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Pohodniške palice

V  zadnjih  letih  se  je  med  planinci  in  pohodniki  nasploh  močno
uveljavila uporaba tako imenovanih pohodniških palic. Tako skorajda
ni več planinca, ki si pri vzponu ali spustu ne bi pomagal z njimi, o
razširjenosti palic pa priča tudi dejstvo, da jih je mogoče kupiti že v
vsakem večjem hipermarketu.

Dobre in slabe strani uporabe pohodniških palic

Uporaba pohodniških palic močno olajša hojo, saj zmanjšuje bolečine
v  kolenih,  kolkih  in  spodnjem  delu  hrbta  oziroma  preprečuje
morebitne  poznejše  okvare  ter  poveča  stabilnost.  Razbremenilni
učinek  uporabe  palic  je  največji  pri  spustu,  nekoliko  manjši  pri
vzponu, najmanjši, a še vedno znaten pa pri hoji po ravnini.

Obenem z uporabo palic razgibavamo tudi zgornji del telesa, krepimo
mišice ramenskega obroča in hkrati olajšujemo dihanje. Poleg tega
uporaba palic tudi pohitri hojo, zlasti npr. v snegu ali na meliščih, za
zelo uporabne pa se izkažejo tudi pri prečkanju rek ali počivanju, ko
se lahko nanje opremo.

Pohodne  palice  lahko  uporabimo  tudi  za  imobilizacijo  zlomljene
stegnenice, pri izdelavi nosil ali sidrišča v snegu, nenazadnje pa tudi
kot samoobrambo. Slabih strani je ob pravilni uporabi palic občutno
manj.  Nekateri  tako  menijo,  da  se  zaradi  pretirane  uporabe  palic
zmanjšujeta splošna koordinacijska sposobnost in čut za ravnotežje,
slaba stran pa naj bi bila tudi obremenitev komolca. Uporaba palic
tudi nekoliko oteži držanje karte ali kompasa med hojo, medtem ko
sama teža palic ali njihovo zamudno spravljanje in reguliranje danes
niso več problematični. 

Vrste palic

Glede na način uporabe ločujemo več vrst  palic – tekaške (tek na
smučeh),  smučarske in pohodniške palice.  Slednje so  iz  praktičnih
razlogov  večdelne  oziroma  zložljive  po  načelu  teleskopa.  Tako
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poznamo  dvo-,  tro-  in  redkeje  tudi  štiridelne  pohodniške  palice.
Dvodelne palice so primerne zlasti za zimske gore in turno smučanje
(nekatere se lahko uporabijo tudi kot lavinske sonde), trodelne, ki so
najbolj običajne, za izletništvo in pohodništvo, štiridelne pa npr. za
zavarovane planinske poti. V zadnjem času se uveljavljajo tudi palice
za t. i. nordijsko hojo.

Nekateri  proizvajalci  izdelujejo  tudi
palice  s  posebnimi  ročaji,  na  katere  se
lahko pritrdijo  aluminijasta  lopata,  okel
cepina  ali  celo  fotoaparat.  Poleg  tega
nekateri pod ročajem oblazinijo steblo v
dolžini  15  do  20  cm,  tako  da  med
morebitnim nižjim prijemanjem ne pride
do  neposrednega  stika  z  mrzlim  delom
stebla  palice  (zlasti  pozimi).  Obstajajo
tudi palice, ki jih je mogoče enostavno in
hitro  spremeniti  v  lavinsko  sondo,
nekatere  pa  imajo  na  steblu  tudi
uporabne oznake (npr. pretvorbo merskih
enot).

Deli palic in dodatna oprema

Standardni  sestavni  deli  pohodniških
palic so ročaj, zapestna zanka, steblo in
vezni členi palice, krpljica in konica, za
katere  je  v  primeru  okvare  ali  želje  po
zamenjavi  mogoče  kupiti  tudi
nadomestne dele. Kot dodatna oprema so
med  drugim  na  voljo  različne  oblike
krpljic  in  konic,  posebne  brezprstne
rokavice  za  hojo  s  pohodniškimi
palicami,  etuiji,  nastavki  za  pripenjanje

palic na pas in oprema za čiščenje palic.

O ročaju
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Površina zgornjega roba ročaja mora biti večja, kot je očesna votlina,
da se s tem obvaruje oko ob morebitnem udarcu v glavo. Ročaj mora
biti  tudi  (anatomsko) oblikovan tako,  da se sila v palici  čim bolje
prenaša na podlago. Glede na simetralo stebla je ročaj ukrivljen za
osem oziroma 15 stopinj, saj sta se ta dva kota s stališča ergonomije
izkazala za najugodnejša. Na nekatere ročaje je mogoče pritrditi tudi
aluminijasto lopato, okel cepina ali celo fotoaparat.

