
NORDIC  WALKING 

 
 
 Stále častejšie je možné vidieť turistov s "lyžiarskymi" paličkami v ruke aj v lete. Športové náčinie 
najprv vyhradené len pre lyžiarov zažíva nečakaný rozkvet. Slúži k zníženiu záťaže kĺbov, ale tiež k 
zvýšeniu športového výkonu. Ešte som o tom nepočuli? Ide o Nordic walking = chôdzu s oporou palíc. 
 Táto obdoba chôdze vznikla v Škandinávii, kde ju využívali v príprave najmä bežci na lyžiach. Svoj 
pôvod má vo Fínsku v horských regiónoch a jej výhody pri chodení do kopca a z kopca sú vyskúšané, 
nedá sa o nich pochybovať. Už dlhší čas ju využívajú aj bežkári, ktorí sa v letných mesiacoch týmto 
spôsobom udržiavajú v kondícii a pripravujú na zimnú športovú sezónu. V roku 1997 vyvinul fínsky 
bežkár Matti Heikkilä v spolupráci s najväčším producentom karbónových palíc tréningový program 
zameraný na posilnenie celého tela. Nordic walking bol na svete. V čom teda spočíva neodolateľný 
šarm aktivity, ktorá za našimi hranicami naberá rozmer masového športu a bezpochyby neobíde ani 
nás? 
 Od atletickej chôdze sa odlišuje predovšetkým v tom, že chodec pri nej využíva teleskopické, 
respektíve lyžiarske palice.  
 Palice sú ľahké, so špeciálnym uchytením. Boli vyvinuté pre nordic walking, na výrobu sa používa 
vysokokvalitný a ľahký materiál (karbón a sklené vlákno). Sú vybavené kovovými hrotmi na hladký 
podklad a nasadzovateľnými gumovými papučkami na mäkký podklad. 
Ich výhodou je menšie napätie v oblasti krčnej chrbtice, aktivovanie trojhlavého svalu ramena, veľkého 
prsného svalu, svalov zadnej časti ramenného pletenca a širokého svalu chrbta. Ich používatelia 
uľavujú kolenám a bedrám pri chôdzi z kopca a pomáhajú si nimi pri strmých výstupoch. 

Spôsob výpočtu dĺžky palíc pre Nordic Walking 

Výška postavy Výška palice 

200 cm 135-140 cm 

190 cm 130-140 cm 

180 cm 125-135 cm 

170 cm 120-130 cm 

160 cm 110-120 cm 

150 cm 105-115 cm 

140 cm 100-110 cm 

 
Dĺžku palíc si vypočítate: 0,72 x telesná výška, alebo telesná výška mínus 50 cm. 

 

Pre koho je NW vhodný?  Nordic walking praktizujú ľudia so sedavým zamestnaním, 

pacienti s problémami v kolenách a s chrbticou, paličky tiež poskytujú pocit opory predovšetkým pre 

starších ľudí. Je vhodný pre deti, pre dospelých, pre starých aj telesne postihnutých - pre 
všetkých. Lekári odporúčajú tento druh športu aj pacientom postihnutým osteoporózou. Nordic 

walking je skrátka IN, pretože je takmer dvojnásobne efektívnejší než bežná chôdza bez paličiek.  

 

 
 
 



Zásady a pravidlá pri NW 

1. dôležitá je dlhšia dĺžka krokov a energické zapájanie paží 

 

2. s pohybom paže vzad sa dlaň otvára, na ceste späť vpred je stále otvorená, zatvára sa až pri 
striedaní paží odrazením palice o zem 

 

3. trénujete prácu hornej časti tela, staráte sa o dobré prekrvenie svalstva rúk a predchádzate 
vzniku kŕčov 

 

4. došľapujeme na celé chodidlo (resp. mierne cez pätu)      
 

5. základnou technikou severskej chôdze je pohybový vzorec do kríža 
 

6. v prvej dobe pri vykročení ľavej nohy zapichuje pravá ruka hrot palice do terénu, v ďalšej sa 
situácia vymení, tlak na pravú nohu vyváži opora v ľavej ruke 

 

7. nezabúdať pri prenose tlaku na druhú ruku v tej prvej povoliť uchopenie rukoväte 
 

 

Ako začať ? 

• Rozcvičíme sa !!! 

• Začneme chodiť voľným, stredným tempom, neurčujeme si hneď príliš dlhú trasu ani veľmi 

vysoké tempo. 

• Vychádzajme zo svojej aktuálnej kondície! Neprepáľme to hneď na štarte. 

• Ako u každého športu je aj u nordic walkingu dôležitá pravidelnosť.  

Nordic walking môžeme vykonávať v teréne, kde používame palice s klasickým koncom a tiež na 
asfalte (používame palice s gumovým koncom). 

 

Zdravotné pôsobenie NW 

 posilňuje srdce  

 reguluje krvný tlak a hladinu cholesterolu a triglyceridov v krvi 

 zvyšuje príjem kyslíka a pozitívne pôsobí na pľúca 

 efektívne spaľuje tuky, stabilizuje a redukuje telesnú hmotnosť  

 posilňuje imunitný systém 

 počas neho sa nielen nohy, ale aj horná časť tela intenzívne zapája do práce, takto sa svaly nášho 

tela hýbu na 90 % 

 šetrí naše kĺby 



 preťažovanie nosných kĺbov je o 30 % nižšie, preto je severská chôdza vhodná pri degeneratívnych 

ochoreniach chrbtice 

 uvoľňuje napätie v krku a ramenách 

Ďalšie dôvody, prečo je NW obľúbený: 

 pri takejto chôdzi sa môžete pokojne porozprávať so svojimi spoluchodcami  
 

 pri NW ste v najkrajšej telocvični na svete 
 

 zvyšuje výkonnostnú aktivitu 
 

 odbúrava stres a agresivitu 

 
 spomaľuje proces starnutia  

 

Aké chyby robíme najčastejšie? 

 Nerozcvičujeme sa 

 

 Nedodržiavame vzpriamenú polohu 

 

 Neprimerane dlhé kroky 

 

 Zabúdame na pitný režim  

 
 Pri nordic walkingu je potrebné dbať na kvalitné vybavenie. Nadmerná dĺžka palíc alebo 
nevhodné palice môžu neúmerne preťažovať ramená. Trvalé pevné uchopenie palíc celou dlaňou 
vyvolá únavu. Nesprávna obuv komplikuje zvládnutie trasy. Najvhodnejšie sú preto ľahšie tenisky 
s tenšou podrážkou a mierne spevnenou pätou. Výber správnej obuvi je veľmi dôležitý, pretože  

pri hodinovej dynamickej chôdzi dôjde 8000x ku kontaktu chodidla so zemou. 
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