
Oprema

Dereze

Letošnja  rekordno  dolga  zima  ni  postregla  samo  z  nizkimi 
temperaturami, temveč tudi z obilico snega, tako v visokogorju kot 
tudi nižje.  Zaradi  tega so v minulih mesecih nadpovprečno veliko 
dela »opravile« dereze, v letošnji  zimi nepogrešljive spremljevalke 
obiskovalcev  tako  visokogorskih  kot  sredogorskih  in  tudi  nižjih 
planinskih ciljev.

Ker pa se je zima prituhnjeno potegnila čez vso pomlad in za krajec 
prijela celo že običajno poletni junij, predvsem v visokogorju, bodo 
dereze  obvezna  oprema  tudi  v  poletnih  mesecih,  ki  so  že 
tradicionalno  glavna  planinska  sezona.  Marsikateri  pred  sončnimi 
žarki bolje zavrovan kos visokogorskega sveta bo namreč tudi poleti 
verjetno pokrit s snegom. Zato v letošnji številki Ture nekaj več o 
derezah.

Osnovni opis
Dereze  sodijo  med  tehnično  planinsko  opremo  in  so  nepogrešljiv 
spremljevalec planincev, še zlasti pa plezalcev oziroma alpinistov, saj 
se ti pogosteje odpravijo v hribe tudi pozimi oziroma v razmerah, kjer 
in ko je  uporaba derez nujna.  Dereze se  uporablja,  kot  omenjeno, 
predvsem pozimi, v snežnih razmerah, pa tudi v drugih letnih časih, 
na  primer  na  kakšnih  ledeniških  turah  v  visokogorju  ali  pa  ko  je 
potrebno prečkati kakšno izpostavljeno snežišče.

Osnovni namen derez je olajšati hojo v strmem snegu in ledu. Hkrati 
s tem pa dereze, kar je še pomembnejše, izboljšajo varnost planinca 
oziroma  alpinista,  saj  občutno  zmanjšajo  možnost  zdrsa  na 
izpostavljeni in poledeneli podlagi. Dereze se sicer uporabljajo tudi 
za tako imenovano ledno plezanje – plezanje zaledenelih slapov ali 
strmih poledenelih pobočij oziroma sten. Obenem pa še opozorilo: ob 
uporabi  derez  se  praviloma  ne  uporablja  pohodnih  palic,  temveč 
cepin!

Deli derez
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Dereze  so  v  osnovi  sestavljene  iz  osnovnega  ogrodja  z  različnim 
številom konic in nanj nameščenega sistema za pritrjevanje oziroma 
privezovanje na čevelj. Poleg tega k derezam sodita ustrezen ključ in 
izvijač za vijake, ki služijo nastavljanju dolžine in širine derez. Za 
prenašanje derez v nahbrtniku je dobro imeti tudi zaščitne gumijaste 
kapice  za  konice  ter  primerno  debel  etui,  tako  da  dereze  ne 
poškodujejo ostale vsebine v nahbrtniku.

Nekatere dereze imajo na osnovno ogrodje nameščeno tudi plastično 
podlogo, ki preprečuje nabiranje snega na podplatu in s tem tvorjenje 
nevarnih snežnih cokel. Nekatere dereze pa proizvajalci opremljajo 
tudi  z  blažilci  sunkov,  ki  jih  med  hojo  oz.  plezanjem sprejemajo 
nosilni okvir, spodnji ali prednji zobje.

Vrste derez
Tako  kot  pri  vsakem 
kosu  planinske  opreme 
je  tudi  dereze  mogoče 
razvrščati  po  različnih 
kriterijih  –  glede  na 
njihovo  osnovno 
ogrodje, po številu konic 
oziroma zob, po sistemu 
pritrjevanja  na  čevelj; 
ločiti jih je mogoče tudi 
glede  na  to,  kakšni 
specifični  dejavnosti  v 

svetu ledu so namenjene (za hojo po domačih zimskih gorah ali za 
daljše ture čez alpske ledenike, za kombinirane plezalne vzpone ali za 
skrajno strm led v lednih stenah in zaledenih slapovih).

