
 
 
TRENING ALPINISTOV IN ŠPORTNIH PLEZALCEV 
 

• Predavanje za tečajnike alpinistične šole 2004/05 
 
 

 
Uvod 
 

• Trening alpinistov se danes močno razlikuje od treninga (vrhunskih) športnih 
plezalcev 

• Alpinisti potrebujejo veliko splošne vzdržljivosti in specifični trening za različne 
vzpone: -vzponi na velike višine 7000, 8000-aki, tehnično zahtevni vzponi v 
visokih stenah, moderni prosti vzponi, tehnično zahtevni zimski vzponi... 

• Športni plezalci potrebujejo veliko treninga za moč, vzdržljivost v moči, tehniko 
gibanja, moč prstov... 

• Večina alpinistov se danes hkrati ukvarjajo z alpinizmom in športnim plezanjem, 
kar se dobro dopolnjuje 

 
 

1. TRENING ALPINISTOV 
 

1.1 Trening splošne vzdržljivosti 
 

Za alpinista je na prvem mestu dobra fizična pripravljenost. Potrebuje jo pravzaprav 
na vsakem koraku. Od dostopa pod steno, plezanja v steni (kjer je hitrost velikokrat 
ključnega pomena za uspeh oz. varno preplezano smer) in sestopa, ki se velikokrat 
zavleče v pozno popoldne ali noč. 
 
Pod trening splošne vzdržljiosti lahko štejemo že samo plezanje v hribih, saj se ob 
veliko opravljenih vzponih kondicijska pripravljenost konstantno zvišuje. Za 
vzdrževanje splošne kondicije je (odvisno od posameznika) dovolj 2-3x tedensko tek 
z zmernim tempom (pulz 60-80%) od 30 min do 1h (po možnosti vsaj nekaj vzpona) 
in redno opravljanje vzponov (plezalnih ali pohodniških). 
 
Trening pred odpravami v visoke hribe (Himalaja, Andi) si večinoma določi vsak 
sam. Nekateri trenirajo tako, da hodijo veliko v hribe, opravljajo dolge ture, prečenja 
grebenov, plezajo dolge smeri itd. Nekateri si oprtajo močno obtežene nahrbtnike in z 
njimi hodijo v strme bregove v čim krajšem času (naporni vendar učinkoviti 
treninigi). Zanimiva in naporna priprava je gorski tek (nad 300 m višinske razlike), ki 
zahteva veliko fizične moči. Ena alternativa je tudi gorsko kolesarstvo, ki je po 
mojem nekoliko vprašljiva, saj pri kolesarjenju obremenjuješ druge mišice kot pri 
hoji. Nekateri zmotno menijo, da je dobra fizična pripravljenost pomembna za boljšo 
in hitrejšo aklimatizacijo na velike višine. Dobra fizična pripravljenost je pomembna 
samo zaradi napornih dostopov pod steno, dolge smeri, naporni in dolgi sestopi.  



 
 
 
1.2 Specifični treningi alpinistov 

 
Danes je v alpinizmu veliko različnih samostojnih podzvrsti. Tako je pravzaprav 
težko biti hkrati odličen alpinist v visokih gorah (Humar-Daulagiri) in v težkih prosto 
preplezljivih smereh (8b v Veliki cini-Lukič, Grmovšek).    
 

• Trening za ledno plezanje; plezati čimveč slapov in dobiti občutek za led 
(koliko je potrebno zabiti cepin, da drži). Danes odličen trening nudijo umetno 
zaledeneli slapovi (Mlačca), tudi zaradi katerih se je kvaliteta plezanja v 
slapovih v zadnjih letih močno dvignila. Doma možno treniranje z zapičenimi 
cepini in dvigovanje na njih. 

• Trening za drytool; nova zvrst plezanja,  ki je sama po sebi zelo zahtevna in 
za katero potrebuješ kar nekaj časa, da se jo navadiš (če sploh). Potrebno je 
veliko »praskanja po skali«, ki se ga danes da trenirati že na kar nekaj 
prostorih (ljubelj, kokra, iški vintgar, plezalne stene-maribor, za Lj. ne vem če 
je kakšna možnost). Doma si lahko urediš stenco kot npr. Anderle, premrl... 

• Trening za tehnično plezanje; včasih je bil pri na idealen kraj Osp, ki pa je z 
prevlado športnega plezanja izgubil svoj pomen za tehnično plezanje (A3, A4, 
A5). Nasploh je težko tehnično plezanje nekoliko izpodrinjeno ali v zatonu, 
razen Yosemiti, kjer pa se tudi poskuša splezati čim več prosto (brata Huber). 
Pri nas le še redki entuziasti alias Oprešnik, Kresal(rzenik), Humar. Dober 
trening so plezališča, kjer lahko ob varovanju s svedri poizkušaš tehnične 
pripomočke (frendi, jebice, krempeljci, specialčki, bakrene glavice...). V 
evropi najbolj znan kraj za podobne smeri je val di mello. Na svet pa jasno 
meka Yosemiti...za tam pa moraš iti dol in probat! 

