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IZVLEČEK 

Seminarska naloga opisuje zavarovane plezalne poti in nekatere postopke ter načine 

samovarovanja plezalcev v njih. Vsebuje opise določene tehnične opreme ki se 

uporablja za ta namen. Opisani so in z zgledi predstavljeni pomembnejši dejavniki, 

kateri vplivajo na varnost plezalca zavarovane plezalne poti, kot tudi na soplezalce 

pod njim. Vsebina seminarske naloge se skozi poglavja dotakne tudi nekaterih 

nevarnih situacij, jih opiše in pojasni postopke s katerimi bi te nevarnosti bilo moč 

preprečiti. Dokument je napisan v obliki, ki omogoča praktično uporabo za 

nadgrajevanje znanja vodnikom in plezalcem, uporabnikom zavarovanih plezalnih 

poti.  

 

KLJUČNE BESEDE 

plezalec, zavarovana plezalna pot, ferata, jeklena vrv, sidro, faktor padca, ulovitvena 

sila, plezalni pas, komplet za samovarovanje, vponka, popkovina, najlonski trak, vrv, 

pomožna vrvica, vozel 
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1 UVOD 

Zavarovane plezalne poti so z jekleno vrvjo in drugimi varovali ali pomagali 

opremljene gorniške plezalne poti namenjene predvsem planincem, gornikom in 

ostalim obiskovalcem gora. Te poti niso namenjene alpinističnim podvigom, ampak 

povprečnim obiskovalcem gora. Od tod tudi naziv plezalna pot in ne smer. Jeklena 

vrv v takšni  poti nima funkcije ograje, temveč je namenjena samovarovanju. 

Zavarovane plezalne poti se razlikujejo od običajnih zavarovanih poti. Speljane so po 

bolj pokončnem, včasih celo previsnem skalnatem terenu, po katerem se lahko 

gibljemo izključno s plezanjem. Plezanje je oblika gibanja pri kateri za napredovanje, 

poleg nog uporabimo tudi druge dele telesa, predvsem roke. Jeklena vrv v zavarovani 

plezalni poti lahko poteka preko nelogičnih težjih prehodov v steni. Tam, kjer bi brez 

nje odsek poti bil nepreplezljiv.   

Plezanje zavarovanih plezalnih poti je največkrat svojevrsten čar in izziv tistim 

gornikom, ki jim pohodne poti morda niso več mikavne, alpinistične smeri pa zaradi 

specifike potrebnih znanj in izkušenj, prehud in nedosegljiv cilj. Plezanje težjih 

zavarovanih plezalnih poti je lahko vmesna postaja in neke vrste odskočna deska za 

nadgradnjo gorniškega znanja, ki običajno sledi z vpisom v alpinistično šolo. 

Plezanje zavarovanih plezalnih poti poleg osnovnega gorniškega znanja zahteva tudi 

dobro obvladovanje lastnih možganov - premagovanje strahu pred globino. Nadalje, 

koordinacijo gibov - uporabo plezalnih tehnik gibanja, obvezno uporabo in znanje 

uporabe tehnične opreme za samovarovanje, v zahtevnejših poteh pa tudi uporabo 

plezalnih copat. Kadar plezalec zaide čez mejo lastnih psihofizičnih sposobnosti, je 

nujno imeti tudi razširjena znanja. Predvsem iz vrvne tehnike, znanja samoreševanja, 

spustov po vrvi, tudi nudenja pomoči in reševanja soudeležencev.   
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2 ZAVAROVANE PLEZALNE POTI 

Plezanje zavarovanih plezalnih poti je v današnjem času samostojna veja gorniškega 

udejstvovanja. Za lažje razumevanje problematike samovarovanja sledi opis 

osnovnih tipov zavarovanih plezalnih poti.  

Zavarovane plezalne poti ločimo na tri osnovne skupine: 

2.1 Alpske zavarovane plezalne poti  

Potekajo v visokogorskem svetu, nadelane so v velikih stenah čez zelo pokončne 

odseke. Praviloma je do njih dolg dostop, izstop je običajno na vrhu gore. Potek poti 

je smiselno speljan po naravnih razčlembah in se izogiba hudo atletskim odsekom, 

visečim mostovom, pajkovim mrežam itd. Najtežji odseki so praviloma premagljivi 

preko v steni fiksiranih jeklenih lestev, skob, klinov ali drugih pomagal. 

2.2 Športne zavarovane plezalne poti  

Značilnost teh plezalnih poti je, da imajo večinoma kratek dostop in so glede na 

obliko terena nadelane varčno. Poti nimajo, ali imajo samo minimalno število 

dodatnih pomagal (skobe, klini). Od plezalca se tukaj zahteva višja psihofizična 

kondicija ter moč v rokah, manj pa gorniške izkušnje in običajna kondicija. Ker so te 

poti praviloma težje, so v steni predvideni tudi zasilni izhodi.  

