
HOJA S PALICAMI  
 
 
Redna telesna aktivnost je že vrsto let 
najpogosteje prisotna na Finskem, v Švedski, 
Avstriji, Nizozemski ter  ostalih severnih 
evropskih deželah.. Prav z redno telesno 
aktivnostjo ter borbo proti ostalim dejavnikom 
tveganja so uspeli zmanjšati pojav  in smrtnost 
zaradi srčno žilnih bolezni. Počasi, pa vendarle 
vztrajno, narašča  zavest o potrebi rednega 
gibanja tudi v prostoru pod Alpami. Najslabše 
so aktivni narodi v južni Evropi – Grki in 
Portugalci. Najpogostejša oblika telesne 
aktivnosti je hoja (31%), vrtnarjenje (18%), 
aerobične aktivnosti v fitnesih (18 %), 
kolesarjenje (17%) in plavanje (10%). 
 
Še vedno pa kar polovica prebivalcev Evrope 
dnevno na delu presedi 2 do 6 ur. Skoraj 40% 
ljudi v preostalem prostem času presedi več 
kot 3 ure. Razmere so tudi pri nas podobne. 
Žal nas prav takšen odnos do gibanja in slabe 
skrbi za lastno zdravje še vedno uvršča med 
dežele, ki niso uspele zajeziti toka srčno žilnih 
bolezni. Dejavniki tveganja – od telesne teže, 
povišanega krvnega tlaka, sladkorne bolezni, 
kajenja, stresa in telesne neaktivnosti so 
prisotni v prevelikem odstotku. In prav slednji 
je prisoten prepogosto. 
 
Zadnja leta številne zdravstvene, športne in 
vladne organizacije priporočajo prav hojo kot 
osnovno telesno aktivnost, ki ima pomembno 
prednost pred ostalimi načini telesnega 
treninga. Nedvomno  je to najbolj običajen in 
fiziološki način gibanja telesa. Za izvajanje ne 
potrebujemo posebnih  tehničnih naprav niti 
zahtevnih in dragih objektov. Izbrati moramo 
le ustrezno obuvalo, zračno obleko ter imeti  
 

 
 

 
 
dovolj volje, da zlezemo iz fotelja ter za sabo 
zapremo vrata.  
 
Po gozdnih poteh, pa tudi na urejenih 
sprehajalnih poteh zadnja leta v Skandinaviji, 
zadnji dve leti pa tudi v Sloveniji, videvamo 
vse več ljudi, ki ob hoji uporabljajo palice. 
Takšna hoja – seveda, če jo izvajamo pravilno 
– se imenuje NORDIJSKA HOJA. Nekako 
smo se že navadili, da palice uporabljajo 
smučarji, alpinisti ter pohodniki po srednjem 
gorstvu. V začetku so vzbujali presenečenje,  
pogosto tudi posmeh !? Še vedno pa je kar 
nekako nenavadno videti športno odetega 
človeka, ki ob pospešeni hoji po asfaltni cesti, 
vpeti med nebotičnike, ob hoji uporablja 
posebne palice za nordijsko hojo 
 
Pa vendarle – takšen način izvajanja telesne 
aktivnosti velja danes kot izredno primeren in 
varen način za vsa starostna obdobja ter vse 
ravni telesnega treninga. Vse, kar potrebujemo, 
je le par ustrezno dolgih palic za Nordijsko 
hojo.  

                  
Uporaba palic preprečuje zdrse in padce.  Prav 
starejši ljudje se tako veliko raje odločajo za 
hojo. Staro, vsem znano sprehajalno palico so 
pogosto odklanjali, saj vzbuja občutek gibalne 
prizadetosti; ob uporabi novih palic pa dobe 
pridih športnosti. Ročaj palice naj se dobro 
prilega zapestju, oblikovan mora biti 
ergonomsko (npr. ročaj obrnjen navznoter in 
naprej); dolžina in kvaliteta jermenčkov naj bo 
prava, višina palic pa takšna, da spuščena 
nadlaht in podlaht tvorita kot 90 stopinj. 
Pravilno oblikovani jermenčki preprečujejo 
neprijetne pritiske na zapestje in omogočajo 
nemoten pretok krvi.  Konica mora biti pod 
kotom, ki zagotavlja možnost dobrega in 



varnega odriva od palice, ki je bistveni element 
koraka. 
Edini, ki je verjel leta 1997 v to obliko izjemno 
koristne hoje za zdravje, je bil finski Exel, 
največji svetovni proizvajalec smučarskih 
palic.  Podprl je gibanje »Nordic Walking« s 
tehnologijo in edukacijskimi koncepti, se 
pridružil svetovni organizaciji za nordijsko 
hojo in še danes velja za vodilnega na področju 
raziskav, tehnološkega razvoja in kvalitete  
palic za nordijsko hojo. 
 
Ko prsti objamejo ročaj palice in te ob hoji 
postanejo del človeka, se kaj hitro prelevimo v 
štirinožca.  
Preko ramenskega obroča in rok prenašamo del 
telesne teže na palice. Ob tem pomembno 
razbremenimo hrbtenico, kolke in kolena. 
Poleg tega ob gibanju aktiviramo vse mišice 
telesa. Mišice prsnega koša so ob takšni hoji 
bistveno aktivnejše, prav tako tudi mišice 
ramenskih obročev in zgornjih okončin. 
Telesni trening je tako celovitejši, hoja pa 
veliko bolj učinkovita varna. Z uporabo palic 
postane hoja tudi hitrejša in  enostavnejša. 
 