• Trening za plezanje v skali; Pravzaprav združuje alpinizem in športno 
plezanje. Glej naslednje poglavje... 

 
 

2. ŠPORTNO PLEZANJE IN TRENING 
 

 2.1 Oblike (zvrsti) plezanja 

Plezanje lahko delimo po različnih kriterijih, npr. 

1. plezanje v nižinah (sredogorju) in visokogorju: v naši klimi se za mejo 
sredogorja običajno šteje 1500m, za mejo visokogorja pa 2000m 

2. plezanje z varovanjem in brez varovanja: varuje lahko soplezalec ali pa 
plezalec sam (samovarovanje). Pri plezanju brez varovanja je smiselno ločevati 
plezanje, pri katerem varovanje ni potrebno (nižji balvani), od tistega, pri 
kateremu je padec usoden.  



3. plezanje z varovanjem z vrha (top rope) in od spodaj (p. v vodstvu) 

4. plezanje z vnaprejšnjim/sprotnim nameščanjem varoval. Obstaja seveda več 
prehodnih oblik od popolnoma "čistega" preko svedrovcev na stojiščih pa do 
popolnoma opremljenih smeri 

5. plezanje kratkih in dolgih smeri: pod kratkimi smermi za potrebe tega 
razmišljanja štejemo smeri v balvanih in smeri v stenah, ki so dolge do enega 
raztežaja 

6. tekmovalno in netekmovalno plezanje: pri tem pod tekmovalno štejemo 
plezanje na uradnih tekmovanjih (točno določena pravila, katerih izvajanje 
nadzirajo sodniki in drugo tehnično osebje); netekmovalno plezanje seveda ne 
pomeni, da ni pri njem prisotna tudi ("zdrava" ali "nezdrava") tekmovalnost 
(pomislimo npr. na Matterhorn, Eiger, prvo slovensko "desetko", ...) 

7. plezanje na umetnih in naravnih stenah 

8. plezanje v zaprtih (dvorane) in odprtih (prvobitna narava, parki, stene na 
zunanjih delih stavb itd.) prostorih 

Za ŠP je bistvena predvsem uvrstitev po naslednjih klasifikacijah: 

 

Slika 1: Položaj športnega plezanja znotraj drugih plezalnih zvrsti 

Glede na navedene klasifikacije lahko o športnem plezanju  povemo naslednje: 

1. gre izključno za prosto skalno  plezanje. Je pa zato npr. nadelava 
(opremljanje) smeri običajno mnogo bolj "tehnično" kot pri ostalih oblikah 
plezanja 

2. načeloma neodvisno od višine, čeprav so tipične smeri v nižinah in "tipični" 
športni plezalci nimajo zadosti znanj za ŠP v visokogorju. Pri nekaterih vzponih 
ni mogoče jasno opredeliti ali gre za alpinistični ali športnoplezalni vzpon, saj je 
prehod med oblikama zvezen ali pa je vzpon "kombiniran" 



3. top rope vzponi niso priznani kot dosežek  

4. Športno plezanje je poleg lednega plezanja doslej edina oblika plezanja, ki 
pozna uradna tekmovanja  

2.2. Definicija športnega plezanja 

ŠP je prosto plezanje v dobro zavarovanih skalnih smereh. Bistvena v definiciji 
je varnost, ki je imela naslednje praktične posledice: 

o za tako plezanje potrebujemo malo (in zato tudi poceni) opreme, ki 
 plezalca le malo ovira pri samem plezanju;  
o da se s to obliko lahko množično ukvarjajo že otroci  
o da je primerna za (javna) tekmovanja  
o da je zahteva razmeroma kratkotrajno in nezahtevno izobraževanje (vsaj 
kar zadeva rekreativno ukvarjanje) idr.  

Zato ni čudno, da je ta oblika v kratkem času pridobila veliko število 
privržencev, lastna tekmovalna pravila, specifično opremo, sistem 
izobraževanja, ipd. ter da se tudi organizacijsko osamosvaja.  

2.3. ŠP - zakaj in za koga? 