2.3 Plezalni vrtci in učni poligoni 

Tovrstni poligoni izhajajo iz Francoskih Alp, kjer so jih od leta 1992 naprej nadelali 

zelo veliko. Večinoma se nahajajo v dolinah na manj pomembnih stenah ali v 

opuščenih kamnolomih z najkrajšim dostopom. Potek jeklene vrvi je kar se da 

spektakularen, z malo ali celo nič stika s steno (previsni odseki plezalne poti). Za 

varnost je dobro poskrbljeno, saj vsebujejo večinoma atletske in zelo težke odseke, 

tudi viseče mostove, žičnice in pajkove mreže. Razen jeklene vrvi praviloma nimajo 

dodatnih pomagal. V njih se zahteva izpiljena tehnika plezanja, v ospredju je faktor 

znanja in doživljanje atletskih plezalnih sposobnosti.  
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3 IZVEDBE PLEZALNIH POTI 

Jeklena vrv je na zavarovanih plezalnih poteh nameščena na sidra, ki so v skalo 

lepljena s posebnim dvokomponentnim epoksidnim lepilom (evropski predpis). Po 

izvedbi ločimo dva načina poteka jeklene vrvi: prvega pri katerem je ta speljana bolj 

ali manj napeto (poznan kot »Tirolski način gradnje«), drugega pri katerem jeklena 

vrv visi na sidrih v obliki kratke ulovitvene zanke (poznan kot »Francoski način 

gradnje«). 

Osnovna načina lahko razdelimo na štiri različne izvedbe: 

                      

Slika 1: Francoska izvedba             Slika 2: Napeta izvedba             Slika 3: Nenapeta izvedba 

3.1 Francoska izvedba  

Z ohlapnimi zankami na očesnih sidrih in fiksiranjem na njih (slika 1) omogoča v 

primeru padca ali zdrsa največji pojemek ulovitvene sile. Zaradi ohlapnosti jeklena 

vrv ni najbolj primerna za pomoč pri napredovanju.  

3.2 Napeta izvedba  

Močno prednapeta jeklena vrv je prosto speljana skozi očesa sider (slika 2). Zaradi 

močno prednapete jeklene vrvi skoraj ni pojemka ulovitvene sile, kar je zelo nevarno 

v primeru padca plezalca! Ta izvedba v EU iz varnostnih razlogov ni dovoljena na 

zavarovanih plezalnih poteh. Uporabna je le na zavarovanih pohodnih poteh. 
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3.3 Nenapeta izvedba  

Jeklena vrv je direktno vpeta v sidra, ki v tej izvedbi nimajo lukenj (slika 3). Napeta 

je ročno ali največ s težo telesa. Ta sistem je kompromis med Francoskim načinom 

izvedbe (3.1) ter močno prednapetim načinom izvedbe (3.2) in omogoča delni 

pojemek ulovitvene sile. Gre za izvedbo katera je priporočena za uporabo na težjih  

zavarovanih plezalnih poteh (Kaiserschild, Loser, Marmolada, Kristallweisssee, 

Železna Kapla, učni poligon Gonžarjeva peč, plezalni vrtec Lavamünd, itd.).  

3.4 Izvedba z dvojno jekleno vrvjo  

Tukaj ena od jeklenic služi za samovarovanje (na Francoski način), druga precej 

debelejša pa za prijemanje z roko. Debela jeklena vrv je napeta ročno ali največ s 

težo telesa. Ta izvedba se uporablja v ključnih odsekih nekaterih najzahtevnejših 

zavarovanih plezalnih poti (Fallbach Klettersteig, Maltatal Avstrija). 

 

4 ZAHTEVNOST IN TEŽAVNOST 

Ta trenutek še ne obstaja univerzalna lestvica ocenjevanja ki bi veljala v vseh 

evropskih državah. Pri zavarovanih plezalnih poteh se podobno kot pri prostem 

plezanju uporabljajo različni sistemi ocenjevanja sestavljeni iz črk in številk. 

Lestvice upoštevajo različne dejavnike, ki nastopajo v zavarovanih plezalnih poteh 

(tehnična zahtevnost, fizična zahtevnost, izpostavljenost, dolžina plezalne poti, itd). 

V nemško govorečem prostoru sta najbolj razširjeni Schall-ova (Avstrija) ter Hüsler-

jeva lestvica (Švica in Nemčija). Priporoča se uporaba enostavne  kategorizacije 

glede na regionalno povzete metode po Schall-ovi metodi od A do F/G. 

