TRAPEZ
Veliki Draški vrh
Alpinistični vodnik
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Predgovor
So stene ki te pač potegnejo. Stene katerim si pripravljen posvetiti več pozornosti in v njih odkriti
nekaj, kar do tedaj še nihče opazil ni. Trapez je ena izmed njih.
Skala v steni je prvovrstna, bel kompakten apnenec s številnimi razpokami, da »frendi« kar letijo v
poke. Ena od sten, kjer se v večini da plezati s premičnimi varovali. No, na kladivo in par klinov nikar
ne pozabite, pridejo še kako prav. Je pa res, da je večina smeri že kar pošteno nabitih.
Kaj se je s steno dogajalo skozi zgodovino naj si vsak prebere kje drugje, nekaj več besed le o
Tržičanih, ki so v začetku 90-ih okupirali steno. Ne vem zakaj, ampak stena je pritegnila pozornost kar
nekaj generacij tržiških alpinistov. Filip Bence, Slavko Rožič, Janez Primožič, Janko Meglič so imena
glavnih akterjev tistega časa. Kasneje je stena nekoliko samevala, preplezano je bilo vse, kar se je
preplezati dalo. Pa je prišla nova generacija, katere del sem tudi sam in steno smo videli z drugačnimi
očmi. Sedaj sem tudi sam mnenja, da smo preplezali, kar se je preplezati dalo. Čakamo novo
generacijo…
V tistih letih so stene v Krmi kar malo samevale. DKV sicer ni izgubil slovesa, ampak nekega naval ni
bilo. Po navadi si bil s soplezalcem sam v steni. Pa to niti ni tako daleč nazaj. No pred kratkim sem s
tečajnikom plezal eno od smeri, dve navezi pred nama, vlakec za nama, pod steno še par navez v
drugih smereh. Na robu »živčnega zloma« sva pobegnila iz stene preko Črne maše in prav hitro
sestopila po Zimski. Tudi Trapez ni več to kar je bil. Le kaj bo sedaj, ko ste dobili v roke tale vodniček…

Opozorilo

Kot avtor tega plezalnega vodnika nisem odgovoren za morebitne nesreče in škodo, ki bi jo lahko
utrpeli uporabniki. Za opise smeri, navedene v tem plezalnem vodniku, sem se potrudil po najboljših
močeh. Ne morem pa predvideti vseh subjektivnih in objektivnih nevarnosti, na katere lahko naletijo
uporabniki vodnika pri vzponih v ostenju Košute.
Ocena smeri in čas plezanja sta določena precej relativno, v nekih danih razmerah. Ob vsakem
odklonu od teh razmer se ocena in čas plezanja lahko spremenita.
Plezalni vodnik je namenjen le usposobljenim plezalcem oziroma alpinistom, uporabljate ga na lastno
odgovornost.
Miha Zupan

Veliki Draški vrh - Trapez

Dostop:
Dostop je enostaven in hiter. Od parkirišča na koncu ceste v Krmi sledimo označeni planinski poti, ki
nas vodi skozi gozd, po gruščnati poti do prve travnate jase in naprej do druge jase. Nadaljujemo levo
navzgor (glej fotografijo) med balvani do melišča pod steno. Manj kot 55 minut do melišča nisem
hodil nikoli, pa še takrat sva z Urbanom imela posebno dober dan.

Dostop iz zgornje jase.