Ročaji  pohodniških  palic  naj  bodo  sicer  narejeni  iz  mehkejših
materialov,  saj  morajo  blažiti  nenehne  udarce  različnih  jakosti.  V
sodobnejših pohodniških palicah je zato v spodnjem delu ročaja ali
med veznimi členi vzmet, ki še dodatno blaži povratne sile podlage in
tresljaje zaradi nenehnih udarcev. Blažilno vzmet v ročajih lahko po
potrebi vključimo ali izključimo.

O veznih členih

V  veznih  členih  na  steblu  palice,  ki  so  sicer  eni  izmed
najobčutljivejših delov palic in se zlasti pri manj kakovostnih palicah
radi  zelo  hitro  pokvarijo,  so  bolj  znani  trije  sistemi  blažilnikov
tresljajev – prvi je po načinu delovanja in izdelave podoben tistemu v
ročaju,  drugi  je  gumijasta  vzmet  pod  ročajem,  podobna  mehu  za
harmoniko,  tretji  je  vgrajen  kot  notranji  sestavni  del  veznega
stožčastega člena. Take pohodniške palice so primerne predvsem za
hojo navzdol,  ne pa za gorski svet, kjer prevladujejo trava, prst ali
sneg.

O zapestni zanki

Zapestna  zanka  naj  bi  bila  po  vseh  standardih  široka  vsaj  dva
centimetra,  da  se  dobro  prilega  zapestju.  Poleg  tega  ne  sme  biti
premehka, še manj oblazinjena. Pretežno so te zanke iz  najlona ali
perlona,  nekatere  so  z  notranje  strani  premazane  s  tanko  plastjo
neoprena  ali  s  kako  drugo  snovjo,  ki  diha.  Vsekakor  so  zaželeni
materiali, ki prevajajo znoj – ta ne bi smel zmrzovati ne znotraj ne
zunaj zanke, kar zaenkrat še predstavlja izziv za proizvajalce.
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Velikost  zapestne  zanke se  uravnava v zgornjem delu  ročaja  ter  z
zaponko,  ki  je  na  polovici  zanke,  kar  je  nekoliko  bolj  zamudno.
Različni proizvajalci glede uravnavanja velikosti zapestne zanke sicer
ponujajo različne rešitve.

O steblu palice

Steblo pohodniške palice je izdelano iz zelo kakovostnega materiala
(aluminijeve  zlitine),  saj  morajo  biti  palice  hkrati  lahke  in  trdne,
dobro  pa  morajo  prenašati  tako  udarce  oziroma tresljaje  in  velike
temperaturne razlike. Pritrditveni vijak mora biti izdelan tako, da ne
drsi,  se  pravi,  da  prenese  čim  večje  sile.  Za  gorništvo  so  zlasti
primerne večdelne palice, saj njihovo dolžino lahko reguliramo glede
na  teren  in  jih,  ko  so  zložene,  lahko  nemoteče  pritrdimo oziroma
spravimo v nahrbtnik.

O krpljici

Krpljica
preprečuje,  da  bi
se palica ugreznila
v  sneg  ali
zagozdila v manjše
razpoke v kamenju
in  nas  spravila  iz
ravnotežja.  Dobro
je  tudi,  da  so

krpljice  gibljive,  saj  se  tako  lepše in  lažje  prilagodijo  terenu in  v
trdem snegu npr.  ne izpodrivajo konice.  Če krpljica ni  gibljiva,  je
potrebno paziti, da je razdalja med krpljico in konico dovolj velika,
da ne pride do izpodrivanja konice. Skoraj vse palice imajo snemljive
krpljice,  tako da se  lahko dokaj enostavno zamenjajo z  novimi  ali
drugačnimi (manjšimi za letne, večjimi za zimske razmere).

O konici

Sodobne palice za hojo v gore imajo konice iz trdih kovin (karbidne
trdine), tako da se ne obrabijo hitro. Pri tem je tudi zaželeno, da je
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obrabljene konice mogoče zamenjati. Sicer pa lahko tudi pri konicah
izbiramo med različnimi oblikami za različne namene.

Uporaba

Pri nastavljanju višine palic se ponavadi držimo pravila, da je naša
podlaket, ko držimo palico na ravnem terenu, glede nanj vodoravna
ali malce spuščena proti terenu. Pri vzpenjanju moramo nato palice
skrajšati,  da  rok  ne  dvigamo  previsoko,  pri  sestopanju  pa  jih
podaljšamo,  da  rok  oziroma  zgornjega  dela  telesa  preveč  ne
spuščamo. Pri tem je potrebno paziti, da palic ne raztegujemo prek
oznake STOP, saj se s tem bistveno zmanjša varnost njihove uporabe.

Pri hoji navzgor poznamo dva sistema. Prvi in najbolj priporočljiv je
tako imenovani sistem »leva – desna« (diagonalna tehnika). Istočasno
postavite  naprej  levo palico in  desno nogo,  zatem desno palico  in
levo nogo. S tem je zagotovljena določena ritmika. Dihamo ritmično,
glede na hitrost hoje, tako da vdihnemo, ko naredimo dva koraka, in
izdihnemo v naslednjih dveh korakih.