Ko razmišljamo, za koga je športno plezanje primeren šport in kakšni so njegovi 
učinki, so bistvene naslednje posebnosti: 

o ne zahteva posebne telesne višine- idealna je celo nekoliko podpovprečna 
 (pri težavnostnem tekmovalnem plezanju ok. 175 cm za moške in 160-165 
 za ženske). To je povezano z majhno telesno težo, ki načeloma pomeni 
 večjo relativno moč.  
o ključna dejavnika uspešnosti sta predvsem moč (zlasti prstov in rok) 
in tehnika ("občutek za gibanje")  
o čeprav ni očitno, plezanje zahteva izpiljeno tehniko: pri tem ni 
 pomembno obvladanje številnih prvin v standardnih pogojih (kot npr. v 
 gimnastiki), ampak sposobnost "inteligentnega" prilagajanja plezalni 
 situaciji - reševanje prostorskih problemov (prilagajanje konfiguraciji 
 stene, razporeditvi oprimkov in lastnih kondicijskim prednostim in 
slabostim)  
o dobra tehnika pomeni majhno porabo moči, ki je najpogostejši razlog z
 a padec (lokalna mišična izčrpanost)  

2.4. Oblike ŠP 

ŠP lahko brez "ostanka" razdelimo na balvansko p., klasično ŠP in ŠP v visokih 
stenah. Pri tem lahko zlasti slednji dve obliki potekata v vnaprej popolnoma, 



delno ali nezavarovanih smereh. Balvansko in klasično ŠP poznata tudi uradna 
tekmovanja. 

2.1. Balvansko plezanje 

Balvan je velika skala, ki se je odtrgala od stene ali pa jo je prinesel ledenik. B. 
plezanje pa poleg plezanja v balvanih vključuje tudi plezanje v malih naravnih 
ali umetnih stenah ter v vznožju (prečenje) sicer višjih sten. Za b. p. praviloma 
ne potrebujemo varovanja z vrvjo, ampak samo z blazinami  ali s pomočjo 
asistenta. 

2.2. "Klasično" ŠP 

Je plezanje v nižjih, do 1 raztežaja dolgih smereh, v katerih je potrebno vmesno 
varovanje (in sidrišče na vrhu smeri). 

2.3. ŠP v dolgih stenah 

Je ŠP v več raztežajev dolgih smereh. Če poteka v (evropskem) visokogorju, ga 
imenujemo alpsko ŠP. 

2.4. Osnovna tehnična pravila 

ŠP je tehnično zahteven šport; v različnih stenskih oblikah in situacijah 
obstajajo številni tehnični elementi s številnimi variantami, ključna pa je njihova 
pravilna izbira glede na zunanje (konfiguracija stene, razporeditev oprimkov, 
mesta za vpenjanje in počivanje itd.) in notranje (kondicijske prednosti in 
slabosti) dejavnike. Kljub temu lahko pri vadbi začetnikov naštejemo nekaj 
osnovnih tehničnih pravil: 

o pravilo treh opornih točk  
o težo telesa naj nosijo noge, roke le stabilizirajo položaj  
o plezaj smeri, v katerih imaš toliko rezerve, da ne padeš  
o telo naj bo od stene odmaknjeno toliko, da boš imel dober pregled nad 

 stopi in oprimki (v položnih stenah navpično- nad oporno točko, v 
 navpičnih zgornji del telesa rahlo nagnjen nazaj, v previsnih ne 
 popolnoma ob steni, ampak visenje na iztegnjenih rokah)  

o po možnosti ne segaj po zelo oddaljenih oprimkih, ker s popolnoma 
 iztegnjenim telesom težko napreduješ (slabši pregled, manjša moč mišic)  

o ne skači po oprimkih, plezaj statično- ohranjanje ravnotežnega položaja 
 dosežeš s položajem nog in telesa  

o plezaj reverzibilno- v kolikor si napravil napačen gib, se vrni na izhodišče. 

 

 



2.5. Ocenjevanje težav 

Subjektivno, temelji na primerjavi različnih smeri. Oceno ponavadi predlaga 1. 
plezalec ali avtor smeri, ponavljalci jo lahko popravijo. Več ocenjevalnih lestvic. 
Vse so navzgor odprte. Npr.: 

o UIAA: I, II, III-, III, III+, IV-, ... XI+  
o francoska: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6a+, 6ab, 6b, 6b+, 6bc, 6c, 
 6c+, 6c+/7a, ... 9a+  
o ameriška (yosemitska): 5.1, 5.2, ..., 5.10a, 5.10b, 5.10c, 5.10d, 5.11a, ..., 
 5.14d  
o fontainbleuska (balvanska): podobna francoski le, da je 2-3 stopnje "težja"  
o angleška: ločene ocene za splošne (nevarnost) in tehnične težave, npr. 
 E6/7a+. 