Sestop:
Sestop je pa dolg in zanimiv. Ponuja se več opcij:
1) Iz vrha Trapeza (če gledaš proti Bohinju) rahlo desno, da uloviš uhojeno stezo. Sprva malo
prečno, nato nekaj serpentin, na izravnavi po levem robu vrtače do ruševja. Skozi ruševje in
naravnost navzdol do planinske poti. Kjer koli stezo zgrešiš, pojdi le naravnost navzdol,
planinske avtoceste ne boš zgrešil. Nadaljuješ po planinski poti do Vodnikovega doma, od
tam pa proti Bohinjskim vratcem in po melišču nazaj v Krmo. Časovno vsaj 2.30 ure s pivom v
Vodnikovi.
2) Po grebenu proti vrhu Tošca. Rahlo sitno, saj ne moreš biti prav hiter. Ko si enkrat na vrhu
Tošca pa na severno stran uloviš gamsjo stečino, ki te med skoki, od možica do možica
pripelje direktno na Bohinjska vratca. Prav veliko hitrejši nisi, zgrešiš edino možnost za pivo, v
megli pa niti pomisli ne, da bi se sprehajal po tistem pobočju.
3) Za tretjo varianto sem vedno imel idejo, da bom enkrat nabil tistih par »štantov« iz vrha
Trapeza v Zimsko smer. Vsekakor se da, eden, mogoče dva spusta in peš po Zimski do
melišča. Po Zimski smeri smo sestopali kadar smo plezali v desnem delu stene (desno od
DKV), se sicer izognili vrhu vendar »prišparali« na času. Tam te čaka le en krajši skok,
katerega se da odplezati (III), v nasprotnem primeru pa imaš na levem boku urejeno sidrišče
za spust. V slabe pol ure moraš biti na melišču pod steno.

Trapez

Trapez Velikega Draškega vrha z vsemi, meni poznanimi smermi.

1

Verovškova smer

V- / IV

Miha Verovšek, Ljuban Župančič, 8. 8. 1948

600 m
7 ur

Smer poteka po levem boku Trapeza in izstopi desno od vrha Velikega Draškega vrha. Ena od
zanimivih in pozabljenih smeri v steni. Vstop v smer desno od najnižje točke stebra, po zajedi v
previsen kamin, ki nas pripelje na gruščnat pomol. Od tam sledimo sistemu zajed v stebru, dokler se
le ta ne položi in izteče v široko grapo. Pred tem zavijemo strmo navzgor v steno Velikega Draškega
vrha in sledimo najlažjim prehodom v ne najboljši kamenini. Da bi v tem času smer kdo ponovil nisem
zasledil nikjer. Dokler si še v stebru se boj šodrovcev, ki iz Trapeza izstopajo po grapi, saj boš pokasiral
večji del projektilov.

2

Vstopna varianta Leve smeri

IV

Tine Mihelič, Tine Zupančič, maj 1963

150 m
3 ure

Vstop v smer je enak kot za Verovškovo. Od gruščnatega pomola naprej sledimo sistemu zajed na
desni, ki nas pripeljejo na vrh stolpa. Tam se priključimo Levi smeri.

1 Verovškova smer, 2 Vstopna varianta Leve smeri

3

Lomska smer

VI+ / IV - V

Janko Meglič, Slavko Rožič, 2. 9. 1993
1.P: Miha Zupan, Maja Duh, 5. 6. 2010

400 m
5 ur

Vstop v smer po krušljivi grapi. Od tam iz lope preko sitne plošče na začetek poševne rampe. Po njej
do raza in preko njega v zajedo, ki pelje na vrh stebra. Iz vrha stebra v levo zajedo do manjšega kotla s
previsno zaporo. Čez previs in v prečko desno do značilnega trapezastega, rumenega odloma na
desni. Po levem boku odloma in sistemu zajed do kotla. Iz kotla pod streho do prehoda na levi strani
in naprej do police. Po polici levo skoraj do raza in od tam naravnost navzgor do previsne zapore. Od
previsa desno čez plošče in po ploščah v območju raza do vrha stebra.