Ocenjevalne lestvice (tabela 1) so navzgor odprte. Do pred nekaj leti so bile najtežje 

zavarovane plezalne poti E težavnosti. V zadnjem času je bilo nadelanih nekaj še 

težjih, ekstremnih zavarovanih plezalnih poti v povsem previsnih stenah. Njim so 

dodelili nove, še višje ocene (od E/F naprej). Plezanje v teh poteh je običajno 

dovoljeno ob uporabi samovarovanja in obvezni uporabi dodatnega varovanja z vrvjo 

iz vrha (Top-rope). 
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Tabela 1: Različni uveljavljeni načini ocenjevanja zavarovanih plezalnih poti 

 

V lestvicah ocenjevanja obstajajo tudi vmesne ocene. Te opredeljujejo prehodno 

stopnjo težavnosti med nižjo in višjo oceno. V Schall-ovi lestvici tako srečamo 

vmesne ocene: A/B, B/C, C/D, D/E, E/F, itd.   

Schall (Avstrijska) lestvica Hüsler (Nemška) lestvica Italijansko/Francoska 
A – lahko 

Enostavne zavarovane poti v ne prestrmem 
svetu, s skobami, klini in kratkimi pokončnimi 
lestvami. Posamezna izpostavljena mesta so 
lahko premagljiva, pot je v glavnem premagljiva 
tudi povsem brez samovarovanja. Idealno za 
začetnike. 

K 1 - lahko 

Vzpon je po pravilu nadelan,

varovalni pripomočki so zelo

komfortni. Velike naravne stope;

nameščene lestve, skobe, klini itd. 

F/F - lahko facile/facile 

Malo izpostavljeno, lahka zav. 
plezalna pot, z daljšimi 
nadelanimi pohodnimi odseki.. 

B – zmerno težko 

Pokončnejši teren z posameznimi majhnimi 
stopami, izpostavljeni odseki, skobe, verige in 
daljše pokončne lestve, mestoma se potrebuje 
moč v rokah. Varujejo se tudi izkušeni gorniki.  

Plezalna težavnost: cca. II - III 

K 2 - srednje 

Nahajamo se v strmejši steni; 
vsebuje strme odseke s skobami 
ali lestvami, jeklenica pa je 
napeljana tudi v lažem terenu. 

MD/PD – srednje 

difficoltà / peu difficile 

Daljša, delno izpostavljena zav. 
plezalna pot, vendar dobro 
zavarovana. 

K 3 – kar težko 

Pot v strmi steni, dolgi strmi odseki 
ali zračne prečnice, dokaj dobro 
varovanje. 

D/D - težko difficile/difficile 
Zahtevna zavarovana plezalna 
pot, ki zahteva nekaj moči in 
izkušenj. 

C – težko 

Pokončna do zelo pokončna skala z 
izpostavljenimi odseki, male stope. Skobe in klini 
so bolj narazen, ponekod je samo jeklena vrv. 
Navpične do previsne lestve, vrvni ali viseči 
mostovi. Potreba po večji moči. 

K 4 - težko 

Teren je pokončen, težji, mahne 
stope in oprimki, varovala so 
redka. Na izpostavljenih odsekih 
je v pomoč samo jeklenica. 

MD/TD – zelo težko 
molto difficile / très 
difficile 

Zavarovana plezalna pot s 
tehnično težkimi odseki, ki 
zahtevajo moč. 

D – zelo težko 

Zelo pokončna, tudi previsna skala s skobami in 
klini daleč narazen, odseki zavarovani samo z 
jeklenico. Potrebna je dobra tehnika gibanja na 
malih stopah in gladkih platah, močna psiha, 
konstantna moč rok in predhodne izkušnje K 5 – zelo težko  

Ekstremni svet. Pogosto 
varovano samo z 
jeklenico.  

ED/ED – ekstremno težko 
estrema difficoltà / 
extremement difficile 

Zavarovana plezalna pot, ki 
zahteva tehnično in akrobatsko 
najvišje sposobnosti. Tako težki 
odseki so tudi najnevarnejši, 
običajno imajo nadelan tudi 
obvoz.  

E – ekstremno težko 

Pogosto previsna stena z malo ali skoraj nič 
dodatne pomoči, večinoma je samo jeklenica. 
Ekstremne zahteve po moči plezalca, dobra 
tehnika gibanja in stabilna psiha. Primerno 
samo za zelo izkušene plezalce zavarovanih 
plezalnih poti. Zelo koristna bo dodatna 
popkovina. 

K 6 – ekstremno težko 

Samo za najboljše plezalce z 
odlično razvito tehniko in 
močjo. 
Dodatne informacije nudi tudi 
opis Hüsler-jevega ocenjevanja, 
ki govori o:  trajanju, moči, 
izpostavljenosti in izkušnjah. 

 

Dodatno obstajajo informacije za 

kakšen tip zavarovane plezalne poti 

gre: šolsko vadbišče, športno zav.

plezalno pot ali pravo gorsko zav. 

plezalno pot. 

Sočasno obstaja dodatna pet mestna lestvica 
ocenjevanja s pikami za: kondicijo, moč rok, 
tehniko, pogum, psiho in gorniške izkušnje. 
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5 SAMOVAROVANJE PLEZALCA 

Pri plezanju zavarovanih plezalnih poti se plezalec ves čas varuje na jekleno vrv. 