7.2. Načini vzponov 

Vzponi, ki se pojavljajo v športnem plezanju, so opravijo na različne načine, ki 
imajo v smislu dosežka različno težo. Vzpone lahko ločimo po naslednjih 
kriterijih: 

o na pogled (angl. on sight)- vzpon v 1. poskusu v neznani smeri,  
o flash (angl.)- enako kot na pogled, le da se predhodno opazuje drugega 
 plezalca v smeri,  
o z rdečo piko (nem. Rotpunkt, angl. red point)- vzpon po predhodnih 
 neuspešnih poskusih ali predhodnem tehničnem vzponu,  
o top rope (angl.)- z varovanjem z vrha,  
o z rdečim krogom (nem. Rotkreis, angl. yo-yo)- vzpon, pri katerem je 
 plezalec padel (enkrat ali večkrat), se zatem vrnil na mesto, kjer je lahko 
 počival brez rok (angl. no hand rest; pogosto je to kar začetek smeri ali 
 varovališče), od tam pa nadaljeval vzpon, ne da bi vrv potegnil iz 
 sistemov,  
o "vse prosto" ali "prosto" (nem. a.f.- alles frei, angl. hangdogging)- v 
 primeru padca plezalec nadaljuje s plezanjem od zadnjega varovala 
 (sistema) naprej. 

 
 
 
 

 



 

3. TRENING ŠPORTNEGA PLEZANJA 

Za uspešno nastopanje na tekmovanjih je potrebna pravilna priprava športnika. Glede na 
vrste priprave razlikujemo kondicijsko (izboljšanje psihomotoričnih sposobnosti 
športnika), tehnično (motorično učenje, izpopolnjevanje tehnike), taktično (razporeditev 
moči) in psihološko pripravo. Z razvojem preplezanih težavnosti in z novimi spoznanji na 
področju šport, se je priprava športnika precej spremenila. Tekmovalci so se tudi deloma 
specializirali za različna tekmovanja (svetovni pokal, balvanske tekme,..) in plezanje v 
skali. Kljub različnim ciljem tekmovalcev je trening v osnovi podoben, le poudarek je 
različen. Tekmovalci, ki so orientirani na balvanske tekme, dajejo večji poudarek moči, 
medtem ko tekmovalci svetovnega pokala dajejo večji poudarek vzdržljivosti in plezanju 
na pogled. Tekmovalci, ki se ukvarjajo s plezanjem v skali, se specializirajo na smeri, ki 
jim bolj ustrezajo (prim. Ben Moon - kratki balvanski problemi; Marko Lukič - dolge 
vzdržljivostne smeri). 

3.1. Ciklizacija treninga 

Večina tekmovalcev si poskuša narediti plan tekmovalne sezone že vnaprej, kar pa je 
zaradi odpovedi in prestavljanja tekem skoraj nemogoče. S tem se tudi ciklizacija in 
priprava na tekmo poruši. Tekmovalci si razdelijo sezono na več obdobij ali makrociklov 
glede na tekmovanja. 

Francois in Arnaud Petit - letni načrt 1998 

Januar/februar:  

Trening moči. Plezanje balvanskih problemov na umetni steni (3 - 8 gibov). Mišična 
hipertrofija (15 - 25 gibov). Cilj: Priprava osnovne moči in pripravljanje na balvansko 
tekmovanje (Clamecy 15. 2.98). 

Marec/april:  

Trening vzdržljivosti in vzdržljivosti v moči. Ideja je z dolgimi, kompliciranimi, 
zaporednimi gibi moč in vzdržlivost v moči združiti. Dvakrat tedensko fitnes. Cilj: 
Evropski master v Nurnbergu, 1. tekma svetovnega pokala. 

Maj: 

Počitek. Plezanje v tujini (Francois). Plezanje v gorah (Arnaud). 

Junij: 

Kombinacija moči in vzdržljivosti. Francois: San Diego in Serre-Chevalier 



(vzdržljivostne tekme). Poleg tega balvanski trening za Top Roc Challenge. 

Julij/avgust: 

Francois: Zaseden kolendar z balvanskimi tekmami. 

Arnauld: Plezanje po gorah in trening na umetni steni. 

September: 

Vzdržljivost v moči. Cilj: Arco. 

Oktober do december: 

Moč in vzdržljivost. V večini vzdržljivostni trening. Pripravljanje na zadnje tekme 
svetovnega pokala. 

Eno vadbeno obdobje (tj. priprava na eno tekmo) pa razdelijo tekmovalci na več 
mezociklov. 