3 Lomska smer, 8 Črna maša

4

Slaparska smer

VII- / IV - V

Miha Zupan, Maja Duh, 3. 7. 2011
1.P, PP: Jan Podgornik, Rok Ružič, 20. 6. 2012

400 m
7 ur

Preko vstopne plošče, levo do luske in po polici. Čez ploščo (V) in zajedo do v levo usmerjene poševne
zajede. Od konca zajede naravnost navzgor po sistemu zajed do gruščnate police. Čez polico proti
steni med stebroma, čez previs in po zajedi na desni in od levem boku desnega stebra do vrha le
tega. Iz vrha stebra naravnost navzgor v značilen kot (k), levo po previsni zajedi (k) in naprej po
sistemu zajed ki jih prekinjajo manjši previsi do levega boka značilnega trapezastega odloma v steni.
Po zajede do previsne zapore (k) od tam desno po izpostavljeni prečki čez prehod preko plošče (k) in
nazaj po gredi proti levi. V sistem zajed in preko raza v večjo zajedo ki pripelje do kotla. Po desnem
boku kotla (k) in naprej po zajedi in preko plošč do police pod streho. Po prehodu mimo strehe in
preko plošč do značilnega trikotnega odloma (k). Od tam navzgor in desno do stika z Sp. Tomaža
Ažmana (k), nekaj metrov višje stik z DKV. Danes je v smeri kar nekaj klinov več.

4 Slaparska smer, 12 Kačji stolp

5

Pot do sonca,
spominska smer Ruth Podgornik Reš

VI+ / V - VI

Miha Zupan, Jan Podgornik, 22. 8. 2013

400 m
6 uri

Vstop v smer označuje klin, levo od smeri Sp. smer Dr. Tomaža Ažmana. Plezamo preko strmih plošč
do črnega previsa. Preko previsa in belih plošč do široke gredine, ki jo prekinjajo pragovi. Plezamo
proti levi, preko pragov v do krajše zajede. Nad zajedo rahlo proti desni, preko položnega kamina v
desno razčlembo, ki se vleče preko sicer monolitne stene (leva, vzporedna zajeda je od Ažmanove).
Vstop v zajedo preko plošče in naprej po krajši poči in pod previsom na rampo, ki nas pripelje do
police. Iz police izplezamo naravnost navzgor, preko previsne stopnje v ozek kamin, ki se nad polico
zoži v poč. Od tam naprej plezamo preko plošč pod trapezasto streho. Strehe se lotimo iz levega
boka, preko mokrih in krušljivih plošč, pod prvi previs, pod njim rahlo proti levi in po previsnem kotu
do police, ki pelje proti levi. Prečimo po polici, ki je sprva ozka, kasneje pa precej izpostavljena. Na
koncu police, preko detajla VI+ z ne najboljšim varovanjem (ključem metulj BD 0.3 in 3) do stika s
Slaparsko smerjo. Od tam prečimo desno nad streho in preko plošče z odličnimi oprimki do zajede na
desni. Zajedo kmalu prekine previs,višje pa je plezanje enostavnejše. Zajeda se konča na polici pod
gladko stopnjo, ki se jo lotimo nekoliko iz desne, pod streho in naprej pod previsom do poševne
rampe. V plošče vstopimo iz desne po zajedi in prečimo levo navzgor in preko plošč do ozke police,
kjer se konča bela skala. Nadaljujemo po temnih ploščah pod previsno zaporo in prečimo desno do
vstopa v izstopno zajedo. Po zajedi do kamina in nad njim levo čez plošče na gruščnato polico- stik z
DKV. Tisto leto sva bila z Janom kar našpičena, tako da so mogoče ocene, vsaj za kakšen detajl malo
prenizke. Poizkusi Matičarjev so se klavrno končali, tako da smer še nima ponovitve.

