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M a l a  Š o l a  J a m a r s t v a  
 

Premagovanje odmika 
 
Odmik se pogosto uporablja v jamah, kjer je potrebno zaradi strukture brezna vrv odmakniti 
od dejanske poti. S tem preusmerimo potek vrvi in se izognemo, da bi npr. vrv drgnila ob 
steno, da bi vrv potekala po strugi vode oz. slapu ali pa bi pri uporabi vrvi le-ta lahko sprožila 
skale. Pri daljši odsekih bi za namen preusmeritve vrvi uporabili sidrišče, pri krajših pa se 
lahko odločimo za uporabo odmika. 

Premagovanje odmika pri spuščanju po vrvi 
 

1. Z vrvno zavoro se pripeljemo do višine pritrdišča, s katerim je odmik vpet v steno. 
2. Blokiramo vrvno zavoro. V primeru, ko je odmik postavljen na mestu z dobrim 

stojiščem, je dovolj delna blokada. 
3. Če je možno, se z nogami odmaknemo od nasprotne stene, da razrahljamo 

obremenjeni odmik. Lahko pa se tudi z eno roko potegnemo k steni, s pomočjo 
odmika, da ga razrahljamo. 

4. Medtem ko odmik razrahljamo, odvijemo matico na vponki, ki je na vrvi pod vrvno 
zavoro, jo izpnemo in prestavimo nazaj na vrv nad zavoro ter privijemo matico. 

5. Deblokiramo vrvno zavoro in 
nadaljujemo s spuščanjem. 

 

Premagovanje odmika pri vzpenjanju po 
vrvi 
 

1. Ko se približamo vponki odmika, 
vponko porinemo po vrvi navzgor 
tako visoko, da bomo s prsno 
prižemo v višini pritrdišča, s katerim 
je odmik vpet v steno. 

2. Splezamo do višine, da smo s prsno prižemo v isti višini kot pritrdišče, s katerim je 
odmik vpet v steno. 

3. Če uporabljamo nožno prižemo, jo izpnemo dokler premagujemo odmik. 
4. Če je možno, se z nogami odmaknemo od nasprotne stene, da razrahljamo 

obremenjeni odmik. Lahko pa se tudi z eno roko potegnemo k steni, s pomočjo 
odmika, da ga razrahljamo. 

5. Medtem ko odmik razrahljamo, odvijemo matico na vponki, ki je na vrvi nad ročno 
prižemo, jo izpnemo in prestavimo nazaj na vrv pod prsno prižemo ter privijemo 
matico. 

6. Nadaljujemo s plezanjem. 

 Kadar je naklon odmika velik in obstaja 
možnost, da bi nam ob prepenjanju 
ušel iz rok, vanj vpnemo eno od 
popkovin. 

 Pri prehodu preko odmika, ga ne 
smemo obremeniti tako, da bi na njem 
obviseli. Obremenjene vponke ne 
bomo mogli izpeti. 

 Nikoli ne izpenjamo vrvne zavore iz vrvi 
pri prehodu preko odmika. 

 