Primer Brata Bindhammer - 11 do 14 tedenski ciklus priprave na tekmo 
svetovnega pokala (Joisten M.: Rotpunkt 2/98): 

1. Faza mišične hipertofije: 

Trajanje: 4 - 6 tednov 

Trening:  

Prvi del (čas: 3 do 4 ure): 

ogrevanje  

prirejen trening Sistemskih obremenitev (ang. System training) 

20 do 30 gibov- balvan za ogrevanje 

8 -12 gibov - balvanski problemi 

novi vdržljivostni balvani (5 do10 min počitka) 

Drugi del (čas: 1,5 ure): 



Fitnes: 4-5 serij x 12 ponovitev različnih vaj 

Ciklus: dva dni treninga, en dan počitka 

2. Prehodna faza:  

Trajanje: 2 tedna 

Trening:  

Kot v prvi fazi. Brez Sistemskega treninga.  

Fitnes: večja intenzivnost. 

Ciklus: dva dni treninga, en dan počitka 

3. Faza maksimalne moči: 

Trajanje: 2 tedna 

Trening:  

8 - 12 gibov - več takšnih in manj dolgih 

Dvojni dinamični gibi, poskoki na plezalni deski  

Fitnes: Odpade. 

Ciklus: dva dni treninga, en dan počitka 

4. Faza vzdržljivosti: 

Trajanje: 2 do 3 tedne 

Trening:  

plezanje v skali na pogled (to pomeni veliko časa visenja na posameznih 
oprimkih in trening različnih položajev). 

45 do 60 gibov na veliki steni - specialna priprava za svetovni pokal 

visenje na deski 3x5 s 

Ciklus: dva dni treninga, en dan počitka 



Brata Bindhammer veliko trenirata v fitnesu, izvajata veliko število raznih vaj moči, kar 
je po mojem mnenju tipično za nemške plezalce (tudi brata Huber), medtem ko je pri 
francoski "šoli" večji poudarek na tehniki gibanja. 

Tekmovalci imajo v enem mezociklu lepo urejeno stopnjevanje treninga (primer Martina 
Čufar, Jure Golob). 

Martina Čufar ima tridnevni mikrociklus treninga (Čufar M., 1998). 

1. dan: 

30- 35 gibov dolga smer x 3 ; 5 min počitka 

15 min počitka 

nova smer x 3 ; 5 min počitka med serijami 

15 min počitka 

nova smer x 2 ; 5min  

2. dan: 

Dopoldan: 

Dve težji vzdržljivostni smeri: 40 do 50 gibov (tekmovalne smeri, nove 
situacije, roka - noga smeri...) 

Popoldan: 

Dolge smeri tudi do 200 gibov. 

3. dan:  

Počitek. 

Za vsak trening se Martina Čufar eno uro ogreva z razteznimi vajami (stretching), rahlo 
poplezava in spleza že med ogrevanjem kakšno smer. 

Po vsakem treningu ima masažo rok, enkrat tedensko pa celega telesa. Za regeneracijo 
štirikrat tedensko tudi teče (nizko intenzivni teki po občutku, 30 min do 1 ura). 

Martina Čufar iz mikrocikla v mikrocikel stopnjuje trening z dodajanjem serij (doda eno 
serijo) ali z dodajanjem uteži okoli pasa (2 kg uteži). To povečevanje količine in 
intenzivnosti izvaja na prvi dan tridnevnega ciklusa. 



Stopnjuje trening tri tedne, zadnji teden pred tekmo pa zelo zmanjša intenzivnost 
treninga. Dva do tri dni pred tekmo sploh ne trenira.  

Brata Petit pa stopnjujeta trening tako, da po treh ali štirih tednih treninga en teden manj 
intenzivno trenirata. 

3.2  Pogostost treninga 

Plezalci imajo zelo različne količine treninga in tudi različne cikle. Tako imajo: 

• Martina Čufar: TTP(trening, trening, počitek), pred poškodbo (pred sezono 1998) 
je imela TTTP. Zaradi poškodbe sta oba treninga namenjena vzdržljivosti. Pred 
poškodbo je imela še en dodaten trening za moč. Martina namerava v prihodnji 
sezoni trenirati tudi v fitnesu.  

• M.Mejovšek (v sezoni 1991): TTP ali TTTP; 20 do 30 ur tedensko, 1000- 1500 
treninga letno  

• J. Golob: štiri do šest dni treninga na teden  
• Brata Huber: TTP (prvi dan: trening Systemskih obremenitev (ang. System 

training) in zgornji del telesa v fitnesu, drugi dan: plezanje balvanov na veliki 
steni)  

• Ben Moon: 17 treningov na mesec  
• F. Petit: 5 do 6 treningov na teden po 5 do 10 ur  
• Yuji Hirayama: 4 do 5 treningov na teden  

Dnevi počitka so pri vseh tekmovalcih dnevi aktivne regeneracije. Večina jih lahkotno 
teče, kolesari ali plava.. 

