo poenostavljen postopek, ki je sprejet tudi v doktrino
Gorske reševalne službe Slovenije.
Med spuščanjem bremena lahko pride do nepredvidenih situacij (razne ovire ipd.), zato je
potrebno spuščanje prekiniti in breme dvigniti. Ko gre za krajši dvig, si lahko pomagamo z
dvigom z zavoro Stop in prižemo.
V primeru, ko končamo spuščanje in moramo breme dvigniti, pri tem pa vrv ne smemo
izpeti, si pomagamo z naslednjim postopkom (sl. 106):
1. Namestimo spodnjo prižemo z kolescem in izdelamo spodnji del škripca.
2. S podaljševalno vrvico ali neskončnim trakom ga vpnemo v sidrišče in porinemo do
konca navzdol.
3. V sidrišče vpnemo Pro traxion, ga odpremo in vanj vpeljemo prosto vrv.
4. Vrv izpnemo iz zavore in napnemo škripec.
5. Če nas trak ne ovira pri podaljševanju škripca, ga pustimo, sicer ga izpnemo iz
sistema (ko med dviganjem popusti).

Pro Traxion pred pričetkom uporabe
vpnemo v sidrišče, blok pa moramo
vpeti na vrv.
sl. 106
Matej Kejžar, Vrvna tehnika, reševanje iz globin in iz višin, 2005, I. izdaja
Kopiranje ali kakršno koli razmnoževanje je brez dovoljenja avtorja prepovedano.

47

5.4. PREHOD IZ DVIGANJA V SPUŠČANJE
1. V spodnji del škripca vpnemo neskončni trak in ga napnemo navzdol.
2. S pomočjo škripca malo dvignemo (1 cm), in istočasno odpremo kladivce Pro
traxiona (ali Mini traxiona ali bloka) in ga aretiramo (blokiramo) v odprtem
položaju, s tem smo obremenitev v celoti prenesli na trak.
3. V sidrišče vpnemo zavoro Stop in vanjo vpeljemo prosto vrv.
4. Izpnemo vrv iz Pro traxiona (Mini traxiona, bloka ).
5. Ostane nam škripec za kratek dvig, z njim dvignemo nekaj centimetrov, nato
izpnemo trak in škripec ter začnemo s spuščanjem ( sl. 107).

sl. 107
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6. REŠEVANJE IZ VIŠIN
6.1. REŠEVANJE IZ VISOKIH OBJEKTOV
Predstavlja velik problem v vseh poklicnih
enotah, in to ne samo v Sloveniji. Gasilci
so večinoma vezani na uporabo
avtomobilskih lestev in zglobnih platform,
njihova praktična vrednost pa je skoraj
vedno odvisna od dejavnikov, na katere
gasilci na žalost nimajo vpliva (dostopnost
intervencijskih poti in parkiranje vozil pred
vhodi v stanovanjske bloke).

sl. 108
V primeru evakuacije večjega števila ljudi iz višjih nadstropij si lahko pomagamo na štiri
načine:
- z zglobnimi platformami in avtomobilskimi lestvami (počasno reševanje zaradi
velikosti reševalnih košar, intervencijske poti,
- z uporabo vertikalnih spustnic (sl. 110), samo nepoškodovane, posebna ogrodja za
namestitev spustnic in drč …),
- z uporabo skočne blazine (samo do določene višine, možnost poškodb pri skokih,
strah ljudi pred skoki iz višjih nadstropij …)
- z uporabo vrvne tehnike (žičnica ipd.);

Reševalne košare na avtolestvah in
zglobnih platformah lahko uporabljamo
tudi za transport hudo bolnih oseb iz višjih
stanovanjskih objektov, kjer druga oblika
transporta ne pride v upoštev zaradi
različnih dejavnikov, kot npr. zaradi
pretesnega stopnišča itd.

sl. 109
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6.1.1. Reševanje s pomočjo vertikalne spustnice:
Vertikalne spustnice so reševalni pripomočki, s katerimi rešujemo iz višjih objektov in
omogočajo enostaven in varen način reševanja. Spustnica je na zgornjem delu pritrjena na
posebno ogrodje, ki je lahko po potrebi pritrjeno na reševalni košari avtolestve ali
platforme, ali pa je stalno pritrjena na višjih in težje dostopnih objektih. Transport spustnice
lahko izvedemo na več načinov: z uporabo vrvne tehnike, transportom s platformo oz.
avtolestvijo ali pa jo na vrh stavbe pripeljemo s helikopterjem (sl. 96).
sl. 110: transport in montaža vertikalne spustnice na posebno ogrodje,
(vaja - kranjski nebotičnik, arhiv J. Z. GRS Kranj)

sl. 110
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6.1.2. Izdelava vrvne žičnice:
Kot že omenjeno, si lahko pri reševanju iz večjih stanovanjskih hiš, stolpnic in drugih
visokih objektov pomagamo z uporabo vrvne tehnike. Najbolj enostaven način je prikazan
na sl. 111.
Za izdelavo tovrstne žičnice potrebujemo reševalno vrv (50 – 100 m, odvisno od višine, od
koder rešujemo), škripca, tri neskončne zanke različnih dolžin, reševalni sedež in nekaj
vponk. Nad mestom, od koder bomo reševali, izdelamo sidrišče in vanj vpnemo škripec (sl.
111/1), skozi katerega smo predhodno speljali vrv. En konec vrvi vpnemo v sidrišče na tleh
s pomočjo vrvne zavore (npr. zavora I'D, sl. 111/3), v drugi konec pa vpnemo reševalni
sedež. Odmik od stolpnice zagotovimo tako, da vponko reševalnega sedeža povežemo z
neskončno zanko s prostim škripcem na reševalni vrvi (sl. 111/2). Hitrost spuščanja
uravnavamo s sidrišča na tleh preko vrvne zavore.
Zgornje sidrišče se
lahko izvede samo na
eno sidriščno točko

sl. 111

Izbira sidrišča je odvisna od konstrukcije stavbe, predvsem pa od iznajdljivosti
reševalne ekipe. Nemalokrat se zgodi, da moramo izdelati sidrišče z
improviziranimi sredstvi, kot so prikazana na sl. 112.

sl. 112
Matej Kejžar, Vrvna tehnika, reševanje iz globin in iz višin, 2005, I. izdaja
Kopiranje ali kakršno koli razmnoževanje je brez dovoljenja avtorja prepovedano.

51

sl. 113
sl. 113: praktična izvedbe vrvne žičnice na vaji Gasilsko reševalne službe Kranj
(vaja Nebotičnik 2003),
sl. 114: pogled iz reševalnih nosil proti vrhu stolpnice, iz katere rešujemo;
sl. 115: zglobna platforma, na reševalni košari je pritrjena vertikalna spustnica
(arhiv GB Ljubljana)

sl. 114

sl. 115
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6.2. REŠEVANJE Z ŽIČNICE
Značilnosti:
-

-

-

do zaustavitve žičnice pride zaradi
okvare žičnice ali drugih dejavnikov
(podrto
drevo
na
jeklenici,
pomanjkanje el. energije …),
v primeru zaustavitve žičnice je
pomemben dejavnik vreme (veter,
temperatura, padavine …)
veliko število ljudi na liniji žičnice,
izpostavljenost
vremenskim
vplivom,
možna podhladitev oseb na žičnici, panika,
razmere na stebrih (led, sneg, žled …)
otežujejo delo reševalnih ekip,
reševalne ekipe naj bodo sestavljene iz treh
članov (eden pleza, drugi varuje, tretji pa
sprejema evakuirane osebe), ki se menjajo
na reševalnih položajih (mraz, ozebline,
fizična utrujenost …),
poskrbeti za spremstvo ljudi do varnega
mesta (ali v dolino, ali do objekta oz.
prevoznega sredstva),
specifičnost reševanja ljudi z žičnic zahteva
dobro psihofizično pripravljenost in
obvladovanje
vrvne
tehnike
(redno
usposabljanje);

sl. 116

V primeru zaustavitve žičnic bodo alarmirane
različne službe:
-

sl. 117
žičničarji,
gorska reševalna služba,
gasilci,
druge reševalne službe (Prehospitalna enota službe Nujne medicinske pomoči …);