Varovanje mora biti zagotovljeno tudi med srečevanji z drugimi plezalci, kot tudi pri 

prehodih iz ene jeklenice na drugo. Plezalec mora biti varovan tudi na vmesnih 

pohodnih odsekih. Ko je v steni več plezalcev mora biti med njimi primerna 

varnostna razdalja, da ob morebitnem zdrsu ali padcu ne poškodujejo drug drugega. 

V plezalnih prečnicah je v vsakem raztežaju (razdalja med enim in drugim sidrom) 

samo po en plezalec, v navpičnicah pa mora biti med plezalcema vsaj en raztežaj 

prost. Zahtevnejše odseke manj vešči in premagujejo dodatno navezani na plezalno 

vrv z varovanjem iz vrha (Top-rope). 

5.1 Oprema plezalca 

Za plezanje zavarovanih plezalnih poti plezalec potrebuje primerno obutev z dobrim 

oprijemom. Na težjih odsekih bodo najbolj primerni plezalni copati. Nadalje 

potrebuje (slika 4): plezalni pas, komplet za samovarovanje, čelado, prvo pomoč, 

brezprstne ferata rokavice in tretjo popkovino.  

 

Slika 4: Plezalni pas (sedežni), komplet za samovarovanje in čelada 

Nekateri kompleti za samovarovanje imajo tretjo popkovino že izdelano v obliki 

zanke tik nad zavornim sistemom. Vanjo namestimo vponko z zaskočko ali matico. 

Če komplet za samovarovanje tega nima, lahko kot tretjo popkovino uporabimo 

skrajšan prešit cevasti najlonski trak in vponko z matico (dodatna oprema, slika 5).  
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Na vodenih turah imajo udeleženci s sabo dodatno opremo za pomoč in počivanje 

(slika 5): prešit 18 mm širok, cevasti najlonski trak dolžine 60 ali 120 cm, dve 

hruškasti vponki z matico in dodaten komplet z navadnima vponkama (ni obvezen).  

 

Slika 5: Dodatna oprema plezalca zavarovanih plezalnih poti 

Vodnik nosi pri plezanju zavarovanih plezalnih poti s sabo opremo za reševanje in 

pomoč udeležencem (slika 6): vodniško ali plezalno vrv (25-40 m), dve pomožni 

vrvici 5-6 mm / 5 m, dva prešita, 18 mm široka cevasta najlonska trakova, dolžine 

120 cm, pet vponk z matico, varovalno ploščico ATC Guide ali Reverso, kratko 

»Prusik« zanko in dva kompleta z navadnimi vponkami (nista obvezna). 

 

Slika 6: Dodatna oprema vodnika ali izkušenega plezalca 
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Ko je v načrtu plezanje zavarovane plezalne poti, ki vsebuje tudi žičnico/e (Flying-

fox, Zip-line), bo vodnik v sklopu dodatne vodniške opreme potreboval še ustrezen 

dvokolesni voziček – škripec, dodatno vodniško vrv, v primeru vodenja skupine pa 

tudi usnjene rokavice (slika 7). Dvokolesne škripce izdelujejo v več različicah: 

dvokolesni škripec brez ležajev (primerno za občasno uporabo na Najlon vrvi), 

škripec z ležaji in kolesi iz aluminija (primerno za Najlon vrvi), ter škripec z ležaji in 

jeklenimi kolesi (primerno za uporabo na vseh tipih vrvi, tudi na jeklenih). 

     

Slika 7: Dvokolesni škripec za žičnice in usnjene rokavice 

Nevarno:  samo na vponkah, brez škripca se ne spuščamo po žičnici z jekleno vrvjo! 

 

5.2 Samovarovanje  

Plezalci si pred vstopom namestijo opremo in pri tem upoštevajo tudi proizvajalčeva 

priporočila. Pred pričetkom plezanja ponovno preverijo pravilnost namestitve! Tudi 

tukaj veljajo varnostna pravila dvojnega preverjanja.  

Plezalec se zavaruje na jekleno vrv tako, da nanjo pripne oba kraka kompleta za 

samovarovanje. Pri prehodih preko sider ali srečevanju z drugimi plezalci je vedno 

pripet najmanj z enim krakom kompleta za samovarovanje, zanesljivo stoji in se 

dobro drži za jekleno vrv. Nikoli ne vpenja ali izpenja obeh vponk istočasno. Med 

plezanjem je ves čas varovan – se nikoli povsem ne izpne. V težjih odsekih za 

počivanje pravočasno uporabi tretjo, krajšo popkovino, se z njo dodatno zavaruje na 

jekleno vrv, nato se usede v pas, sprosti roke in počiva. 
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Vponke kompleta za samovarovanje in tretje popkovine vpenjamo glede na tip vponk 

in glede na potek jeklene vrvi:  

1. Vponke, ki imajo vratca z navadno zaskočko na vzmet (slika 8) vpenjamo v 

prečnicah od spodaj navzgor. Pri tem dosežemo to, da so vratca, ki so 

najšibkejši člen vponke, vedno na zunanji strani, stran od stene. Torej pri 

morebitnem zdrsu ali padcu ne bodo udarila v steno in se odprla. 