3.3. Vsebina treniranja 

Tekmovalci večinoma razdelijo vadbene enote glede na cilj. Tako je pri večini 
tekmovalcev osnovna delitev na tipe treningov takšna: 

• trening moči (kratki balvanski problemi, 7 - 12 gibov, maksimalna intenzivnost)  
• trening vzdržljivosti v moči (srednje težavni problemi, 15 - 25 gibov, srednja 

intenzivnost)  
• trening vzdržljivosti (lažje smeri, več kot 25 ali 30 gibov, nizka intenzivnost)  

Količine različnih tipov treningov se med tekmovalci in med posameznimi fazami 
športne priprave zelo razlikujejo. Tekmovalci različno dozirajo ponovitve, število smeri, 
čas odmora.  

Ta osnovna delitev je na podlagi delitve psihomotoričnih sposobnosti. Seveda tekmovalci 
pri treningu posvečajo pozornost tudi izboljšanju tehnike z vajami kot so "roka - noga" 
plezanje, hitro plezanje, počasno plezanje, poskušajo plezati čim več novih situacij - 
novih smeri, plezajo v skali na pogled itd. 



Brata Petit imata svojo delitev treningov glede na intenzivnost in količino. Tako delita: 

 
KVALITATIVEN TRENING: (to je trening s poudarkom na maksimalni intenzivnosti)  
4x čez novo tekmovalno smer do konca - 40 do 50 gibov; med serijami 30 do 45 minut 
odmora (stretching, poplezavanje, visenja, blokade)  
KVANTITATIVEN TRENING: (poudarek na čim večji količini treninga)  
3x smer z 20 do 30 gibov z 1 do 2 min odmora  
1. vsak oprimek 3s držati  
2. čim hitreje  
3. normalno  
15 minut odmora in nova smer (ogromno število ponovitev).  
Ta trening izvajata na različne načine (brez stopov, z eno nogo, v sandalih, samo 
določene tipe oprimkov.  
Poleg kvalitativnega in kvantitativnega treninga izvajata tudi trening moči.  
TRENING MOČI:  
2 uri različne balvanske probleme (3-8 gibov, odmor 2-3 min). Čim več preplezanih 
balvanov na treningu.  
Različne vaje na plezalni deski. Vzgibi, blokade, visenja, zastave.  

V enem mikrociklusu imata tako 3 kvalitativne t., 1 kvantitativnega in 1 trening moči. Ta 
razmerja spreminjata glede na cilj, dodajata pa še trening v fitnesu. 

3.4. Zaključek  

Tekmovalci trenirajo večinoma na umetnih stenah (balvanskih stenah, večjih stenah), na 
Campus deski in na različnih plezalnih deskah, izvajajo razne zgibe, sklece, blokade, 
visenja na prstih, drže v raznih položajih, v zimskem času pa tudi fitnes.  Tako npr. Ben 
Moon 50% treninga moči izvaja na Campusboardu, 50% pa na balvanskih stenah. 
Tekmovalci zelo malo plezajo na skali (80-90% na umetnih stenah), kljub temu pa niso 
nič slabši v skali npr. F. Petit ni plezal 6 mesecev v skali, nato je z rdečo piko splezal 
smeri težavnosti 8c in 8c+. 

Sodoben trend v pripravi na tekmovanja (Svetovni pokal) pa teži k temu, da v zadnjem 
mezociklu pred tekmovanjem tekmovalci trenirajo predvsem na skali na pogled (brata 
Bindhammer). Yuji Hirayama je po enomesečni turneji po Evropi (plezal je večinoma v 
skali na pogled) odlično tekmoval na tekmah Svetovnega pokala (zmagovalec 
Svetovnega pokala 1998). To potrjuje uspešnost njegove priprave z ogromno plezanja v 
skali.  

Koristno pri treningu na "plastiki" je, da plezaš veliko novih smeri kot naprimer M. Čufar 
(koristno za tekme), medtem ko Jure Golob pleza večinoma že v naprej znane smeri. 

Tekmovalci ogromno trenirajo in mislim, da bi z dobrim načrtom treninga bili lahko tudi 
uspešnejši. Tako pa imamo primere pretiravanja, ki pripeljejo do poškodb ali celo 
nesmiselnih rezultatov (Cristoph Bucher - 10 zgibov na prstu ene roke). 