Glede na obliko ogrodja je mogoče dereze v osnovi ločiti na členaste 
(imenuje se jih tudi poltoge oziroma dvodelne) in enodelne dereze. 
Členaste  so tiste  dereze,  ki  so povezane z  vmesnim bolj  ali  manj 
prožnim podaljševalnim mostičkom. Podaljševanje je lahko zvezno 
ali  pa po manjših  odsekih,  pri  nekaterih  derezah v prednjem delu 
pregibno.
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Takšne dereze se uporabljajo za klasične ledne vzpone do 55 stopinj 
naklona,  za  daljšo  hojo  čez  ledenike,  vzpone  in  prečenja  strmih 
snežnih  pobočij,  lažje  mešano plezanje  v  stenah  in  na grebenih  v 
vodniških navezah.

Enodelne dereze pa služijo plezanju v skrajno strmih lednih stenah in 
v zaledenelih slapovih. Glede na njihovo togost se enodelne dereze 
delijo na toge in super toge dereze (slednje so namenjene predvsem 
za plezanje po dolgih zaledenelih slapovih). Tovrstne dereze imajo 
bistveno ojačane in bolj ukrivljene sprednje konice oziroma zobe.

Tako členaste kot enodelne dereze imajo običajno 12 zob (štirje pari 
zob so navpični, sprednja dva pa sta pod določenim kotom), nekateri 
modeli  za  zahtevnejšo  uporabo  jih  imajo  tudi  več.  Na  trgu  pa  je 
mogoče dobiti tudi dereze z le šestimi ali štirimi zobi, ki se s trakovi 
namestijo pod sredino čevlja ali na peto. Te so uporabne predvsem za 
nezahteven, nižji  planinski svet,  medtem ko so za klasične zimske 
ture neprimerne.  Poleg tega pa obstajajo tudi  dereze z  gumijastim 
ogrodjem in zelo majhnimi konicami, ki se uporabljajo izključno v 
mestih, ko so ulice poledenele.

Glede na sistem pritrjevanja oziroma navezovanja na čevelj je dereze 
mogoče  razdeliti  na  tiste  s  trakovi  (paščki),  polavtomatske  ter 
avtomatske.  Dereze  s  trakovi  –  v  uporabi  je  več  sistemov 
navezovanja  –  je  mogoče  namestiti  na  vsak  čevelj,  vendar  pa  je 
njihovo  obuvanje  oziroma  sezuvanje  pri  zelo  nizkih  temperaturah 
lahko kar mukotrpno opravilo. Slaba stran trakov je tudi to, da se 
lahko (ti so praviloma iz neoprena) poškodujejo ter da jih je težko 
enakomerno zategniti.

Polavtomatske in avtomatske dereze, ki imajo ponavadi še varnostni 
trak (da dereze, če se nenamerno odpnejo, ne »odletijo« po pobočju), 
se neprimerno hitreje obuje in sezuje, vendar pa zahtevajo primeren 
planinski čevelj (rob oziroma utor in dovolj trd, tog čevelj).
Polavtomatskim in avtomatskim derezam lahko spreminjamo dolžino 
na  zelo  enostaven  način,  ko  s  pomočjo  vzmeti  utrdimo  ustrezno 
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dolžino podaljševalnega mostička. To pride v  poštev pri menjavanju 
derez med različnimi uporabniki.

Pri avtomatskih morajo imeti čevlji ustrezen rob tako na sprednjem 
kot  zadnjem delu,  pri  polavtomatskih derezah,  ki  so sicer najmanj 
razširjene, le zadaj. Pri tovrstnih derezah trakove nadomešča ustrezna 
petna vez (plastična ali kovinska; podoben sistem kot pri pancerjih). 
Glavna  slaba  stran  derez  s  petno  vezjo  je  večja  možnost,  da  se 
snamejo.
 