Pomembno:
-

določiti reševalne ekipe (člani posameznih ekip se dogovorijo med seboj za hitrost
izmenjav na posameznih položajih),
preveriti opremo (primerna zaščitna obleka, oprema za reševanje, UKV zveze …),
v pričakovanju daljšega reševanja poskrbeti za rešene osebe in reševalce
(temperatura, vremenske razmere …),
nevarnost udara strele ali statične napetosti!;
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Reševanje iz žičnic (kabinskih in sedežnih) je del programa EUSR (European Union
Special Rescue), za izdelavo in pripravo katerega je zadolženo Združenje slovenskih
poklicnih gasilcev. V priročniku opisani postopki reševanja so zgolj opisni in služijo
bolj za spoznavanje z osnovami reševalne tehnike.
Oprema za posredovanje:
-

komplet za reševanje z žičnic (škripec Rollcab sl. 118, vponka MGO sl. 119,
varovalo z vrvnim podaljškom Petzl Grillon sl. 120),
komplet opreme za vrvno tehniko za min. dva člana ekipe,
reševalni sedež (Petzl Pitagor, Petzl Bermuda, sl. 121 ali podobno);
Reševalec
na
jeklenici
je
varovan
z
varovalom
z
vrvnim
podaljškom, ki je
vpeto v vponko
MGO.
sl. 119

sl. 120

sl. 118

sl. 121
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Postopki reševanja:
Po prihodu na mesto (steber žičnice), s katerega bomo začeli reševati, se člani reševalne
ekipe opremijo z opremo, potrebno za vrvno tehniko. Reševalno ekipo naj sestavljajo min. 3
reševalci, ki se med samim reševanjem menjajo na delovnih točkah. Hitrost menjav je
odvisna od vremenskih razmer, temperature, kondicije reševalcev … Prvi član ekipe si na
pas naveže ali vpne reševalno vrv, s katero ga bo drugi član ekipe varoval med vzpenjanjem
po lestvi stebra.
Med vzpenjanjem po lestvi lahko
zaradi različnih vzrokov (led, sneg,
dež, slaba vidljivost …) pride do
padca. Reševalec mora zato
poskrbeti za vpenjanje vrvi na
lestev stebra (neskončne zanke), da
ob morebitnem padcu ne pade na
tla. Tretji član ekipe poskrbi za
izdelavo varovališča, od koder bo
drugi reševalec varoval prvega,
kasneje pa spuščal ljudi s sedežev
žičnice.
sl. 122

sl. 123

Ko prvi član ekipe pripleza na vrh stebra, poskrbi
najprej za samovarovanje. Pred pričetkom dela na
jeklenici je obvezno potrebno izključiti varovalno
stikalo na bateriji koles (sl. 125).

sl. 124
Varovalo je namenjeno izklopu el. energije
(in s tem pogona jeklene vrvi) v primeru
okvare, poškodbe (npr. zaradi podrtega
drevesa ali vetra jeklenica lahko pade iz
Izklop varovala je
ležišča s kolesa).
potreben zato, da ne bi slučajno prišlo do
vklopa pogona jeklenice, ko bi bila reševalna
ekipa na jeklenici.

sl. 125
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Nato po bateriji koles zleze do nosilne jeklenice in nanjo vpne škripec za žičnice (Petzl
Rollcab), za škripec pa varovalno vponko z dvojnim varovanjem (Petzl MGO). Reševalec je
vpet v vrv na škripcu s pomočjo zavore (Petzl I'D, Stop), s katero kasneje uravnava višino
do sedežev žičnice oz. do gondole. Z drugo podaljševalno vrvjo je preko varovala (Petzl
Grillon) vpet v varovalno vponko. Preden se prvi reševalec spusti s stebra na jeklenici, na to
opozori drugega člana ekipe, ki ga bo s pomočjo reševalne vrvi spustil preko nosilne
jeklenice do sedeža ali gondole (sl. 127).
Ko je reševalec nad sedežem
sedežnice/gondolo, se z vrvno
zavoro
spusti
v
višino
sedeža/gondole (sl. 126). V
primeru panike ljudi na žičnici
je pred začetkom samega
spuščanja
potrebno
ljudi
pomiriti.
sl. 126
sl. 127
Če na sedežnici sedita dva ali
več ljudi, le te s pomočjo
zank
ali
neskončnih
podaljševalnih
vrvic
privežemo na sedež.
sl. 128

sl. 129
Osebo, ki jo bomo prvo spustili
na tla, opremimo z reševalnim
sedežem, v katerega vpnemo
reševalno vrv pod varovalom
sedeža.
Šele nato lahko
varovalo dvignemo. Drugi
reševalec spusti osebo na tla,
tretji pa jo izpne iz sedeža.

sl. 130

sl. 131
V primeru reševanja iz gondole je potrebno
opozoriti še na način odpiranja vrat gondole. Na
vrhu gondole je vzvod, s katerim vrata odpremo.
Razlike, ki se pojavijo ob reševanjih iz gondole ali
sedežnice so sicer pomembne, vendar je pristop k
reševanju iz gondole ali sedežnice podoben.
Zahteva veliko vaje, saj zaradi prej naštetih
dejavnikov reševanje iz sedežnic predstavlja
zahtevno tehnično reševanje.
sl. 132
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6.3. REŠEVANJE PADALCEV IN ZMAJARJEV
6.3.1 Reševanje padalcev in zmajarjev (tehnika Gorske reševalne službe Slovenije)
Jadralno padalstvo kot oblika športne aktivnosti zaradi svoje atraktivnosti privablja vse več
ljudi. Nezgode (sl. 133) pri jadralnem padalstvu predstavljajo ob reševanju ljudi z žičnic
eno od področij, ki se mu v zadnjem času posveča veliko pozornosti tudi med poklicnim
gasilci.
Zavedati se moramo
namreč, da so poklicni
gasilci edina poklicna
formacija reševalnih enot,
ki lahko ob primerni
strokovni usposobljenosti
takoj
pomagajo
pri
tovrstnih nezgodah.
V priročniku bom opisal
postopke posredovanja ob
nezgodah padalcev in
zmajarjev, ki so zaradi
različnih težav med letom
ali pristajalnim manevrom
pristali na drevesu, huje
ali lažje ranjeni.
sl. 133
Pomembno:
Gasilci lahko rešujemo padalce s pomočjo avto lestev in zglobnih platform, če z vozilom
pridemo dovolj blizu, kar je realno težko pričakovati. Na nedostopnih oz. težje dostopnih
hribovitih terenih padalce rešujejo pripadniki Gorske reševalne službe Slovenije. Vseeno
morajo biti poklicni gasilci sposobni pomagati v vseh primerih, sodelovanje z Gorsko
reševalno službo Slovenije naj ne bo izjema. Vsi se lahko marsikaj naučimo drug od
drugega, zato se ne zapirajmo v lastne okvire in ne bodimo prepričani o svoji
nezmotljivosti!
Posebnosti:
-

vpetje jadralnega padalca na padalo: padalec sedi v sedežu, ki je z dvema vponkama
vpet v glavni vozlišči vrvi padala,
- zmajar po vzletu zleze v posebno vrečo, ob nenadnih pristankih so poškodbe zaradi
manjše okretnosti lahko zelo hude,
- člani reševalne ekipe morajo poleg obvladovanja reševanja s pomočjo vrvne tehnike
poznati način vzpenjanja na drevo s pomočjo gozdarskih derez,
- paziti je potrebno, da ne aktiviramo rezervnega padala, ki ima za lažje aktiviranje
vgrajeno posebno raketo,
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-

zmajar med letom leži v vreči, v zmaja je drsno vpet na hrbtu, paziti je potrebno na
reševalno padalo na enem ali drugem boku pilota jadralnega zmaja,
reševalec mora biti med vzpenjanjem po drevesu varovan ves čas iz varovališča na
tleh,
ponesrečenega padalca ali zmajarja je potrebno zavarovati takoj, ko reševalec
pripleza do njega s pomočjo podaljševalnih vrvi ali neskončne zanke (ki jo preprosto
ovijemo okoli debla),
padalo se ponavadi zaplete med veje drevesa in je zato relativno dobro fiksirano na
drevo, jadralnega zmaja pa je potrebno pred reševanjem pritrditi na drevo;

Oprema za posredovanje:
-

komplet za reševanje iz globin in z višin,
nosila (koritasta in zajemalna) za reševanje hudo poškodovanih padalcev oz.
zmajarjev in reševalni sedež za reševanje nepoškodovanih padalcev,
varovalna vrv za vzpenjanje (sl. 134) in gozdarske dereze – vzpenjalke (sl. 135),
nož za rezanje vrvic padala, če sedeža padalca ne moremo izpeti,
neskončna zanka ali podaljševalne vrvice za pritrditev padalca ali zmajarja pred
začetkom reševanja,
vrečka, v kateri je obtežitev (0,5 kg) privezana na naylonsko vrvico (debeline 2 mm
in dolžine 40 – 50 m),
motorna žaga,
usnjene rokavice,
reševalni sedež za reševanje nepoškodovanih padalcev (izjemoma);

sl. 134
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Pristop k reševanju z dreves:
-

-

priprava sidrišča za varovanje
reševalca med vzpenjanjem na drevo
in kasneje spuščanje padalca ali
zmajarja z drevesa (ne na drevesu, s
katerega rešujemo, sl. 136)
vzpenjanje gasilca reševalca na
drevo (sl. 137)
med plezanjem mora imeti reševalec
vsej tri zanesljive točke stika z
drevesom.
sl. 136