Vstopi v smeri: 4 Slaparska smer, 5 Pot do sonca, 6 Sp. Smer Dr. Tomaža Ažmana, 7 DKV

6

Sp. smer Dr. Tomaža Ažmana

VI+ / V -VI

Filip Bence, Janez Primožič, 6. 6. 1993

400 m
6 ure

Vstop 20 metrov levo od vstopa v smer DKV, skoraj na koncu gruščnate police. Od tam plezamo
poševno čez plošče proti desni. Plošče nekje na sredini preseke greda, ki se vzpenja proti levi. Nad
omenjeno gredo priplezamo na gruščnato polico. Proti desni opazimo zajedo po kateri poteka DKV,
levo od zajede črne strehe in raz, ki se vleče do vrha stolpa. Plezamo v smeri stolpa čez rahlo krušljiv
in razčlenjen teren. Iz raza stolpa vstopimo v navpično zajedo (uporabni manjši metulji BD 0.3 – 0.5),
ki nas pripelje na polico. Po zložni polici plezamo proti desni, do manjših stolpičev pod vznožjem
večjega stolpa. Nadaljujemo po levem boku stolpa (k), po zajedi do naslednjega stolpiča (k). Iz zajede
zavijemo desno v poč (metulj BD 2) in kmalu prestopimo na levo do manjše votline (k). Od tam po
razčlenjeni steni do manjše police in na vrh stolpa (kk) na desni. Na levi strani opazimo mokro zajedo,
ki jo višje zapira previs. Težaven prestop iz vrha stolpa v zajedo. Nadaljujemo po zajedi (k). Na desni
strani v plošči se nahaja klin, naj vas ne zavede. Nadaljujemo po zajedi (5m) in prestopimo na
poševno gredo, ki se vzpenja proti desni. Priplezamo do poraščene police (kk), po polici proti desni
lahko prestopimo v DKV. Smer se nadaljuje preko stolpiča(k) pod temno streho (k) do ozke police pod
gladko ploščo (k). Po polici nadaljujemo do raza in prestopimo v zajedo nad previsom. Pot nam kmalu
zapre lopa pod previsom, ki ga obidemo po ploščah na levi (k). Nadaljujemo proti desni do izrazitega
kamina. Plezamo po kaminu (malo možnosti za varovanje) dokler se le ta ne položi. Na levi opazimo
temno streho, plezamo pod streho po ozki polici proti levi (25m), čez manjšo zajedo do lope (kk). Nad
lopo opazimo previse in na desni strani izrazito zajedo. Plezamo do police pod zajedo, preko raza in
manjše strehe v sprva neizrazito zajedo na desni (k). Po zajedi (poč, metulj BD 1 in 2) nadaljujemo,
dokler jo ne zapre streha. Strehi se ognemo levo in nad previsom prestopimo v drugo zajedo. Na
desni, nad streho se nahaja polica (k). Rahlo proti levi se nadaljuje izstopna zajeda, ki nas pripelje na
vrh stebra (krušljivo). Na greben Trapeza izstopimo po grapi na levi. Smer ima že več ponovitev. Smer
je prava lepotica, ki jo lahko le priporočam.

3 Lomska smer, 6 Sp. Smer Dr. Tomaža Ažmana, 10Nebeška streha

7

Dolar-Kilar-Vavken (DKV)