2. Vponke, ki imajo vratca s posebno varovalno zaporo na drugi strani vponke 

(slika 9) vpenjamo v prečnicah od zgoraj navzdol. Pri tem dosežemo to, da je 

varovalna zapora, ki skrbi za odpiranje vratc, vedno na zunanji strani, stran 

od stene. Tako  postavljena varovalna zapora pri morebitnem zdrsu ali padcu 

ne bo udarila v steno in odprla vratca vponke. 

3. V navpičnih odsekih poti ali tam kjer vnaprej ni moč določiti smeri v katero 

bo ob zdrsu ali padcu zaneslo plezalca, vpenjamo kateri koli tip vponk 

izmenoma (slika 10). Eno vponko vpnemo iz leve, drugo iz desne strani. S 

takšnim načinom vpenjanja dosežemo to, da bo v primeru zdrsa ali padca 

vedno vsaj ena vponka v varnem položaju. 

 

       

Slika 8: Vponka z vzmetno zaskočko              Slika 9: Vponka z varovalno zaporo 

Pozor: za samovarovanje ni dovoljena uporaba navadnih vponk z vratci brez varovanja! 



10 

 

 

Slika 10: Vpenjanje obeh tipov vponk v vertikalah: ena v levo, druga v desno 

 

Vponko tretje popkovine (namenjene počivanju) vpenjamo po istih pravilih. 

Pozor: tretja popkovina ni osnovno, ampak le dopolnilno varovalo za počivanje v 
težjih odsekih. Plezalec je vedno varovan tudi z osnovnim varovanjem – obema 
krakoma kompleta za samovarovanje vpetima nad tretjo popkovino. 

 

5.3 Nevarnosti 

Varovala v steni (jeklena vrv, sidra, skobe - stope in klini) bi naj bila varno 

nameščena in nepoškodovana kadar je plezalna pot odprta za uporabo. Kljub temu 

moramo plezati  previdno in pred obremenitvijo sproti preverjati njihovo stanje.   

Pri plezanju težjih in ekstremnih zavarovanih plezalnih poti, tudi kadar plezamo na 

meji svojih trenutnih sposobnosti, moramo vseeno računati z zdrsi in hudimi padci. 

Jeklena vrv je tu speljana strmo in previsno preko tehnično in fizično zelo zahtevnih 

odsekov. Običajno so taki odseki brez dodatnih pomagal. Težavnost je lahko 

tolikšna, da bo tudi izkušen plezalec enkrat prišel do meja svojih sposobnosti.  
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Še posebej je lahko nevarno, če sproti ne poskrbimo za prekrvavitev mišic rok in  

njihovo počivanje preden so povsem izčrpane. Ob dolgoletnem plezanju težkih 

zavarovanih plezalnih poti v tujini smo ugotovili, da ob padcu pride do neobičajnega 

pojava, ko možgani povsem zatajijo. Prsti rok (mišice prstov) spustijo jekleno vrv 

sami od sebe, brez predhodnega indica! Pri prostem plezanju (športno ali 

alpinistično) plezalec trenutek pred padcem začuti – natančno ve da bo padel. V 

zavarovanih plezalnih poteh se prsti obeh rok odprejo sami od sebe! To sicer vidimo, 

vendar ne čutimo ničesar, niti ne zaznamo vnaprej da se bo zgodilo. Pojav se pogosto 

zgodi ob preobremenitvi prstov. 

Padci v zavarovanih plezalnih poteh so lahko zelo nevarni (slika 11). Pri tem pride 

do prostega padanja plezalca in skoraj statične zaustavitve na spodnjem sidru, za 

razliko od prostega plezanja, kjer za dinamiko zaustavitve poskrbi plezalna vrv. 

Faktorji padca so tukaj krepko višji od faktorja 2! Med padanjem plezalec zelo hitro 

pridobiva na hitrosti in nabira kinetično energijo, hitrost se sproti povečuje. Zaradi 

tega se njegova teža že po nekaj metrih krepko namnoži. Ob doletu na spodnje sidro 

se vponki kompleta za samovarovanje ulovita na sidro v dokaj neprimerni legi, leže! 

Nakopičena energija padca se sprosti na obe vponki in prenese v celoten sistem 

samovarovanja: na zavoro kompleta za samovarovanje, na točko vpetja v pasu, na 

sam pas in njegove spoje, na telo plezalca, in nazadnje tudi na varovala v steni.  