V primeru vzpenjanja s pomočjo gozdarskih
derez mora reševalec poskrbeti za
samovarovanje z uporabo neskončnih zank
ali podaljševalnih vrvic, ki jih ovije okoli
debla drevesa (po približno 2 m
napredovanja, sl. 138). Vanje kasneje s
pomočjo vponk vpne vrv in s tem v primeru
zdrsa prepreči padec na tla.
Na drevo lahko splezamo s pomočjo lestve,
če okoliščine to dopuščajo, ali z uporabo
gozdarskih derez. Po deblu je potrebno priti
do vej, vzpenjanje je nato lažje.

sl. 137

Posebnost vzpenjanja na drevo zahteva
dobro obvladovanje uporabe vrvne tehnike
in gozdarske opreme (dereze - vzpenjalke in
varovalna vrv za vzpenjanje, sl. 134, sl.
135).
Drugi način varovanja plezajočega reševalca
na drevo lahko izvedemo s pomočjo vrečke
z obtežitvijo, privezano na daljšo najlonsko
vrvico. Vrečko poskusimo vreči preko
rogovile na drevesu, s pomočjo vrvice nato
potegnemo reševalno vrv preko vej drevesa.
sl. 138
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Reševanje padalca ob deblu
Ko gasilec reševalec zleze na
drevo (sl. 139), mora pripraviti
dve sidrišči na drevesu (eno za
varovanje
reševalca,
drugo
namenjeno spuščanju padalca).
Čim
višje
nad
padalcem
(zmajarjem) bo narejeno sidrišče,
tem lažje bo delo med samim
reševanjem. V sidrišče, ki je
namenjeno spuščanju padalca, po
možnosti vpnemo manjši škripec
zaradi zmanjšanja trenja vrvi.
Preko omenjenega sidrišča bomo
padalca najprej malo dvignili,
nato pa spustili na tla.
Nepoškodovan padalec lahko
sam zleze iz sedeža padala,
vendar se ne more spustiti po
deblu (višina, deblo brez vej). V
tem primeru ga gasilec reševalec
opremi z reševalnim sedežem
(ali pripne na sedež padala),
postopek spuščanja je enak
zgoraj opisanemu.
sl. 139
V sidrišče, ki ga reševalec pripravi za spuščanje
padalca, s pomočjo neskončne zanke vpne škripec,
skozenj pa spelje reševalno vrv (sl. 140). V kratko
neskončno zanko, ki jo spelje v pritrdilni točki
sedeža, vpne vponko, vanjo pa z vozlom osmica
statik, s katerim ga bo ekipa na tleh spustila z
drevesa. Vrv nato ekipa na tleh s pomočjo
enojnega škripca napne in padalca dvigne toliko,
da se razbremenijo vponke sedeža, s katerima je
padalec vpet v vrvi padala. Škripec na tleh se nato
podre, padalca spustimo na tla z vrvno zavoro.

sl. 140
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Pred spuščanjem je potrebno opraviti krajši dvig zato, da lahko vzpnemo vponke na
padalčevem sedežu ter ga vpnemo na reševalno vrv, s katero ga bomo kasneje spustili na
tla. Ekipa na tleh v tem primeru pripravi sidrišče, kamor vpne vrvno zavoro, zaradi kratkega
dviga pa je potrebno pripraviti še enojni škripec.

sl 141

sl. 142
sl. 143: spuščanje nepoškodovanega
padalca je enostavno, izvaja ga
reševalec iz sidrišča na tleh;

sl. 143
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Reševanje padalca, ki visi med dvema drevesnima krošnjama
V primeru, ko padalec obvisi med dvema drevesnima krošnjama, je potrebno pripraviti nad
padalcem dve različni sidrišči na drevesih, med katerima padalec visi.
Gasilec reševalec se najprej vzpne na eno drevo in čim višje nad padalcem pripravi sidrišče
Preko sidrišča ga ekipa na tleh spusti z zavoro na tla. Nato reševalec, še vedno vpet na prvo
vrv, zleze na drugo drevo, kjer si z novo, drugo vrvjo pripravi novo sidrišče. V to sidrišče
vpne reševalno vrv, s katero ga ekipa na tleh med vzpenjanjem varuje. Ko imamo
pripravljeni dve sidrišči, skozi kateri sta speljani dve različni reševalni vrvi, ekipa na tleh
reševalca z usklajenim popuščanjem obeh vrvi spusti do padalca (nudenje prve pomoči),
katerega nato reševalec kasneje pripne na reševalno vrv.
Reševalna ekipa medtem na obeh varovališčih pripravi škripec za krajše dviganje (stop
zavora in poljubna prižema). S pomočjo obeh škripcev se reševalca in padalca dvigne, da
lahko reševalec izpne padalca, nato pa kontrolirano spusti na tla.
Reševanje zmajarjev
Pomembna razlika med reševanjem padalca in pilota jadralnega zmaja (zmajarja) je v
položaju obeh med letom. Medtem ko je jadralni padalec vpet v sedež in med letom sedi,
pilot jadralnega zmaja med letom leži v posebnem ovoju z glavo naprej.
Vreča, v kateri pilot leži, je na hrbtnem delu s trakom pripeta na težišče jadralnega zmaja.
Trak je na vrečo pritrjen drsno, zato dovoljuje drsenje pilota med letom naprej in nazaj.
Točka, v kateri je trak pritrjen na vrečo, nam služi za vpetje reševalne vrvi. Ko je vrv vpeta,
trak, ki povezuje zmaja in vrečo s pilotom prerežemo če ga ne moremo sprostiti.
Pristop k reševanju
in način vzpenjanja
na drevo sta enaka
kot pri reševanju
padalcev, posebno
pozornost
je
potrebno nameniti
pritrditvi jadralnega
zmaja na drevo, da
med reševanjem ne
pade na tla in
poškoduje članov
reševalne ekipe na
tleh.

sl. 144
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7. REŠEVANJE IZ GLOBIN
Reševanje iz globin predstavlja reševanje ljudi iz kanjonov, vodnjakov, jam in globokih
jarkov. Spada med zahtevnejša posredovanja, zato je usklajeno delovanje celotne
intervencijske ekipe predpogoj za uspešno reševanje.
Vsako reševanje iz globine naj bi izvajala ekipa najmanj dveh gasilcev, ki si po potrebi
lahko med seboj pomagata. Poleg tega naj bi reševalno ekipo sestavljal član prehospitalne
enote službe nujne medicinske pomoči (zdravnik ali medicinski tehnik), zato morajo biti
skupna usposabljanja gasilcev in reševalcev (ekip službe Nujne medicinske pomoči) redna.
7.1. OPREMA ZA POSREDOVANJE:
-

dva ali več kompletov za reševanje iz globin in višin (v kompletu se nahaja oprema
za 1 reševalca),
prenosni vitel,
trinožno stojalo za reševanje iz globin,
zajemalna in koritasta nosila.

Osebno opremo predstavlja komplet za reševanje iz globin, v katerem je ob reševalni vrvi
(50 m, statik) še vsa oprema, ki jo potrebuje en član reševalne ekipe (pas, tehnični
pripomočki …).
Dviganje bremen iz globin je najlažje izvesti s pomočjo vitla in trinožnega stojala. Eno vrv
speljemo preko vitla (3 ali več ovojev okoli bobna) in trinožnega stojala. Drugo vrv na
drugem, neodvisnem sidrišču uporabljamo za varovanje!
Ob tovrstnih posredovanjih obstaja velika nevarnost, da se vrv zaradi drgnjenja ob ostre
skalne robove strga. Da bi se izognili nezgodam zaradi pretrgane reševalne vrvi,
uporabljamo dodatno vrv za zaščito reševalca in osebe, ki jo rešujemo. Vsako vrv vpnemo v
svoje sidrišče, saj se s tem
izognemo
preobremenitvi
enega sidrišča, obenem pa se
zavarujemo za primer porušitve
enega od sidrišč.
Reševanje iz kanjona: zaradi
reševanja iz vode je reševalec
oblečen v potapljaško obleko,
(reševanje je potekalo v
večernih urah, arhiv J. Z. GRS
Kranj)

sl. 145
Matej Kejžar, Vrvna tehnika, reševanje iz globin in iz višin, 2005, I. izdaja
Kopiranje ali kakršno koli razmnoževanje je brez dovoljenja avtorja prepovedano.