V- / III — IV+

Daro Dolar, Mitja Kilar, Vido Vavken,
12. 8. 1951

400 m
5 ur

Prav veliko se v smeri ne da zgrešiti. V smer vstopiš desno v najvišji točki melišča pod steno, po
položnem žlebu. Ko se le ta izteče na gruščnati polici poplezavaš proti levi pod dobro vidno zajedo.
Spodaj v kotlu je prvo varovališče. Zajeda je lepa, malo atletska in na vrhu tudi podrta. Klinov je
dovolj, varovališče na vrhu pa tudi (levo v stebričku). Nadaljujemo proti desni navzgor po poševni
rampi, na koncu te pa preko strme stopnje na gruščnato polico. Tam nekje je tudi varovališče. Sledi
obvoz, ki ga številne naveze zgrešijo. Preko žlebu prestopimo na levi bok, kje po poševni zajedi
plezamo proti levi navzgor in se desno pod strmo zajedo vrnemo po izpostavljeni polici. V tem
raztežaju res ni neke bogatije z železjem. Spet smo pri varovališču, celo dva sta urejena pod zajedo.
Zajeda je ponovno malo atletska, slaba petica nam ne uide, prav pride kakšen metulj, klinov je
načeloma dovolj. Nad zajedo je varovališče na desni, na stebričku. Sladimo izraziti razčlembi- zajedi,
dokler se le ta ne razširi. Vmes je urejeno varovališče. Iz zajede izplezamo po levi, po gruščnati polici,
preko raza na levo. Za veliko lusko je varovališče. Tu nas čaka rahlo siten detajl, naj vas ne zavede tisti
klin s »tarzanko« na levi. Detajla se lotite kar naravnost navzgor, preko previsa v zajedo, ki jo kmalu
zapustiš na levi po polici. Nadaljujemo v območju raza na levi do votline v totalno podrti skali. Tam se
nekako zbašeš po ozki polički za rob do zadnjega varovališča. Originalnega izstopa najbrž nihče več ne
pleza, tako da slediš poševni rampi na vrh stolpa in od tam levo v grapo, ki te pripelje na vrh.

5 Pot do sonca, 7 DKV, 9 Tržiška smer

8

Črna maša

VIII-, VII+ / IV – V
350 m
7 ur

Janko Meglič, Slavko Rožič, 30. 9. 1993

1.P: Miha Zupan, Urban Kovačič, 6. 7. 2010
1.PP: Klemen Žumer, Jan Valentinčič,
10. 9. 2013

Smer gre tudi na »frej«, čeprav tisti gnili svedrovčki in polica pod buhteljnom niso ravno dobra
popotnica za psiho. Sam sem se dovolj namučil že z »lojtrami«. Vstop kot za smer DKV, po vstopni
zajedi do stojišča, oda tam desno navzgor v sprva neizrazito zajedo. Mimo prislonjenega stolpa in
naprej po pravilni zajedi do gruščnate grede. Nad gredo pod previsno zaporo (e) in preko kočljivega
trebuha (e) do poličke na desni (e). Iz poličke v strmo poč in naprej po sistemu razčlemb do naslednje
police. Nad polico preko trebuha v plošče in naprej po zajedi do police. Po polici levo do stika s
smerjo DKV in naprej po desnem boku zajede do previsa v desnem kotu. Preko previsa in po sistemu
zajed in poči do stolpa na desni. Od tam naprej proti kaminu na levi in preko kamina do vršnega dela
stene.

9

Tržiška smer

VIII - / VI
300 m
6 ur

Janez Primožič, Slavko Rožič, 30. 5. 1993
1. PP: Urban Ažman, Urša Rebec, 5. 6. 2003

Tudi ta smer gre na »frej«. Leta 2009 sem se z lestvicami obešal na čudne zadeve, da sem pripraskal
tam čez. V luknjici speštan klin(ček) je najbrž še vedno tam. V smer vstopimo desno od vstopnega
žlebu DKV-ja, gruščnato in naloženo, a kmalu potipamo prvo šestico v strmi zajedi. Od tam preko
gruščnate police pod strmi del stene. Tam se pa začne. Vstopni del (VII-) se nadaljuje čez gladek
buhtelj, kratko a napeto, A2, če misliš da nisi za takle. Pregoljufati se je treba še preko buhteljna pod
kaminom, od tam naprej pa je smer prava lepotica. Izstopna poč požira »frende« in tudi dobro navije.
Naprej sledimo le polički in preko zajede izstopimo na gruščnato rampo. Smer se sicer nadaljuje do
vrha Trapeza, a je skala zares krušljiva. V smeri je že kar nekaj klinov, metulji vseh velikosti in zatiči so
nujni.