 

Slika 11: Padec plezalca v zavarovani plezalni poti je lahko zelo dolg 
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V primeru, da zavora kompleta za samovarovanje ne deluje, oziroma ni pravilno 

nastavljena, ne pride do pojemka energije. Takrat gre za povsem statično zaustavitev  

pri kateri se sprostijo enormne sile, ki so običajno višje od lomnih vrednosti vponk, 

pretržnih vrednosti trakov in šivov. Takrat popustijo najšibkejše točke in padec se 

pogosto konča tragično. 

Pri večini kompletov za samovarovanje se zahteva obvezna uporaba obeh 

krakov kompleta. V nasprotnem, če je plezalec vpet samo z eno vponko 

in pride do padca, se lahko zgodi pretrganje med krakoma. Tak padec se 

bo končal tragično (slika 12). 

    

Slika 12: Pretrgan komplet za samovarovanje po tragičnem padcu (vpeta samo 1 vponka) 

Pozor:  uporaba improviziranih kompletov za samovarovaje je izjemno nevarna! 

Naslednja nevarnost povezana z uporabo opreme tiči v uporabi stare, obrabljene 

opreme. Poškodbe šivov, preperela tehnična oprema je prav tako lahko vzrok za 

nezgodo. Vendar tudi nova oprema ni vedno varna. V zadnjih letih so se na tržišču 

pojavili številni kompleti za samovarovanje, ki so s svojim mikavnim izgledom kar 

vabili k nakupu, žal pa jih proizvajalci niso dovolj temeljito preizkusili (tabela 2). 

Prišlo je do hudih nezgod in celotne serije opreme so odpoklicali. Nekateri kompleti 

za samovarovanje, ki uporabljajo prešiti trak za zaviranje (podoben sistem kot se 

uporablja pri lednem plezanju), trak niso imeli prišit na nosilne točke kompleta, šlo je  

za površno kontrolo v procesih proizvodnje. Pri novejših sistemih z raztegljivima 

krakoma je ob obremenitvah prihajalo do pretrganja trakov. Tudi te komplete za 

samovarovanje so odpoklicali. Ker so raztegljive nosilne trakove različni proizvajalci 

opreme naročali pri enem in istem dobavitelju, je usoda doletela vse izmed njih.  
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Tabela 2:  Seznam trenutno odpoklicanih kompletov za samovarovanje (2012) 

 

Sveže podatke o odpoklicih najdemo na svetovnem spletu pri proizvajalcih opreme. 

ODPOKLIC, tip Proizvajalec Leto odpoklica / Razlog 

Via Ferrata Y-sling set  

Art.nr. 2130-00080 MAMMUT 

2009: Napačno vstavljena vrv v 

zavorno ploščico. 

SCORPIO set: L60, L60 

CK, L60 2, L60 2CK, L60 

H, L60 WL, K29VF 1, 

K29VF 2, K29VE 1, 

K29VE 2, K29V 1, K29V 2 

PETZL 

2011: Manjkajoč varnostni šiv na 

nosilni zanki prešitega – zavornega 

traku . 

Kompleti Scorpio so bili umaknjeni iz 

proizvodnje leta 2005. 

Colt in Hydra (Artikel Nr. 

AS90C ter AS93C) 
AUSTRIALPIN 

2012: Pretrganje raztegljivih krakov 

kompleta za samovarovanje. 

CABLE; BRENTA, … 
EDELRID 

2012: Pretrganje raztegljivih krakov 

kompleta za samovarovanje. 

EASY GO XP (C2304) 

EASY GO XP 
COMPLETE (C2305); 

EASY GO XP LOCK 
(C2306) 

SINGINGROCK

2012: Pretrganje raztegljivih krakov 

kompleta za samovarovanje. 

Proizvodnja 2010, 2011 in 2012. 

SALEWA CIVETA II 

VERTIGO 400 
SALEWA 

2012: Plezalna pasova.  

Odstopanje v nosilnosti pasu. 

TOP SHELL SPRING S. 

CLASIC-K SPRING SET 
CT 

2012: Pretrganje raztegljivih krakov 

kompleta za samovarovanje. 

UPSILON EVO 
EDELWEISS 

2012: Pretrganje raztegljivih krakov 

kompleta za samovarovanje. 

VIA FERRATA SET WILD 

COUNTRY 

2012: Pretrganje raztegljivih krakov 

kompleta za samovarovanje. 
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6 POMOČ SOUDELEŽENCEM 

V zahtevnejših zavarovanih plezalnih poteh lahko pride do zapletov če se tja poda 

plezalec s premalo izkušnjami, z neprimerno psihofizično kondicijo, preslabo 

opremljen in v neprimernih razmerah. Kot vodniki moramo biti sposobni ne samo 

plezati takšno zahtevnost, ampak tudi reševati morebitne zaplete v njej. To 

posledično pomeni večkratno zaporedno plezanje čez ključno mesto gor in dol, tudi 

plezanje mimo udeležencev na najtežjih odsekih v obe smeri, seveda varno za vse 

prisotne v steni. Zato je smiselno, da vodimo samo v tiste zavarovane plezalne poti, 

kjer smo sposobni tolikšnih naporov. 