63

7.2. POSTOPKI POSREDOVANJA
- priprava mesta posredovanja
Po prihodu na mesto posredovanja vodja posredovanja glede na opravljen ogled in
razpoložljive informacije odredi postavitev vozil in opreme (trinožno stojalo, vitel …) in
določi skupine gasilcev za izvedbo določenih nalog (varovanje, spust, pomožna dela …).
- izdelava sidrišč
Pri reševanjih se uporabljata dve reševalni vrvi, zato je potrebno pripraviti dve, med seboj
neodvisni sidrišči. Eno sidrišče uporabimo za vpetje reševalne vrvi, na kateri visi oz. se po
njej spušča reševalec. Drugo sidrišče uporabimo za vpetje druge reševalne vrvi, ki jo
uporabimo za varovanje. To vrv vpnemo v pas reševalca, nato pa jo speljemo v vrvno
zavoro. Eden od gasilcev nato z nadzorom popušča vrv, vendar pri tem ne sme ovirati
reševalca, ki se spušča v globino.
- reševanje
Gasilec, ki se bo prvi spustil do poškodovane osebe, se opremi z reševalnim pasom in
potrebno tehnično opremo. Svojo reševalno vrv vpne ali vplete v sidrišče, lahko je to
varovalna ograja, drevo ali del vozila. Obenem v pas vpne drugo reševalno vrv, s katero ga
bo drugi član ekipe varoval med spustom v globino. Drugi reševalec se v globino spusti
lahko sam. ali pa pripet na koritasta nosila. Dobra komunikacija je predpogoj za uspešno
reševanje, zato je pred spustom potrebno preveriti kvaliteto zveze. Spuščanje in kasneje
dvig se opravita na ukaz ekipe, ki rešuje iz globine.
Ostali gasilci pripravijo nosila. Za dvigovanje uporabljamo koritasta in zajemalna nosila.
Zaradi, po vsej verjetnosti hujših poškodb namreč ponesrečene osebe ne premikamo, ampak
jo naložimo najprej na zajemalna nosila, potem pa skupaj z nosili v koritasta nosila.
-

medicinska pomoč

Izvajanje prve pomoči
(reanimacijo
in
imobilizacijo
poškodovanih oseb) naj
po možnosti opravijo
člani reševalnih ekip
služb Nujne medicinske
pomoči (sl. 146). Gasilci
jim moramo omogočiti
varen
dostop
do
poškodovanih oseb, zato
so skupna usposabljanja
ključ
do
uspešnih
posredovanj.
sl. 146
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Sl. 147 prikazuje dvig poškodovane osebe iz kanjona, spremljevalec poškodovane osebe je
član Prehospitalne enote službe Nujne medicinske pomoči. Slika je posneta med
usposabljanjem poklicnih gasilcev Javnega zavoda gasilsko reševalne službe Kranj in
Prehospitalne enote službe Nujne medicinske pomoči Kranj.

sl. 147
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8. NAVEZAVA OPREME
Za navezavo opreme lahko uporabimo različne vozle, vendar je njihova uporabna vrednost
različna.
Pri izbiri vozla za navezavo opreme moramo biti pozorni na:
- enostavno navezavo,
- preprosto in hitro podiranje vozla pred uporabo orodja,
- kvaliteto navezave (vozel se ne sme podreti med dvigom opreme);
Poleg tega moramo paziti na višino dviganja orodja, mesto dviga, mesto navezave orodja na
vrv,…
Na mestu posredovanja se odločimo za pristop, poleg ostalih spremljajočih dejavnosti pa po
potrebi poskrbimo tudi za transport potrebnega orodja in ostale opreme na samo lokacijo.
Kadar rešujemo na višini (na primer v stanovanjskem bloku) in transport opreme ni možen
preko stopnišč, izvedemo transport z vrvjo. Ekipa, ki rešuje v nadstropju, s seboj obvezno
vzame tudi vrv (delovno, reševalno). Pri tovrstnem načinu moramo biti pozorni, da ne
poškodujemo fasade objekta, zato orodje privežemo nekje na sredini vrvi. Predhodno
ocenimo višino, določimo mesto navezave na vrv, prosti del vrvi pa pridržuje eden od
gasilcev na tleh toliko, da orodje ne drsa po zunanji steni objekta.
8.1. Navezava sekire
1. na sekiri tik ob oklu naredimo bičev (križni) vozel sl. 148),
2. približno 20 cm pred koncem ročaja vpletemo zanko. Če je ročaj dolg, lahko eno
zanko dodatno vpletemo nekje na polovici njegove dolžine;
3. drugi, prosti konec vrvi eden od ekipe na tleh pridržuje toliko, da orodje ne drsa po
steni objekta (sl. 149);

sl. 148
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8.2. Navezava ročnika s cevjo (sl. 150)
1. spoj cevi in ročnika (spojko) objamemo s
pramenoma bičevega vozla (en pramen
spodaj, drugi pa nad spojko),
2. 15 cm pred ustjem ročnika vpletemo zanko,
3. prosti konec vrvi za bičevim vozlom mora
biti dolg vsaj 20 cm (če privežemo ročnik
na konec vrvi);

sl. 150
Opisana načina navezave orodja in ročnika s cevjo naj bosta osnova navezovanja. Glede na
vrsto opreme in orodja, ki ga je potrebno navezati, se mora gasilec odločiti za pravilno
navezavo, reden trening oz. izobraževanje s področja vrvne tehnike pa mu bosta olajšala
odločitev.
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9. LESTVE
V gasilstvu uporabljamo lestve:
- za reševanje z višin,
- kot rezervno pot za napad v primeru neprehodnih stopnišč ali neustreznosti druge
poti;
Pri delu z lestvami moramo veliko
pozornosti nameniti varnosti, saj je
vsaka nezgoda (padec z lestve)
povezana z hudimi telesnimi
poškodbami. Stopnja nevarnosti
pri delu na lestvi je veliko višja kot
pa hoja po stopniščih. Zato lestve
uporabimo takrat, ko druge poti
niso možne.
Lestve lahko delimo na :
- motorne (avto lestve) lestve
(DIN 14701),
- prenosne lestve (DIN 14710 – 14715),
- kljukaste
lestve
(DIN
14703);

sl. 151

Varno in zanesljivo delo z
lestvami, pa naj bodo to prenosne,
kljukaste ali avto lestve, zahteva
redno usposabljanje.
Za delo lahko gasilci uporabljamo
samo redno vzdrževane, normirane
in atestirane lestve.
sl. 152
Med delom z lestvijo (postavljanje, vzpenjanje …) mora gasilec
uporabljati zaščitno čelado, po potrebi tudi reševalni pas.
Višina pri tem ne igra nobene posebne vloge, zato uporaba
varovalnih sredstev velja povsod! Lestev ne smemo naslanjati na
napušče streh, električne vode, veje dreves,… Lestve ne smemo
preobremeniti.
sl. 153
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Glavni vzroki poškodb pri delu z lestvijo:
-

slaba psihofizična kondicija gasilcev reševalcev,
nepazljivost in lahkomiselnost med samim delom,
slabo vzdrževane ali neustrezne lestve;
sl. 130

Največji kot postavitve lestve je 75 stopinj. Praktično to
pomeni takrat, ko se s stopalom (prsti) in iztegnjeno roko
hkrati dotikamo lestve (sl. 154).

Kje in kdaj lahko pride do poškodb?
-

med premikom lestve z vozila do mesta
postavitve,
sl. 154
med postavljanjem, vzpenjanjem in sestopanjem po lestvi navzdol,
med prestopanjem z lestve na objekt in obratno,
med gašenjem z lestve,
ob dotiku z električnimi vodi,
ob padanju delov zgradbe (ostrešja ipd.) na lestev oz. vozilo (pri delu z avtolestvijo),
ob trčenju vrha lestve (reševalne košare) v zgradbo pri delu z avto lestvijo;

Pravila pravilnega vzpenjanja:
-

enakomeren ritem: levo/levo, desno/desno ali navzkrižno, pomembno je, da lestev
čim manj niha,
z rokami se držimo samo za prečke, in to tako, da s prsti objamemo prečko (palec
spodaj),
hodimo pokonci,
obe roki morata biti prosti za vzpenjanje,
v primeru slabosti se takoj pripnemo na lestev,
z varnega položaja potem potegnemo z vrvjo
orodje za seboj,
pri delu na lestvi se najprej pripnemo, šele
nato se lahko spustimo z rokami,
cevi lahko nosimo samo do prvega nadstropja,
za vstopanje ali sestopanje v ali iz objekta
mora biti lestev za najmanj tri prečke
raztegnjena nad višino prestopanja (sl. 155),
na okenski polici oz. okvirju ne smemo stati,
ampak ga zajahamo,
če lestev ni posebej zavarovana oz. pritrjena, z
nje ne smemo gasiti;
sl. 155
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Gašenje z lestve:
-

ne uporabljamo B - cevi,
uporabljamo samo ročnik z pipo,
postavitveni kot lestve je od 65 do 75 stopinj,
cev vodimo po sredini lestve in jo pritrdimo s cevnim pritrdilcem,
cev vodimo med nogami, ročnik položimo čez ramena, vendar ga ne smemo pritrditi
nase,
v stran lahko brizgamo vodo samo, če je lestev ustrezno pritrjena,
hitro zapiranje ročnika ni dovoljeno;

Reševanje s pomočjo lestve:
-

osebe, ki lahko same sestopijo po lestvi,
dodatno varujemo z vrvjo,
če je treba osebe prenašati po lestvi navzdol,
izvedemo varovanje gasilca (reševalca) in
osebo, ki jo rešuje (reševanca);