Uporaba derez
Hoja z derezami seveda ni enaka hoji brez njih, zato se je je potrebno 
naučiti.  Eno osnovnih pravil je, da vedno stopamo tako, da dereze 
prijemljejo  v  podlago  s  čim  večjim  številom  zob.  Poleg  tega  je 
potrebno  z  derezami  hoditi  nekoliko  bolj  na  široko,  da  se  s  tem 
prepreči zatikanje derez ob sosednji čevelj, hlačnico ali gamašo, saj v 
tem primeru lahko pride do vedno nevarnega padca.

Vzpenjanje
Pri hoji z derezami navkreber pri manjši strmini hodimo normalno 
naravnost  navzgor,  pri  čemer  stopinje  prilagajmo  tako,  da  dereze 
zagrabijo  s  čim  več  zobmi.  Če  je  strmina  večja,  se  vzpenjamo 
poševno navzgor v obliki ključev (cik-cak), in sicer vzporedno ali s 
tehniko prestopanja preko čevlja. Še en način hoje je, da stopamo z 
eno  nogo  v  smeri  hoje,  z  drugo  pa  poševno  na  pobočje  (hoja  v 
polovičnem  V).  Ob  tem  v  bolj  strmem  svetu  običajno  stopimo 
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naravnost navzgor na prednje zobe, z drugo nogo pa poševno na vse 
zobe.  Drug način je,  da stopamo z eno nogo levo,  z drugo desno, 
poševno glede na smer hoje (hoja v celem V). Če pa je strmina zelo 
strma,  pa  se  vzpenjamo  naravnost  navzgor,  tako  da  zatikamo  v 
podlago  prednje  zobe  derez.  Pri  tem  je  potrebno  paziti,  da  ne 
postavljamo  nog  oziroma  derez  preveč  pokonci  (da  se  ne  preveč 
naslanjamo na pobočje). Podplat naj bi bil pet do deset stopinj pod 
vodoravnico.  Če  ga  bolj  dvignemo ali  spustimo,  lahko  zdrsnemo. 
Telo pa naj bi bilo pri tem čim bolj pokonci, kolena upognjena.

Spuščanje
Hoja z derezami navzdol poteka tako, da najprej narahlo stopimo na 
petne zobe, povečamo pritisk in nato stopimo na vse zobe. Pri tem 
imamo cepin ali v eni roki ali pa v obeh v drži za zaustavljanje. Z 
nogami  lahko  hodimo  vzporedno,  v  polovičnem  ali  celem  V. 
Normalno  hodimo  mehko,  če  pa  je  sneg  oziroma  led  zelo  trd, 
stopamo na vse zobe sočasno, običajno tako, da z vsemi na enkrat 
udarimo na tla.  V zelo hudih strminah ali  ko se  ne počutimo več 
varne, se obrnemo z obrazom proti pobočju in sestopamo ritensko. 
Pri  tem  poleg  cepina  kot  dodaten  oprimek  za  boljše  ravnotežje 
uporabljamo stopinje, ki smo jih naredili z derezami.

Več o gibanju z derezami najdete v spodaj navedeni ali pa tudi kakšni 
ostali literaturi, ki je opremljena tudi z nazornimi skicami. Vsekakor 
pa je najboljša šola praksa.