V izogib neljubim zapletom že pred turo izvedemo selektivno izbiranje udeležencev. 

Na zavarovano plezalno pot smejo samo preverjeni udeleženci, za katere smatramo, 

da bodo zmogli težavnostno stopnjo načrtovane ture. Preverjanja opravljamo v učnih 

poligonih ustrezno visoke zahtevnosti. Kandidatom, ki ne opravijo testa uspešno,  

predlagamo nadaljnje nabiranje izkušenj njim primerni zahtevnosti plezanja. 

Tudi ko smo opravili selektiven izbor udeležencev lahko pride do tega, da kdo izmed 

njih med plezanjem izgubi nadzor nad sabo. Vsakdo lahko ima kdaj slab dan in mu 

bo takrat neka, njemu normalna težavnost, postala naenkrat nepremagljiva. Takrat bo 

plezalec potreboval pomoč, ki pa jo lahko nudimo na različne načine.  

Že na vstopu v zavarovano plezalno pot, medtem ko razlagamo osnovna pravila 

gibanja, opazujemo udeležence in ugotavljamo kdo bi utegnil imeti težave (slika 13). 

Njihovi pogledi po steni navzgor nam bodo veliko povedali. Ob tem jih naprosimo, 

da nam takoj povedo če bi jih postalo 

strah. S tem bodo sprostili eno izmed 

varovalk, uničili bodo del neželenega 

strahu, vodnik bo bolj pozoren na njih in 

bo lahko hitreje ukrepal. Razložimo jim, 

da jim v težkih odsekih lahko varno  

pomagamo s pomočjo vrvne tehnike.  

Slika 13: Vodnik z udeleženci na vstopu v  
težjo zavarovano plezalno pot 
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Jeklenico naj plezalci prijemajo z iztegnjenima rokama! Tako bodo prihranili na 

moči. Teža telesa se bo namesto v mišice rok, prenašala v ramenski del. V težjih 

odsekih ali daljših plezalnih poteh naj pogosto skrbijo za počivanje rok tako, da 

izmenoma preprijemajo jeklenico, prosto roko stresajo navzdol in jo nekaj časa 

zadržijo v tem položaju.  

Vodeni plezajo za vodnikom, manj spretne pa vzamemo naprej, takoj za sabo. Med 

plezanjem jih pozitivno motiviramo s pogovori, ki bodo zamotili njihove misli in 

zbegane poglede v globel. Pazimo, da se pravilno pripenjajo na jekleno vrv in da 

držijo primerno varnostno razdaljo med sabo. Tudi to, da ne krušijo kamenja.  

Ko nekdo omaga ali pride do zapletov moramo pravočasno reagirati. Udeleženec, ki 

takoj ne želi na vrv, mu dovolimo največ dva samostojna poskusa prehoda čez 

zahteven odsek, nato ga navežemo na dodatno plezalno vrv in varujemo iz vrha.   

 

6.1 Varovanje iz vrha 

Spustimo se do plezalca in ga z vpleteno osmico dodatno navežemo na vodniško 

(plezalno) vrv. V primeru, da imamo za varovanje več kandidatov, lahko na vrvi 

naredimo osmico z varovalnim vozlom, vanjo damo dve hruškasti vponki z matico, 

ki sta si obrnjeni nasproti. Med tem ko bomo sami nad ključnim mestom skrbeli za 

varovanje, bo naš pomočnik pripenjal obe vponki na nosilni del (manevrsko zanko) 

pasu varovanih udeležencev.  

Vrv navežemo tudi nase, splezamo čez ključno mesto 

in na primernem sidru uredimo sidrišče. Kadar gre za 

dodatno varovanje v prečnicah, na primernih mestih 

namestimo vmesna varovanja (najlonski trak z vponko  

ali komplet z navadnima vponkama, slika 14). Na 

končnem sidrišču se dodatno zavarujemo s tretjo 

popkovino. Učinkovito lahko varujemo na dva načina,  

vsak način pa ima svoje prednosti in slabosti. 

Slika 14: Varovanje vodenega s polbičem in preusmeritvijo vrvi 
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1. Z varovalno ploščico: v centralno točko sidrišča pripravimo varovalno 

ploščico (ATC Guide ali Reverso) v režim autoblokade (slika 15). Poberemo 

preostanek vrvi in jo namestimo v varovalo ter preverimo pravilnost poteka 

vrvi in funkcionalnost zapore. Ko je vodeni navezan damo ukaz »Varujem!«. 