Posebnosti pri delu z prenosnimi lestvami:
sl. 156
-

pri snemanju lestve z vozila moramo biti previdni,
pazimo na štrleče dele lestve,
kljukasto lestev nosimo s kljukami naprej,
lestev postavimo na trdno in varno podlago,
drsno lestev zgoraj pritrdimo ali privežemo z
vrvjo,
pri postavljanju več kot enodelne lestve morajo
sodelovati najmanj trije gasilci, pri drsni lestvi
pa štirje (sl. 156, sl. 157),
pri raztegovanju in pospravljanju lestve pazimo
na prste,
na iztegnjeno lestev ne stopimo, dokler ni
popolnoma zavarovana,
nastavljive, zložljive in drsne lestve lahko
obremenimo z največ eno osebo (izjema je
reševanje),
nikoli ne prestopamo ali sestopamo na zgradbo
ali z nje, če prenosna lestev ne sega do te višine,
pri delu z drsnimi lestvami, ki imajo stranske
podpore, le teh ne smemo obremeniti, ampak
nam služijo samo za stransko oporo;

sl. 157

sl. 158: blokada vlečne vrvi z bičevim (križnim)
vozlom in varovalnim vozlom;
sl. 158
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10. ROLLGLISS
10.1 SPLOŠNO
Dolgo časa je bil Rollgliss edina reševalna naprava, s katero
smo si lahko gasilci pomagali v reševanjih iz višin in iz
globin. Razvoj vrvne tehnike je sicer zmanjšal pomen
Rollglissa kot reševalne opreme, vseeno pa ostaja Rollgliss
še vedno obvezen del opreme v večini gasilskih enot.
Poenostavljeno lahko Rollgliss označimo
kot škripčevje, ki nam v primeru dviganja
ali spuščanja bremen zaradi razdelitve sil
omogoči dviganje/spuščanje bremen z
zmanjšano silo.
Izvedba škripčevja v Rollglisu
poleg tega zaradi svojega načina
izdelave onemogoča nehoteno
izpenjanje vrvi iz škripčevja in s
tem nastanek napak, ki lahko
povzročijo poškodbe reševalcev
ali poškodovanih oseb.
Z Rollglissom lahko poleg tega
delamo na dva načina in sicer:
- aktivno
spuščanje/dviganje
reševalca samega,
- pasivno
spuščanje/dviganje
s
pomočjo reševalne ekipe;
Pri prvem načinu dela se
reševalec lahko sam spušča/dviga,
medtem kot v primeru pasivnega
spuščanja/dviganja to funkcijo
opravlja reševalna ekipa, ki ni
vpeta na vrv direktno. En član
ekipe s pomočjo ročne prižeme
dviga breme (poškodovanca), ali
pa ga spušča, držeč prosti konec
vrvi v rokah.

sl. 159

Vendar pozor, sistem spuščanja ni zavarovan, in v primeru poškodbe (omotice,…)
reševalca, ki spušča, lahko pride do poškodb oz nesreče. Zato se mi zdi bolj smiselno
uporabljati sistem škripčevja, ki sestavlja poleg vrvi, škripcev in vponk še vrvna zavora
(vendar ne osmica, ker ni samo zaporna).
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Novejše izvedbe Rollglissa lahko kupimo v kompletu s trinožnim stojalom in vitlom,
katerega lahko uporabljamo v primeru dvigovanja bremen.
Max. teža bremena, ki ga lahko dvignemo/spustimo s pomočjo Rollglissa, znaša 200 kg, kar
pomeni v praksi težo reševalca, poškodovanega človeka in reševalnih nosil.

sl. 160
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11. VZDRŽEVANJE IN PREGLED OPREME
11.1. SPLOŠNO
Osebna zaščitna oprema, označena z oznako PPE (Personal Protective Equipment),
predstavlja opremo, ki je namenjena zaščiti posameznikov pred različnimi oblikami
nevarnosti.
Osebno zaščitno opremo (naprej PPE) lahko razdelimo v tri kategorije:
1. kategorija: manjše tveganje (sončno sevanje, mehanski udarci)
2. kategorija: resno tveganje,
3. kategorija: življensko nevarno tveganje;
1. in 2. kategorije zaščitne opreme v tem delu ne bom podrobneje opisoval, večjo pozornost
je potrebno nameniti 3. kategoriji zaščitne opreme zaradi povezanosti večje stopnje tveganja
z reševanjem iz višin in iz globin.
3. kategorija
V to kategorijo so vštete vse naprave in pripomočki, ki jih uporabljamo za zaščito pred
hudimi ali celo smrtnimi poškodbami. Mednje prištevamo vso opremo, namenjeno zaščiti
pred padci ob delu in reševanju na višini (reševalni pasovi, vponke, čelade, vrvi …). V to
kategorijo spadajo vse naprave in pripomočki, ki jih uporabljamo za pritrditev osebe na
razne konstrukcije, razen sidrišč, ki predstavljajo del same konstrukcije.
Osnovni pogoji opreme 3. kategorije:
PPE mora zadovoljevati osnovne zdravstvene in varnostne zahteve. Oblikovana in izdelana
mora biti tako, da zagotovi največjo možno stopnjo varnosti ob delovni uporabnosti in
ergonomski obliki. Oprema mora biti izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi,
razen v primeru, ko za neko opremo ne ostajajo standardi. Izdelovalec lahko odstopa od
standardov v primeru, ko lahko zagotovi višjo kvaliteto proizvoda od kvalitete, zahtevane s
predpisi oz. s standardom.
Kategorizacija testiranja opreme glede na namembnost:
1. kategorija: manjše tveganje – pregleda in zagotovi proizvajalec,
2. kategorija: resno tveganje – EN normativi, CE priporočilo za določen tip opreme,
3. kategorija: življensko nevarno – EN normativi, CE priporočilo za določen tip
opreme in CE zagotovilo o zahtevani stopnji kvalitete proizvoda;
CE priporočilo za določen tip opreme:
Laboratorijski test enega ali več proizvodov, kontrola zahtevane kvalitete. V primeru
uspešnega rezultata pregleda izdelovalec opreme dobi CE certifikat.
CE zagotovilo o zahtevani stopnji kvalitete – CE garancija kvalitete:
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Vsa oprema iz 3. kategorije osebne zaščitne opreme mora zadoščati predpisom, ki veljajo
tako za samo proizvodnjo kot tudi končni proizvod.
Označevanje:
CE oznaka PPE mora vsebovati: zadnji dve številki leta izdelave, serijsko številko in ime
izdelovalca.
Oprema 3. kategorije mora imeti tudi številčno oznako laboratorija, ki je opravil kontrolo
kvalitete (CE 0197). Oznaka posameznega proizvoda mora omogočati določitev leta, dneva
in oznako kontrolorja opreme.
Navodila uporabnikom:
Vsa oprema mora biti opremljena z:
- navodilom o vzdrževanju, skladiščenju, hrambi, čiščenju, vzdrževanju in
servisiranju,
- tehničnih sposobnostih in lastnostih,
- navodilom o možnosti kompatibilnosti z drugo opremo,
- meje uporabnosti,
- opisni list (izdelovalec, serijska številka, leto proizvodnje, datum prve uporabe,ime
uporabnika,prostor za komentarje);
Obveznosti prodajalcev:
Prodajalec opreme mora potrditi ustreznost ponujenega proizvoda z EN normativi.
Tehnična navodila in potrdilo o ustreznosti PPE ne smejo biti ločene od proizvoda.
Pregled opreme se mora izvajati najmanj vsakih 12 mesecev. Namen teh pregledov je
predvsem v pravočasnem odkrivanju pomanjkljivosti oz. poškodb opreme, ki lahko vodijo v
nezgode. Pregled je obvezen tudi po vsaki uporabi, vaji ali reševanju, saj se le tako lahko
izognemo nepotrebnim poškodbam ali drugim nezgodam. Proizvajalec ponavadi svetuje,
kako pravilno in pravočasno izvajati kontrole opreme. Rok pregledov je zaradi
pomembnosti določenega dela opreme lahko tudi krajši, glede na priporočilo proizvajalca.
Kontrola opreme po priporočilu proizvajalca Petzl:
- pred in po vsaki uporabi,
- vsake tri mesece (podroben pregled opreme).
Vsake poškodbe, ki nastanejo zaradi slabe izdelave, je potrebno javiti proizvajalcu, saj se le
tako lahko izognemo nekvalitetni proizvodnji reševalne opreme.
Pregled opreme lahko izvajajo:
- kvalificirane osebe (izšolane s strani proizvajalca),
- izkušene osebe ob pomoči strokovne literature oz. drugega materiala;
Datum pregledov naj bo vpisan na poseben obrazec in dostopen osebam, odgovornim za
varnost po posameznih enotah. Podatki naj vsebujejo datum proizvodnje, tip oz. model
opreme, datum pregleda, datum prve uporabe in ime uporabnika (oz. enote, kjer se oprema
uporablja)
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11.2. VZDRŽEVANJE OPREME
Osnovni napotki:
- osebna zaščitna oprema ne sme biti izpostavljena soncu,
- modifikacije oz. dodelave opreme niso dovoljene brez odobritve proizvajalca,
- skladiščenje opreme v zračnih, suhih, temnejših prostorih, ob čimbolj stalni
temperaturi (10 – 15 st. C), brez bližine jedkih – korozivnih snovi.
- čiščenje opreme po priporočilih proizvajalca: čiščenje v vodi, sušenje na zračnem
prostoru brez direktnega vpliva sonca ali drugih izvorov temperature, brez uporabe
visokotlačnih čistilnih naprav;
V primeru, ko je bil del opreme izpostavljen nevarnim kemikalijam ali biološkim agensom
in radioaktivnosti, opremo poskušamo očistiti po priporočilih proizvajalca. V primeru, ko
čiščenje ni kvalitetno oz. možno, je potrebno kontaminirano opremo zavreči.
Posebnosti ob čiščenju posameznih tipov opreme:
-