10 Nebeška streha
Urban Ažman, Jurij Hladnik, 27. 8. 2011

VIII +, IX – (A0)
300 m
7 ur

Smer katero smo imeli vsi »ogledano«, zares polotil pa se jo ni nihče. Leta 1993 sta poizkušala Slavc
in Brus in v njej že našla klin s prusikom. Smer je pod streho zavrnila tudi njiju. Kadar koli smo stali
pod steno smo buljili v tisto streho. Streha je najbrž del stene, ki sem jo največkrat fotografiral.
Vstopimo kot za Tržiško smer in sledimo položni zajedi pod Kačji stolp. Ta del je bolj kot ne skupen z
Desno smerjo. Nato pa se smer požene po poči strmo, naravnost navzgor pod veliko streho. Poč ima
menda rada »frende« in je spremenljive širine. Potem pa streha. Detajl smeri je velika streha, ki
ponuja slikovito in zanimivo atletsko plezanje. Za ponavljavce priporočata komplet metuljev, od tega
velikosti od 0,75 do 2 podvojeni. Navijata za ponovitve. Jurij pravi da je realna težavnost strehe okoli
7b/b+. Mislim da nebi bila nobena sramota v strehi viseti iz »lojtre« vpete v »frenda«.

8 Črna maša, 9 Tržiška smer, 10 Nebeška streha

11 Desna smer

V - / II – IV
400 m
3 ur

Franc Jamar, Tine Zupančič, 1959

Vstop kot za Tržiško smer, preko grušča po poševni zajedi pod Kačji stolp. Od tam v kamin med steno
in stolpom, kjer nas čaka najtežje mesto smeri (V-). Naprej skozi okno in mimo zagozdenih balvanov v
kaminu do vrha Kačjega stolpa. Plezamo preko gruščnatih gredin in po rampi do vrha Trapeza.

12 Kačji stolp
Vido Vavken, Miha Verovšek, 29. 7. 1950

III - IV
200 m
3 ur

Smer poteka po levem boku Kačjega stebra v steni. Sprva sledimo razu, preko logičnih prehodov do
police pod strmejšim delom stene. Zadnjemu strmemu odstavku se ognemo s prečnico v levo v žleb
in po njem proti vrhu stolpa.

9 Tržiška smer, 11 Desna smer

13 Zimska smer

II – III
350 m
5 ur

M. Butinar, J. Krušič, M. Marinko, N. Purkeljc, N.
Šlamberger, U. Vrdoljak, J. Vrhovc, T. Zupančič,
8. 8. 1965

Kot že rečeno, super smer za hitri sestop iz desnega dela Trapeza. Iz melišča pod strmim, izpranim
žlebom zavijemo levo po gruščnati gredi do zajede, ki nas pripelje na višje ležečo gredo. Od tam proti
desni do žlebu, preko krajših skokov in po gruščnati grapi do skalnih pragov. Preko njih in v območju
grape do vrha Trapeza.

14 Venček tržiških
Miha Zupan, Maja Duh, 21. 10. 2012

VI / IV – V
350 m
6 ur

Smer je kombinacija že obstoječih smeri v Trapezu in nekaj novimi prehodi med smermi. Plezati
pričnemo po Lomski smeri iz votline na rampo in prečimo proti Slaparski smeri. Nadaljujemo po
zajedi za stolpom do vrha le tega in po izpostavljeni prečki do Spominske smeri Dr Tomaža Ažmana. V
tej smeri preplezamo najtežji raztežaj in pred prečko v levo prečimo DKV in priplezamo do Črne maše.
V tej smeri preplezamo previs in sistem poči in zajed, ter pred kaminom na levi prečimo v desno skozi
votlino do stika s Tržiško smerjo. Po tej smeri lahko plezamo do vrha Trapeza ali pa sestopimo po
Zimski smeri.

13 Zimska smer, črtkano je označen sestop do Zimske smeri.

14 Venček tržiških

Skice nekaterih smeri
Sp. Smer Dr. Tomaža Ažmana

Tržiška smer

Slaparska smer

Pot do sonca

Črna maša

Lomska smer