Sedaj sproti pobiramo vrv, vodeni pa pleza. Vmes se lahko tudi odpočije – 

usede v pas in visi na vrvi. Opomba: pri tem postopku moramo poznati 

manever nadzorovanega popuščanja autobloka! Podoben sistem varovanja 

lahko izvedemo tudi s pomočjo Garda vozla. Znati moramo popuščati in 

deblokirati Garda vozel pod obremenitvijo. 

2. S polbičevim vozlom: v centralno točko sidrišča namestimo vponko z matico 

vanjo damo, po tem ko smo pobrali preostanek, vrv s polbičevim vozlom  

(slika 16) na katero je navezan vodeni. Ko je vse pripravljeno in preverjeno 

damo ukaz »Varujem!«. Sproti pobiramo vrv medtem ko vodeni pleza. 

Opomba:  Izstopne – neobremenjene vrvi ne smemo spuščati iz rok. Vodeni 

je ves čas v naših rokah! Poznati moramo manever aretacije polbiča (slika 17) 

in nadzorovanega podiranja aretacije. 

 

               

Slika 15: Reverso v autoblokadi        Slika 16: S polbičem             Slika 17: Aretacija polbiča 

Pozor: Varovanje udeleženca z dodatno vrvjo zahteva dobro poznavanje vrvne 
tehnike in manevrov, tudi prepoznavanje številnih nevarnih situacij! Te postopke 
izvajamo ko jih dovolj dobro obvladamo.  
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6.2 Škripčevje 

V odsekih plezalne poti, kjer vodeni ni sposoben samostojno preplezati čez nek težji 

detajl, ga lahko spravimo čezenj še na drug način. Pred tem je potrebno razmisliti ali 

bo sploh sposoben nadaljevati nad težkim odsekom, in ali ni morda bolje spustiti ga 

do prvega zasilnega izhoda in ga spraviti na varno, ven iz plezalne poti.  

Če se odločimo za nadaljevanje lahko udeležencu pomagamo s pomočjo škripčevja. 

V ta namen izdelamo dvojni (Švicarski) škripec pri katerem je razmerje sil vsaj 5:1. 

V centralno točko sidrišča  

namestimo varovalno ploščico v 

režim autoblokade (slika 18) ali 

naredimo Garda vozel.  

Na glavno vrv vpletemo kratko 

vrvico s Prusik vozlom, vanjo 

damo vponko (lahko je navadna). 

Dolgo pomožno vrvico 

prepognemo na polovico in jo s 

kavbojskim vozlom fiksiramo v 

sidrišče.  Z roko odmerimo do 

koder sežemo v smeri proti 

vodenemu in tam na pomožni 

vrvici naredimo vozel (šestica ali 

osmica). V tako nastalo zanko 

vpnemo drugo vponko (lahko je 

navadna), vse skupaj pretaknemo 

skozi prvo vponko na kratki zanki. V vponko dolge pomožne vrvice vtaknemo 

izstopno (neobremenjeno) glavno vrv in škripec je nared za dvigovanje bremena. 

Opomba:  Trenje zmanjšamo, če na obe vponki namestimo eno-kolesna škripca. 

Izstopno vrv vlečemo v smeri sidrišča skoraj do varovala, nato jo popustimo in 

premaknemo Prusikov vozel navzdol proti vodenemu, do druge vponke. Cikel 

ponavljamo dokler vodenega ne dvignemo v lažji svet.    

Slika 18: Dvigovanje s pomočjo dvojnega škripca
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7 ZAKLJUČEK 

Seminarska naloga obravnava del vsebin iz obsežne tematike povezane s plezanjem 

zavarovanih plezalnih poti. V nalogi so zajete in opisane samo nekatere od številnih 

možnih situacij, ki lahko nastopijo pri plezanju zavarovanih plezalnih poti. 

Namenoma so izpuščeni nekateri osnovni napotki, kot so: kako namestimo plezalni 

pas, kako namestimo komplet za samovarovanje, kako izdelamo vozle, pravila 

postavljanja vponk, pravila izdelave sidrišč in tako naprej. Ogrevanja mišic pred 

plezanjem in podrobnejšega opisa tehnik plezanja se seminarska naloga ni dotaknila. 

Tudi spusti po vrvi in spuščanje udeležencev z vrvjo je namenoma izpuščeno. O teh 

temah bi prav tako lahko obsežno pisali. 

Opisane vsebine so mišljene kot neke vrste nadgradnja znanj tistim vodnikom in 

plezalcem, ki že poznajo osnove gibanja na zavarovanih plezalnih poteh, ki poznajo 

nekaj osnov iz vrvne tehnike in že imajo določene izkušnje iz teh področij. 

Na koncu a ne nazadnje vendarle velja omeniti: plezanje je zelo lep in zdrav šport. 

Ob zanemarjanju varnostnih pravil pa tudi nevarno početje, zato vedno v okviru 

svojih sposobnosti ter znanj, s premislekom v steno. 

Srečno! 

 

Avtor:  Mijo Kovačevič 
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