čelade – čiščenje v vodi, brez dodatkov kemikalij,
najlon – blaga raztopina praška v vodi, temperatura max. 30 st. C, počasno sušenje
brez direktnega vpliva sonca oz. drugih grelnih teles,
kovinski deli opreme – po potrebi lahko s kapljico olja naoljimo zglobne mehanizme
ter tako zagotovimo kvalitetnejše delovanje.

Življenska doba opreme za vrvno tehniko:
Vsak proizvajalec opreme izdeluje opremo na svoj način in po lastnih merilih. Končni
izdelek mora ustrezati varnostnim normativom posamezne države oz. varnostnim
normativom evropske skupnosti.
Življenska doba je odvisna tudi od intenzivnosti uporabe ter od okoliščin in okolja uporabe:
- enkratna uporaba,
- okolje in okoliščine uporabe lahko povečajo obrabo opreme (prah, sol, sneg, led,
vlažnost …),
- neskončne zanke, najlonske trakove in absorberje padcev zaradi njihovega
direktnega kontakta s podporami (sidrišči …) lahko uporabljamo:
6 mesecev v primeru intenzivne uporabe,
12 mesecev ob normalni uporabi,
max. 10 let v primeru občasne uporabe;
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11.3. PREGLED OPREME
Pregled opreme naj se opravi najmanj na tri mesece ali po vsaki uporabi.
Skupine opreme in označevanje:
Po direktivi 89/392/CEE in 89/686/CEE lahko opremo za vrvno tehniko kategoriziramo v
naslednje skupine:
- vrvi,
- čelade,
- vponke,
- pasovi,
- sidrišča,
- zavore,
- prižeme,
- absorberji padcev,
- neskončne zanke,
- škripci,
- klini;

Označevanje opreme:
Za označevanje opreme uporabljamo:
- markerje, s katerimi naredimo zaznamke
na etiketah opreme (pasovi, zanke …),
- samolepilne etikete, na ketere zapišemo
datume pregledov, in jih zaščitimo
(prelepimo) z negorljivim lepilnim
trakom (vponke …)
sl. 161
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11.3.1. VRVI
EN 892, EN 1891/tip A, EN 1891 tip B
Sodobne reševalne vrvi sestavlja nosilno jedro in zaščitni plašč. Prvi pregled je namenjen
plašču vrvi. Pazimo predvsem na odrgnine, zareze ali druge mehanske poškodbe plašča, ki
lahko pomenijo tudi poškodbo jedra.
Vrv ne sme biti izpostavljena kemičnim vplivom, zato ob pregledu pazimo tudi na
morebitne tovrstne poškodbe vrvi. Posebno pozornost moramo nameniti poškodbam vrvi
zaradi visokih temperatur ali direktni izpostavljenosti ognju (ožgani deli plašča).
Poškodbe vrvi
Do poškodb vrvi lahko pride med samo uporabo zaradi
ostrih robov (kovinskih, betonskih in skalnih), ali pa zaradi
razbitega stekla, vpliva visokih temperatur, kemičnih
snovi,… Paziti moramo tudi, da se po vrveh ne hodi.
Vrv lahko poškodujemo tudi v primeru daljšega in hitrega
spusta po njej z raznimi pripomočki, kot npr. osmica,
varnostna zavora. Omenjena pripomočka za spuščanje
delujeta na principu povečanega trenja vrvi, posledica tega
pa je tudi točkovno pregrevanje njenega zunanjega
zaščitnega plašča.
Do točkovnega pregrevanja pride predvsem ob koncu
spusta, ko je vrv dalj časa v stiku s segreto osmico ali
varnostno zavoro na enem mestu, vendar so te poškodbe v
primeru normalne uporabe redke.
Kadar do poškodbe vrvi vseeno pride, je le to potrebno
označiti, tako da se ne more pomotoma uporabiti v
reševalne namene, ali pa uničiti (razrezati na krajše dele ali
odstraniti).
sl. 162

sl. 163
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Kontrola kvalitete vrvi:
Da bi bila vrv varna, jo je potrebno pravilno vzdrževati (po navodilih proizvajalca). Po
vsaki uporabi jo je potrebno očistiti, po potrebi oprati z vodo in posušiti.. Navodila za
vzdrževanje vrvi vsebujejo kontrolo in čiščenje (vzdrževanje). Prav tako je potrebno voditi
evidenco vsake vrvi posebej o uporabi in vzdrževanju, kar velja predvsem za reševalne vrvi.
Paziti moramo na pravilno skladiščenje vrvi, ko le te niso v uporabi.
Življenjska doba reševalne vrvi je približno 5 let, seveda pa je to
odvisno tudi od proizvajalca. Vrv je potrebno v primeru večkratnih
sunkovitih obremenitev (padci)
po priporočilih proizvajalca
preizkusiti.
sl. 164
Delovne vrvi so lahko narejene tudi iz naravnih materialov (konoplja,
bombaž, agava …), zato so bolj občutljive na vlago. To pomeni, da
lahko v primeru skladiščenja mokre vrvi pride do gnitja sredice in s tem
do propadanja vrvi, na kar nas opozori neprijeten vonj.
Zamenjava vrvi je nujna:
- ob vsaki poškodbi plašča, ko je vidno jedro vrvi,
- v primeru hujših obremenitev vrvi,
- ko so bile vrvi izpostavljene kemikalijam,
- v primeru mehanskih poškodb vrvi;

sl. 165

Vzdrževanje vrvi
Metode čiščenja vrvi so odvisne oz. predpisane s strani proizvajalcev, zato se pred
začetkom prepričamo o pravilnih načinih čiščenja.
Delovne vrvi, narejene iz naravnih materialov, ne smemo čistiti z vodo. Voda namreč
poškoduje naravna vlakna, zato te vrvi čistimo samo s suho krtačo. Vrvi narahlo skrtačimo
in odstranimo čimveč nesnage (prahu, blata…).
Reševalne vrvi lahko operemo s hladno vodo in blagim praškom. Nekatere vrvi postanejo
po pranju bolj trde, vendar se ob naslednji uporabi spet zmehčajo.
Vrvi lahko očistimo na tri načine:
- z ročnim pranjem,
- s posebno napravo za čiščenje vrvi (podobno kot za čiščenje gasilskih cevi),
- v pralnem stroju;
Pri ročnem čiščenju vrv operemo s pomočjo mokre krpe ali krtače, nato pa jo speremo v
hladni in čisti vodi. Kadar vrv ni pretirano umazana, jo lahko operemo s pomočjo naprave
za čiščenje vrvi. Naprava je sestavljena iz tulca, ki je priključen na navadno vodovodno cev
(npr. za zalivanje vrta). Če je vrv zelo umazana, jo lahko operemo v pralnem stroju. Pri tem
nastavimo pralni stroj na minimalno temperaturo vode, uporabimo pa malo blagega praška.
Da bi vrv med pranjem zaščitili pred poškodbami, ki lahko nastanejo v pralnem stroju, jo
damo v vrečo iz blaga ali pa jo zvijemo v kito. Ko je vrv oprana, jo posušimo v senci. Vrv
med sušenjem ne sme biti izpostavljena soncu!
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11.3.2. ČELADE
EN 397, EN 12492
Pregled čelade začnemo z zunanjim delom, kjer iščemo sledi udarcev, odrgnine, sledi
ognja ali poškodbe, povzročene z raznimi kemikalijami. V notranjem delu čelade pazimo
na poškodbe ojačitev, odrgnine ali druge
poškodbe zaradi deformacij.
Varnostni trakovi na naglavnem delu ne
smejo biti preohlapni, čvrsto pritrjeni na
čelado in celi. Ne smejo biti natrgani,
ožgani ali kako drugače poškodovani. Šivi na trakovih morajo biti
celi. Trak za pritrditev čelade (za pripenjanje pod brado) mora biti
nepoškodovan, prav tako vsi deli zapiralnega mehanizma.
Neti za pritrditev naglavnega dela na notranji del čelade morajo
biti nepoškodovani.
sl. 166
Napenjalni mehanizem za uravnavanje velikosti obsega naglavnega dela mora biti prav tako
nepoškodovan.
Po opravljenem pregledu čelade le to preizkusimo. Trak za pritrditev čelade na glavo
previdno zategnemo, nato pa popustimo. S tem manevrom preverimo, če zapiralni
mehanizem zadrži trak v svojem položaju, dokler je čelada na glavi, obenem pa s
popuščanjem preverimo delovanje samega mehanizma.
Zategovanje izvedemo previdno, saj ni cilj preizkusa delovanja strgati pritrdilne trakove na
čeladi. Zatezni mehanizem za uravnavanje dolžine traku (obseg glave) preverimo previdno,
z zategovanjem in popuščanjem mehanizma.