PRILOGA: 

Trening na deski
 

Trening na deski je bil dolgo časa edina oblika treninga doma. V zadnjem času ga sicer 
izpodrivajo male plezalne stene, vendar je za tiste, ki si le te ne morejo privoščiti še 
vedno edina oblika treninga doma. 
Desko je najbolje kupiti v trgovini. Take deske so narejene iz poliestra in raznih dodatkov 
ter  imajo dober razpored in izbor oprimkov.  Nekaj podobnega pa si lahko naredimo tudi 
sami. Potrebujemo le vezano ploščo primerne debeline (vsaj 20mm) in poljuben izbor 
oprimkov. Oprimke kupujemo vedno v paru, saj bodo le tako roke pri treningu 
enakomerno obremenjene. Lahko uporabimo tudi oprimke izdelane iz kosov lesa. 
Oprimke pritrdimo tako, da so veliki oprimki višje, manjši pa nižje. Prav tako si uredimo 
škripec in uteži, katere nam bodo pomagale pri zmanjšanju lastne teže (pomembno pri 
treniranju na zelo majhnih oprimkih). 

Ogrevanje 
 
Trening se mora vedno začeti z ogrevanjem mišic. Le tako bomo preprečili poškodbe, ki 
nas lahko za več tednov ločijo od plezanja. Ogrevanje mora trajati vsaj 15 minut, 
izvedemo pa ga v dveh delih. Začnemo s splošnim ogrevanjem telesa, ki ga izvedemo z 
deset minutnim tekom. Sledi raztegovanje (streching) mišic, s katerim sprostimo le te in 
se izognemo krčem. Raztegovanje izvedemo tudi po vsaki vaji. 
Nato sledi ogrevanje posameznih delov telesa. Najbolje je začeti z nekaj potegi na 
največjih oprimkih in s protiutežjo (škripec!!). Nadaljujemo z visenjem na različnih 
oprimkih še vedno s protiutežjo. Nato postopno naredimo iste vaje brez protiuteži. 
Prehod od ogrevanja k vajam moramo izvesti nežno. Zadnja vaja za ogrevanje mora biti 
po intenziteti podobna prvi pravi vaji. 

Testi 
 
Test so pomemben del treninga. Pomagajo nam določiti naše slabosti ter tako izboljšati 
naš trening. Pomembni so tudi pri motivaciji saj lahko zelo podrobno spremljamo naše 
napredovanje. 
Obstajata dve vrsi testov: splošni in specifični. Najbolj nas zanimajo specifični testi, ki so 
najbližje dejanskim situacijam v steni. Splošni testi odražajo bolj splošno telesno moč in 
vzdržljivost. 
 
Splošni testi: 
 
Moč rok na velikih oprimkih: Naredite poteg z največjo težo na plezalnem pasu (uteži 
pripnete na pas). Rezultat je razmerje med telesno težo in težo uteži. Razmerje 0.5 je 
dobro, 0.8 je odlično. 



 
Blokada roke na velikem oprimku: Naredite blokado z eno roko. Brada je nad prijemom. 
Izmerite čas blokade. 15s je dobro, 30s je zadosti! 
 
Vzdržljivost: Začnite z dvema potegoma in nato zablokirajte v najvišji poziciji (brada nad 
prijemom) sedem sekund (A1), nato spet dva potega in sedem sekund blokade pri kotu 
45° (A2), in spet dva potega in blokada pri kotu 120° (A3). Nadaljujemo od začetka s 
tem, da A1 postane B1 in tako naprej. Če pridete do C1 ste že v precej dobri formi. 
 
Specifični testi: 
 
Specifične teste izvajamo na ravnem 1.5 cm globokem robu (oprimku). 
 
Čista moč prstov: Obvisite na oprimku z največjo težo, ki jo še lahko obdržite. Rezultat je 
razmerje med obdržano težo in vašo telesno težo. 0.3 je dobro 0.5 je odlično. 
 
Isometrija prstov: Poskušajte ostati v visoki poziciji (brada nad prijemom) čim dlje. 30s 
je dobro, 1 minuta je odlično. 
 
Največje število potegov: Paziti moramo, da potege naredimo pravilno, torej do najvišje 
pozicije in nato popolnoma dol. 10 je dobro, 20 je odlično. 
 
 
Teste ne smemo izvajati prepogosto. Najbolje je, da jih razporedimo v obdobje dveh 
mesecev. Dobro je voditi evidenco z datumi in rezultati testov. 

Vaje 
 
Vaje za čisto moč prstov 
 
Piramida: Sestoji se iz visenja na eni roki s protiutežjo, ki nam je še dovolj, da ostanemo 
na deski cel čas vaje. Začnemo z visenjem 20s, ponovimo še z drugo roko. Po dveh 
minutah počitka nadaljujemo z visenjem 12s, vendar zmanjšamo protiutež. Ponovimo še 
z drugo roko, počivamo dve minute. nadaljujemo z visenjem 7s, spet zmanjšamo 
protiutež. po počitku dveh minut gremo po piramidi navzdol: 12s - 2mn počitka - 20s. Pri 
tej vaji je pomembno, da si na začetku pravilno določimo protiutež. 
 