Drugi  sistem  pri  vzpenjanju  je  »naprej  –  leva  –  desna  –  leva«
(paralelna  tehnika).  Po  tem sistemu  obe  palici  istočasno  postavite
naprej, ko naredite korak z desno nogo, in zatem naredite korak z
levo, desno in še enkrat levo nogo. Isto ponovite z levo nogo naprej.
Ta način je  priročen,  če se moramo strmo vzpenjati.  Imamo večjo
stabilnost,  saj  hodimo  po  pravilu  treh  opor  (obe  palici  +  noga).
Dihamo ritmično, vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta. Pri tej
tehniki dihamo malce počasneje, a zato globlje.
Pri prečenju strmih pobočij je najbolje, da hkrati držimo skupaj obe
palici. Z eno roko jih primemo za ročaje, z drugo pa se opiramo na
sredini,  konice  naslonimo  na  strmino.  S  takšnim  načinom hoje  je
težišče telesa na konicah čevljev, s čimer se zmanjša možnost zdrsa.
Pozimi pri daljših prečenjih spodnjo palico podaljšamo, zgornjo pa
skrajšamo.  Tako  bolj  enakomerno  prenašamo  silo  na  podlago  in
razbremenjujemo zgornjo roko, saj je ni treba dvigovati visoko. Poleg
tega lahko pri zdrsu palice v takšni drži za silo uporabimo tudi pri
zaustavljanju.  Sicer  pa  je  na  nevarnejših  odsekih  snežnih  ali
poledenelih pobočij bolje uporabljati cepin in dereze.
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Pri sestopanju gre malce drugače. Palice v primerjavi z
vzpenjanjem  malenkost  podaljšate  (glede  na  naklon
terena in svojo višino) in jih postavljate predse. Nanje
se  opirate  samo  toliko,  kolikor  je  potrebno,  da
zmanjšate  pritisk na kolena.  Posebno v primerih,  ko
tovorite  težji  nahrbtnik,  palice bistveno razbremenijo
kolenske vezi. Nudijo vam tudi določeno stabilnost.

Zelo  pomembno  je  tudi,  da  uporabljamo  zapestne
zanke.  Te  namestimo  tako,  da  nas  ne  tiščijo,  a  nam
obenem  v  zapestju  še  vedno  nudijo  oporo  ter
omogočajo,  da  silo  na  palico  prenesemo  tudi  s
pomočjo zapestja. Poleg tega uporaba zapestnih zank
preprečuje,  da  bi  nam  palica,  če  nam  uide  iz  roke,
padla  na  tla.  V  primeru  nevarnosti  plazov  moramo
sicer  zapestne  zanke  toliko  razrahljati  ali  povsem
razvezati, da nam omogočajo, da jih, če pride do plazu,
takoj  odvržemo  in  se  s  tem  obvarujemo  pred
morebitnimi poškodbami zaradi palic.

Vzdrževanje

Palice se ne perejo ali čistijo s kakšnimi čistili. Običajno je dovolj, da
jih očistimo s suho bombažno krpo, treba pa je poskrbeti, da se posuši
njihova  notranjost,  če  se  ta  zmoči.  Prav  tako  moramo iz  njihove
notranjosti  odstraniti  morebitne  kamenčke.  Občasno  je  potrebno
namazati  navoje  med  posameznimi  deli,  konice  se  ne  brusijo,
iztrošene ali pokvarjene dele pa zamenjamo z novimi.

Nekaj splošnih nasvetov za nakup pohodniških palic

Palice za hojo v gore naj bodo večdelne, imajo naj velike krpljice
zaradi ugrezanja v sneg ali pa možnost njihovega snemanja. Ročaji
naj  bodo iz  mehkih  snovi,  da se  jih  lahko dobro oprimemo in  da
dobro  izolirajo  in  ublažijo  udarce,  zapestne  zanke  pa  naj  bodo  iz
neoprenskih  vlaken,  da  se  ne  vlažijo,  in  dovolj  široke,  da  se  ne
zarežejo v zapestje. Pri nakupu se o uporabi in vrsti palic pozanimajte
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pri osebi, ki se na to spozna, oziroma pri prodajalcu. V ta namen je
dobro kupovati v specializiranih trgovinah, kjer vam običajno lahko
bolj strokovno svetujejo.

Blagovne znamke

Med  vodilnimi  oziroma  najbolj  kakovostnimi  proizvajalci
pohodniških  palic  so  Leki,  Komperdell,  Gabel,  Kohla  in  Black
Diamond.  Pohodniške  palice  sicer  proizvaja  še  vrsta  drugih
proizvajalcev, v Sloveniji pa se s proizvodnjo pohodniških palic npr.
ukvarja podjetje Tehnomat Kranj.
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