sl 167: poškodbe čelad;

sl. 167
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Pomembno:
Pregled čelade začnemo z zunanjim delom, kjer iščemo sledi udarcev, odrgnine, sledi
ognja ali poškodbe, povzročene z raznimi kemikalijami. V
notranjem delu čelade pazimo na poškodbe ojačitev,
odrgnine ali druge poškodbe zaradi deformacij.
Varnostni trakovi na naglavnem delu ne smejo biti
preohlapni, čvrsto pritrjeni na čelado in celi. Ne smejo biti
natrgani, ožgani ali kako drugače poškodovani. Šivi na
trakovih morajo biti celi. Trak za pritrditev čelade (za
pripenjanje pod brado) mora biti nepoškodovan.
sl. 168
11.3.3. VPONKE
EN 362, EN 12275 Q, EN 12275 A, EN 12275 B, EN 12275 D, EN 12275 H,
EN 12275 K, EN 12275 X
Pri vizualnem pregledu telesa vponke pazimo na morebitne odrgnine, praske, razpoke,
zareze ali druge mehanske poškodbe. Pazimo na morebitne deformacije zaradi možnih
preobremenitev ob uporabi.
Vsaka odrgnina, globoka več
kot 1mm, predstavlja hujšo
poškodbo, vponko vzamemo iz
uporabe in jo zavržemo.

Paziti je potrebno tudi na sledi korozije oz sledi
vplivov kemičnih snovi.

Posebno pozornost moramo nameniti
zapiralnemu mehanizmu vponke. Preverimo
vzmet, zglobe po potrebi očistimo s krtačo
in milnico.

sl. 169

Zglobe in vzmet lahko občasno naoljimo s silikonskim oljem.

sl. 170
11.3.4. PASOVI
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EN 12277 A, EN 358, EN 361, EN 813
Sodobni delovni in reševalni pasovi so narejeni iz umetnih vlaken
(naylona). V primeru nepravilne uporabe ali pomanjkljive
pozornosti ob skladiščenju lahko pride do različnih poškodb.
Ostri robovi lahko poškodujejo trakove in spojne šive trakov
reševalnih pasov. V primeru zareze na traku pasu je potrebno le
tega odstraniti iz uporabe, saj se še tako majhna zareza pod
obremenitvijo raztegne in poveča. Prav tako moramo biti pozorni
na poškodbe zaradi pregretja (odprt ogenj, vir visoke
temperature…), vplivov kemičnih snovi …
Kovinski deli pasu, kot npr. vponke, sponke in rinke, prav tako
zahtevajo redno kontrolo. Kakršnekoli odrgnine, globje od 1 mm
pomenijo, da je del opreme nevaren za nadaljnjo uporabo.
Posebno pozornost moramo nameniti tudi kontroli pritrdilnih točk
(pas, prsni del, ob straneh) in rink na teh točkah.
Zaradi preobremenitev lahko pride do spremembe lege točk ali
poškodb na delu pasu, kjer so pritrjene pritrdilne rinke.
Vsa mesta, kjer se trakovi pasu križajo med
seboj (nožne zanke, pas, zadnji del pasu) so
ob uporabi najbolj izpostavljeni in zato tudi
zahtevajo posebno kontrolo.

sl. 171
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11.3.5. ŠKRIPCI
EN 12278
Med pregledom škripcev kontroliramo:
- odrgnine na ohišju škripcev,
- sledi delovanja korozivnih snovi,
- ostre robove na škripcih, ki lahko poškodujejo vrvi,
- deformacije ohišja škripcev, do katerih lahko pride zaradi preobremenitev ali
napačne uporabe,
- pri škripcih z zavoro (Pro traxion, Mini traxion) preverimo stanje zob, ki
preprečujejo zdrs vrvi v smeri obremenitve,
- pri škripcih z zavoro (Pro traxion, Mini traxion) kakovost vzmeti, s katero
aktiviramo zavoro,
- kolesa se morajo vrteti,
- tekalna površina koles mora biti brez odrgnin in poškodb;

Po potrebi škripce umijemo v vodi z dodatkom blagega čistila. Po
vsaki uporabi v mokrih razmerah je priporočljivo škripce posušiti,
gibljive dele pa namazati s silikonskim oljem.

sl. 172
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11.3.6. ZAVORE
EN 341
Pri osnovnem pregledu stanja zavor (Stop zavora, I'D, Gri Gri, osmica) moramo biti pozorni
na stanje ohišja zavore. Ostri robovi lahko povzročijo globje odrgnine na ohišju, zaradi
česar je potrebno zavoro odstraniti iz uporabe. Predvsem umazana vrv lahko povzroči
poškodbe drsnih površin na zavori (sl. 182), zato moramo biti pozorni tudi na stanje
tekalne/drsne površine zavore. Na ročici zavor lahko zaradi neprevidne uporabe pride do
razpok in drugih deformacij. Varnostni mehanizem, s katerim fiksiramo vrv v zavoro, mora
delovati brezhibno.
Po vsaki kontroli zavor je le te potrebno preizkusiti na varnem mestu.

sl. 173

sl. 174

sl. 175

sl. 176

sl. 177

sl. 178

sl. 179

sl. 180

Matej Kejžar, Vrvna tehnika, reševanje iz globin in iz višin, 2005, I. izdaja
Kopiranje ali kakršno koli razmnoževanje je brez dovoljenja avtorja prepovedano.

83

11.3.7. PRIŽEME
EN 567
Pri kontroli stanja prižem velja podobno kot pri škripcih z zavoro (Mini traxion, Pro
traxion). Preverimo:
- kvaliteto zob, ki nam preprečujejo zdrs po vrvi,
- varnostni mehanizem,
- stanje vzmeti, ki pritiska kladivce,
- delovanje preverimo na varnem mestu (pazimo na nemoteno drsenje vrvi in
aktiviranje prižeme z različnimi premeri vrvi po priporočilih proizvajalca za
posamezno vrsto prižeme),
- deformacije ohišja prižem zaradi preobremenitev;

sl. 181

sl. 182

sl. 183

sl. 184

sl. 185

sl. 186

sl. 187

sl. 188
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11.3.8. NESKONČNE ZANKE, ABSORBERJI
EN 353-2, EN 354, EN 358, EN 566
Neskončne zanke in absorberji padcev so narejeni iz najlona. Oba tipa opreme sta občutljiva
na vplive korozivnih snovi, visoke temperature, ostre robove in druge mehanske vplive.
Pregled opreme naj se opravi najmanj na tri mesece ali po vsaki uporabi, ob pregledih naj se
izvaja podobna kontrola kot pri pasovih in vrveh. Pozorni moramo biti na poškodbe trakov
in delov, kjer so trakovi sešiti med seboj.

sl. 189

sl. 190

sl. 191

sl. 192

sl. 193

sl. 194

sl. 195

sl. 196

Pravilno vzdrževana oprema je predpogoj za varno delo na intervencijah in
usposabljanjih. Po vsaki uporabi opremo pregledamo, pospravimo, po potrebi
očistimo ter pripravimo za nadaljnjo uporabo.
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12. DODATEK
12.1. Koeficient padca
Resnost padca lahko ovrednotimo s tako imenovanim koeficientom padca. Koeficient padca
predstavlja razmerje med višino padca in dolžino vrvi, ki je na voljo za ustavitev padca.
višina padca
Koeficient padca = dolžina vrvi
Če znaša koeficient padca 1 ali več, lahko pride do hujših poškodb.
Primer:
Med plezanjem prvi, napredujoči plezalec pade 5 m nad sidriščem brez vmesnega
varovanja. V primeru padca v steni to pomeni padec 10 m (5 m do sidrišča + 5 m
razpoložljive vrvi). Plezalec je v trenutku padca imel na razpolago 5 m vrvi. Praktično
lahko določimo koeficient padca z enostavnim izračunom:
Koeficient padca = višina padca/dolžino vrvi = 10 m/ 5m = 2
Vrednost 2 je max. vrednost koeficienta padca, in pri tej vrednosti pride do hujših
telesnih poškodb.
Kako lahko preprečimo možnost poškodbe v primeru padca?
- varovališče oz vpetje vrvi mora biti vedno nad reševalcem,
- v primeru nevarnosti padca je reševalec pripet na vrv s absorberjem padca. Absorber
padca v primeru padca absorbira velik sunek, do katerega pride v primeru
višjih/daljših padcev,
- za plezanje uporabljajmo
dinamično vrv, oz. kot
Med vzpenjanjem po
alternativo statično z uporabo konstrukcijah moramo paziti na
absorberjev padca, vpetih v varovanje
prsni del pasu;
V alpinizmu se zaradi večje
možnosti daljših padcev uporabljajo
dinamične vrvi, ki s svojo
močno
ublažijo
elastičnostjo
posledice padca. V reševalne
namene pa uporabljamo statične
vrvi, zato je v primeru varovanja
obvezno paziti na pravilno varovanje
med vzpenjanjem, pa naj bo to
plezanje na drevo, kovinske ali druge
konstrukcije, ali pa na druge visoke
objekte.