Potegi z utežjo: Začnemo z enim potegom z največjo možno dodatno težo, ki jo še lahko 
potegnemo. Po dveh minutah počitka potegnemo dvakrat z manjšo težo. Vajo ponovimo 
petkrat. Pri tej vaji moramo biti zelo previdni, potege izvajo mehko, brez naglih gibov. 
 
Contract No.1: Zelo dobra vaja. Naredite poteg z maksimalno utežjo, nato obvisite, 
partner odstrani utež, naredite poteg brez uteži. To ponovimo pet krat. 
 
Contract No.2: Visite deset sekund z maksimalno težo. (naj ne bi mogli viseti več kot 12 
s). Nato vam partner odstrani utež, visite največ kar morete. Ponovite vajo pet krat. 



 
Vaje za čisto moč rok 
 
Poteg z eno roko: Uporabite protiutež, katera vam ravno še pomaga za poteg z eno roko 
na velikem oprimku. Potegnite še z drugo roko. Po dveh minutah počitka potegnite dva 
krat s potrebno protiutežjo. Vajo ponovite pet krat. 
 
Visoka blokada z eno roko: Naredite piramido z visoko blokado (brada nad prijemom) 
ene roke s potrebno protiutežjo. 
 
Zvišana blokada: Z obema rokama potegnite najvišje kar morete. Uporabite velike 
oprimke in protiutež. Vztrajajte čim dlje. Po dveh minutah počitka vajo ponovite. Vajo 
naredite pet krat. 
 
Vaje za mešano čisto moč 
 
Te vaje so kombinacija moči rok in prstov. 
 
Poteg z eno roko: Ista vaja kot zgoraj le da tukaj uporabimo 1.5 ali 2cm oprimek oz. rob.
 
Moč: Vaja ima dva dela: najprej trije potegi z utežjo, pri vsakem potegu blokada 3s na 
vrhu. 3mn počitka. Nato dva potega z večjo težo. Vajo ponovimo tri krat. 
 
Vaje za vzdržljivost 
 
Veliko možnosti za različne vaje. 
 
Visenje: Izmenjujemo 20s visenja in 20s počitka. Ponovimo sedem krat. Vsako visenje 
opravimo na drugačnih oprimkih. Če je pretežko uporabimo protiutež, če je prelahko 
skrajšamo počitek. 
 
Vzdržljivostna piramida: Začnemo s 16 potegi. Počivamo 45s. Nato 12 potegov, 45s 
počitka. Zatem 8 pa 6 in na vrhu 4 potegi. Vedno 45s počitka med potegi. Ko 
zmanjšujemo število potegov povečujemo utež. Nato gremo po piramidi navzdol 
(6,8,12,16). Če vaje ne zmoremo, začnemo piramido višje. 
 
Contract: Je najbolj prilagodljiva in motivacijska vaja. Vaja je pravzaprav skupina 
posameznih vaj, katere se izvajajo v eni minuti. Ko opravimo z eno vajo, čakamo do 
konca minute in nato začnemo z novo. Lahko jo celo prilagodimo našem trenutnem 
plezalnem projektu. Tukaj je le ena možna kombinacija: 
Prva minuta: 5 potegov na velikih oprimkih in 10s visenja na 2cm oprimku. 
Druga minuta: 20s visenja na 1.5cm in na koncu en poteg. 
Tretja minuta: 30s visenja pri 45° na treh prstih in nato en poteg. 
Četrta minuta: 5 potegov na 2cm, 10s visenja na 1cm. 
Peta minuta: 20s na velikih oprimkih in nato 3 potege na luknjah za dva prsta. 
Šesta minuta: 25s na 1.5cm in na koncu 2 potega. 



Sedma minuta: 5 potegov na velikih oprimkih in na koncu visenje do onemoglosti. 

Na koncu še nekaj nasvetov 
 
Treninge si sestavimo tako, da enkrat treniramo bolj vzdržljivost, drugič pa moč. 
Trenirajmo redno. Če plezamo dvakrat tedensko, sta dva ali trije treningi dovolj. Med 
treningom pijmo veliko tekočine, vsaj en liter. Začnemo z daljšimi treningi z manjšo 
intenziteto. Ko se telo privadi na treninge lahko intenziteto povečamo, samo dolžino 
treninga pa skrajšamo. Ne pozabimo na streching. 
Avtor vaj je Jean Baptiste Tribout. 
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