Nekaj nasvetov
*  priporočljivo  se  je  dobro  naučiti  uporabe  derez  in  njihovega 
pritrjevanja v težjih telesnih položajh ter z debelimi rokavicami na 
rokah;
* dereze se vedno pritrjuje na obut, nepremičen čevelj;
* dolžino in širino derez naj se nastavi že doma, in sicer na čevelj, ki 
ga  bomo  imeli  tudi  na  turi  (tudi  na  turi  je  dobro  imeti  s  seboj 
potrebno orodje za nastavljanje derez);
* pri  večjih skokih z  derezami je priporočljivo doskočiti  v mehak 
sneg, saj so sicer mogoče poškodbe nog ali hrbteničnih vretenc;
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* dereze naj bodo dobro pritrjene (to se najbolje preveri tako, da z 
njimi, ko jih obujemo, energično hodimo nekaj metrov);
* dereze morajo biti nameščene tako, da se obročki in njihovi stranski 
nosilci z obročki ali pa zgolj nosilci dobro prilegajo ob robovih gume 
čevlja – pravilno pritrjene dereze se rahlo držijo čevlja, tudi če niso 
privezane;
*  pri  mokrem snegu se na  derezah  naredijo  t.  i.  snežne  cokle,  ki 
ovirajo hojo in povečajo nevarnost zdrsa, zato jih je potrebno sproti 
odstranjati (ponavadi zadostuje udarec s cepinom);
* dereze so namenjene predvsem hoji po snegu in ledu ter krajšim 
vmesnim skalnatim odsekom – hoja z njimi po naloženem skalovju in 
drugem terenu je zelo nerodna in nevarna za kakšen zvin;
* pri hoji z derezami je treba biti pozoren, da se konice ne zataknejo 
v gamaše oziroma hlače, saj to lahko povzroči padec (zato je bolje 
nositi bolj tesno se prilegajoče hlače oziroma gamaše; obstajajo tudi 
gamaše oziroma hlače s  posebej okrepljenim predelom na notranji 
strani noge);
* življenjska doba kakovostnih derez – po nekaterih podatkih lahko s 
kakovostnimi derezami opravimo hkrati  50 dostopov in sestopov z 
Mont Blanca (dostop in sestop z Mont Blanca je približno enak hoji 
po 13,5 kilometra dolgem in srednje razgibanem ledeniku);
*  dereze  za  izredno  nizke  temperature  so  narejene  iz  posebnih 
materialov;
*  ker  so  dereze  izpostavljene  zelo  hudim  obremenitvam,  jih  je 
potrebno  pregledovati  (šibke  točke  so  trakovi,  vijaki  in  luknje  na 
podaljševalnem mostiču, stranska povezovališča na okvirjih) – če so 
v kovinskih delih opazne razpoke, je potrebno dereze zamenjati;
* ob uporabi derez se praviloma ne uporablja pohodnih palic, temveč 
cepin!

Na koncu pa še opozorilo
Namen  zgornjega  zapisa  je  predvsem  podati  nekaj  osnovnih 
informacij o derezah. Več informacij najdete v spodaj navedeni ali 
tudi  kakšni  drugi  literaturi  (ponudba  različnih  priročnikov  je  kar 
bogata). Za neizkušene je pred nakupom derez priporočljiv posvet s 
kakšnim izkušenejšim obiskovalcem gora, ki je vešč uporabe derez, 



Oprema

prav  tako  je  pametno  nakup  opraviti  v  specializirani  trgovini  s 
planinsko opremo, v katerih lahko ustrezne nasvete posredujejo tudi 
trgovci.

Vsekakor  pa  se  je  potrebno  dobro  seznaniti  s  praktično  uporabo 
derez.  Pri  tem vam lahko pomagajo že izkušeni  planinci,  vodniki, 
alpinisti in drugi, ki jim zaupate na tem področju. Verjetno najboljša 
možnost pa je kakšen tečaj gibanja v zimskih razmerah – proti koncu 
letošnjega leta ga bo pripravilo tudi Planinsko društvo Vipava.
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pripravila Aljoša Rehar in Marko Fabčič


	Tura
	Vipava, junij 2006
	Vaš urednik
	Tea Kete
	PD Vipava z novim predsednikom

	Dejan Koren
	Tamara in Štefan Rehar
	Roza Kodelja
	Alenka Rehar in Teja Pičulin
	Benjamin Kodele
	POT – Planinska Orientacijska Tekmovanja
	Pavel Makovec
	Pavel Makovec
	MO Vipava
	Matej Naglost
	Maruša Vrčon
	Darja Česen
	Urban Šček
	Vid Čermelj
	Sara Rehar
	Rebeka Rehar
	Melita Petrič
	Dejan Koren
	Matej Naglost
	Aljoša Rehar
	Leon Kodre
	Lidija in Štefan Pregelj
	