uporaba

sl. 197
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sl. 198
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13. OPREMA ZA VRVNO TEHNIKO
Oprema za vrvno tehniko mora biti ustrezno testirana, izpolnjevati mora predpisane
standarde in priporočila. Reševalna tehnika, opisana v priročniku, temelji na uporabi
tehničnih pripomočkov proizvajalca Petzl, ki predstavlja vrh tovrstne ponudbe v
svetu.
Opremljenost kompletov se razlikuje glede na namembnost:
1. komplet za reševanje iz globin in z višin (kanjoni, soteske, stanovanjski bloki),
2. komplet za reševanje z žičnic in električnih daljnovodov,
3. komplet za reševanje z dreves,
4. komplet za reševanje z višin (vrvna žičnica)
5. komplet škripčevja;
1.
-

komplet za reševanje z višin in iz globin je sestavljen iz:
transportna vreča (minimalno 27 l - Petzl Classique)) – 1 kom.
vrv superstatik – 50 m (10 mm) – 1 kom.
delovni pas komplet (Petzl Navaho komplet) – 1 kom.
čelada – 1 kom.
zanka za pritrdišče (60 cm) – 2 kom.
zanka za pritrdišče (120 cm) – 2 kom.
zanka za pritrdišče (150 cm) – 1 kom.
jeklena vponka z matico večje nosilnosti – 1 kom.
hruškasta vponka z matico – 6 kom.
hruškasta vponka z vijakom (25 kN, 7kN, 7kN) – 1 kom.
vrvna prižema, prsna – 1 kom.
zgornji del pasu (za prsno prižemo) – 1 kom.
ročna vrvna prižema – 1 kom.
široka nožna zanka (za ročno prižemo) – 1 kom.
enojna vrvna zavora (Stop ali I'D – Petzl) – 1 kom.
zaščita za vrv – 1 kom.
premična zaščita za vrv (modularna) – 1 kom.
večji škripec v dvojni izvedbi – 1 kom.
dvojni škripec za jeklenice – 1kom.
reševalni škripec velike nosilnosti (3600 kg) 1 kom.
škripec z zavoro (Petzl Pro Traxion) – 1 kom.
sidriščna plošča v večji ali manjši izvedbi – 1 kom.
absorber energije – 1 kom.

2.
-

komplet za reševanje z žičnic in el. daljnovodov sestavlja:
transportna vreča, velika – 1 kom.,
vrv statik – 100 m (11 mm) – 1 kom.,
reševalni škripec za žičnice – 1 kom.,
vponka z dvojnim varovanjem – 1 kom.,
reševalni sedež za evakuacijo ljudi – 1 kom.,
podaljševalne vrvice;
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3.
-

komplet za reševanje z dreves:
gozdarske dereze,
varovalna vrv (za varovanje med vzpenjanjem),
pomožne vrvice ali neskončne zanke za izdelavo sidrišča (5 ali več, različnih
dolžin);

4.
-

komplet za reševanje z višin (za izdelavo vrvne žičnice):
daljša reševalna vrv (statik, 200 m ali več, debeline 10,5 ali 11 mm),
sidriščna plošča v večji izvedbi,
več pomožnih vrvic ali neskončnih zank (različnih dolžin) za izdelavo sidrišča (3 ali
več);

5.
-

komplet škripčevja:
vrv statik – 150 m (11 mm) – 1 kom.,
škripec Twin Petzl – 2 kom.,
škripec z zavoro Pro Traxion Petzl – 1 kom.,
jeklena vponka z matico večje nosilnosti – 1 kom.,
hruškasta vponka z vijakom (25 kN, 7kN, 7kN) – 2 kom;

Osnovni komplet predstavlja komplet za reševanje iz višin in globin, nadgradnjo tega
predstavljajo kompleti, namenjeni reševanju z žičnic in električnih daljnovodov, reševanju z
dreves in reševanju z višin.
Specifičnost reševanja z žičnic in daljnovodov zahteva posebno opremo in daljše vrvi, zato
ga uporabljamo skupaj s prvim kompletom (plezalni pasovi, vponke, škripci …). Podobno
velja tudi za reševanje ljudi z dreves in reševanje z višin s pomočjo vrvne žičnice.
Komplet škripčevja predstavlja transportna vreča z že izdelanim štirikratnim škripčevjem,
ki ga lahko uporabljamo tako za dvige kot tudi spuste težjih bremen. Komplet je
poenostavljena verzija Rollglissa, in je zaradi svoje enostavnosti veliko bolj uporaben. Z
njim si lahko pomagamo pri dvigih/spustih do višine/globine 35 m (ali več, vendar moramo
zmanjšati število vpetih škripcev).
Oprema v enem kompletu predstavlja opremo za enega gasilca reševalca. Pri nakupu
opreme moramo biti pozorni na uporabno vrednost, kvaliteto izdelave, varnostna
priporočila in normative.
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14. POMEMBNEJŠI IZRAZI
pritrdilna točka – točka, okoli katere ali privežemo ali vpnemo reševalno vrv,
sidrišče – varno mesto, kjer uredimo varovanje,
statik – statična vrv, uporablja se predvsem za reševanje,
dinamik – dinamična vrv, bolj elastična od statične vrvi, za varovanje reševalcev med
vzpenjanjem,
vponka – tehnični pripomoček za vpenjanje, v reševalne namene se uporabljajo samo
vponke s samozapornimi mehanizmi (matica …),
prižema – tehnični pripomoček, ki omogoča enosmerno drsenje vrvi, poznamo jih več vrst
zavora – tehnični pripomoček za kontrolirano spuščanje ob vrvi, poznamo jih več vrst,
neskončna zanka – zanka, narejena iz traku, nosilnosti min. 2,2 kN (2200 kg), za izdelavo
sidrišč (''gurtna''),
neskončni trak – spleten iz najlona, uporaben namesto pomožnih vrvic, kot neskončna
zanka
škripec – tehnični pripomoček, omogoča spremembo smeri vlečenja (dviganja) bremena ob
zmanjšanem trenju,
svedrovec – klin z navojem, uporaben za izdelavo sidrišč in drugih fiksnih točk,
s katerimi si pomagamo med reševanjem, predvsem v gorah in jamah (sl. 186),
pomožna vrvica – tudi prusik, debelina vrvi od 6 do 11 mm, za izdelavo sidrišč in raznih
drugih improvizacij, raznih dolžin (odvisno od namembnosti);

sl. 199
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GRAFIČNA PRIPRAVA
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ŠTAB ZA CIVILNO ZAŠČITO
MESTNE OBČINE KRANJ

Gasilska oprema trgovsko podjetje d.o.o. je družba z dolgoletno tradicijo opremljanja
slovenskih gasilcev in gasilk ter prodaje opreme za zaščito pri delu. Naše dolgoletne
izkušnje so jamstvo za kakovost izbrane ponudbe. V svojem prodajnem programu
nudimo vse najboljše domače in tuje proizvajalce zaščitne opreme in opremo za
varstvo pred požarom.

Pri nas se vse dobi še preden zagori!
Sedež podjetja: Koprska ulica 94, 1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: 01/24 20 200, 42 31 321, Fax.: 01/42 32 311
Predstavništvo: MARIBOR, Pobreška c. 6 a, tel.: 02/33 35 300, fax.: 02/332 73 75
Predstavništvo: KOPER, Dolinska 1, tel.: 05/66 34 280, fax.: 05/66 34 286
Trgovski predstavnik: CELJE, Ulica XIV.divizije 6, tel.: 03/492 55 30, fax.: 03/492 55 31
Mladi tehnik trgovina in galerija, BTC Hala D, Šmartinska 152, tel.: 01/54 10 050
Varnost gasilski servis, Koprska 94, Ljubljana, tel.: 01/24 20 226, fax.: 01/25 73 291
ČLAN SKUPINE »PASTOR GROUP«
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