Učinkovite nordijske hoje se je mogoče naučiti 
dokaj hitro;  seveda lažje, če imamo dobro 
telesno koordinacijo.  
Opozorilo:  če ne hodimo pravilno, se lahko s 
palicami celo poškodujemo !   Zato se je dobro 
udeležiti prikazov in tečajev, ki jih v Sloveniji 
organizira mednarodna organizacija za 
nordijsko hojo – INWA (International Nordic 
Walking Association) preko izučenih 
inštruktorjev in trenerjev v okviru Združenja za 
Nordijsko hojo in rekreacijo Slovenije 
(Kavčičeva 4, Ljubljana; 041614181;  
www.intact.si,   
Če smo se s palicami srečali prvič, se jih nikar 
ne ustrašimo.  Roko vtaknemo skozi 
jermenčke, s prsti krepko objamemo ročaj,  
roke pa spustimo ob telesu. Počasi pričnemo z 
običajno normalno hojo, palice pa vlečemo za 
sabo. Z rokami pričnemo nihati kot pri običajni 
hoji. Hitrost hoje pospešujemo, z rokami pa 
nihamo vse  intenzivnejše - do takšne višine, 
da lahko palice brez  težav zapičimo v 
podlago. Če hodimo po asfaltu, bomo na 
jekleno konico palic nataknili gumijaste 
ščitnike, da se tresljaji ne bodo nevarno togo 
prenašali v zapestje, komolce in ramena. 
Da bi izboljšali telesno zmogljivost, moramo 
hoditi s primerno hitrostjo okrog 30 minut, ob 
tem pa naj frekvenca  srčnega utripa ne preseže 
70 do 80 %  lastne maksimalne frekvence. 
Priporočamo uporabo Polar monitorjev srčne 

frekvence.  Kljub temu si ob hoji zapomnimo 
pravilo : Hodimo tako hitro, da se bomo med 
hojo še lahko pogovarjali!!! 
 

 
 
Če želimo opraviti intenzivnejši trening, 
poskusimo hoditi v hrib. Palice v ritmu hoje 
zapikamo v podlago ter se od njih tudi 
intenzivno odganjamo. Vložek energije je 
nedvomno večji. Po naklonu bomo hodili gor 
in dol – 30 minut brez počitka. Ob pretiravanju 
bomo morda naslednji dan čutili neprijetne 
bolečine v ramenskem obroču, predvsem pa v 
mišicah nadlahti (iztegovalki). Navkreber  
lahko hodimo tudi intenzivno hitro ter ob tem 
uporabljamo palice, hojo navzdol pa 
uporabimo bodisi za sprostitev, bodisi za 
vadbo s posebno NW tehniko. 
Izberemo lahko še tehniko širokih korakov, ko 
v hrib intenzivno hitro korakamo, navzdol pa 
tečemo. Ob takšnem načinu vaj, moramo po 
hoji opraviti še vaje raztezanja, da ne bomo 
imeli naslednji dan bolečih in težkih nog. 
 
Če je le mogoče, izberimo hojo po peščenih 
gozdnih poteh, ob potokih in jezerih, saj se 
bomo tako tudi duševno sprostili. Po hoji se 
stuširajmo in preglejmo kožo,   da bomo lahko 
še pravi čas odstranili morebitne klope. 
Izogibajmo se direktnega sonca. Vsaj eno uro 
pred hojo ne uživajmo večjih obrokov hrane.  
 

 
 
 
 
 
 



POSEBNI UČINKI 
NORDIJSKE HOJE 

 
 Nordijska hoja poveča učinek navadne 

hoje, saj se pri rednem izvajanju NH 
poveča poraba energije za 20 (največji 
porast v raziskavah tudi 46%!) 

 Izzove se večja mišično-skeletna 
aktivnost; 

 Srčni utrip med vadbo je višji za 10 do 
20 utripov/min; za okrog 13% večji kot 
pri običajni hoji. 

 Izboljša in ohranja aerobno zmogljivost 
posameznika. 

 Izboljša in ohranja mišično-skeletno 
funkcijo celotnega, predvsem zgornjega 
dela telesa (npr. iztegovalke in 
upogibalke komolcev, mišice ramen, 
velika prsna mišica in hrbtno mišičje). 

 Primerna za posameznike z 
degenerativnimi obolenji sklepov in 
hrbtenice ter prekomerno težke osebe, 
ker jih med drugim razbremenjuje vpliv 
lastne telesne teže na sklepe in kolena 
(26% manjša obremenitev kolen). 

 Poveča se mobilnost hrbtenice. 

 Poveča se funkcionalna sposobnost 
starostnikov in ljudi po poškodbah.  

 Učinkovita je pri rehabilitaciji srčnih 
bolnikov. 

 Predstavlja idealno obliko telesne 
vadbe za prekomerno težke ljudi, saj je 
energetska poraba 20-25% višja;  1,5-2 
kcal/min več. 

 Pomaga pri lajšanju bolečin v vratu in 
ramenih, ker pravilna tehnika hoje s 
palicami sprošča napetost v omenjenih 
mišicah. 

 Povečuje lateralno gibljivost vratu in 
hrbtenice. 

 Poraba kisika je večja za 4,5-5,5 
ml/kg/min 

 Pozitivno vpliva na razpoloženje 
 Občuti se manj naporno kot pa je 

resnična obremenitev. 
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