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TEK NA SMUČEH

Tek na smučeh

OD ZAČETNIKA DO JUNAKA
Ali veste, koliko različnih modelov za smuči za tek obstaja? Se zavedate, zakaj vse? In ali poznate vse, kar se 
da početi z opremo za tek na smučeh?

V času velikonočnih praznikov na Norveškem še dandanes obstaja 
običaj, ki izhaja iz zgodovine, ko gre celotna družina skupaj na 
smuško turo vsaj za tri dni ali več - Pasketurs. Spomin na prete-
klost, ko so se za praznike obiskovali na tak način, saj drugače niti 
ni šlo. Še k maši so tako hodil nekoč. Zato ne preseneča, da še 
dandanes pri njih, na železniških ali avtobusnih postajah, pozimi 
stoji vrsta v sneg zapičenih tekaških smuči, namesto koles.
Tek na smučeh ne velja zastonj za enega od najbolj zdravih 
zimskih športov. Pa vseeno, ali gre za klasične tekaške smuči 
ali moderne skejtarce. Morda ste običajni rekreativec, morda le 
gledate tekaške smuči na razprodajah, a kakorkoli, če bi vedeli, 
spoznali, kaj vse je možno početi z vsem tem, bi bili presenečeni.
Preden pa preidemo na različno opremo in tehniko pa si zapo-
mnite najpomembnejši stavek, ki mi ga je nekoč zaupal Čeh 

Lukas Bauer (dobitnik Zlatega globusa). Vprašal sem ga, če mi 
gre dobro. Odgovoril je enostavno: »Dobro ti gre. Važno je, da 
drsiš po snegu mehko in brez napora in da se v gibanju ne zau-
stavljaš!«
Kratko in jedrnato, res je. Hitro in nenaporno drsenje, s čim manj 
napora. To je tisto, kar dela ta šport zanimiv, atraktiven in kori-
sten. Ampak brez dela ni jela in v našem primeru brez truda ni 
napredka. Zato gremo lepo po vrsti...

KLASIKA - OPREMA
Klasika je, pravijo, za začetnike. Tudi malce bolj okrogle ali nero-
dne ali nezahtevne. Pa za tiste dni, ko ni prave volje ali ko je sneg 
moker, preveč sneži in podobno. Ali ko ne vemo, če so proge 
narejene ali pa jih sploh ni. S to opremo lahko tečemo/ hodimo 

tudi kar tako, vsepovprek. Tudi na bližnjem travniku, si lahko sami 
trasiramo po svoje.
Pri klasiki je še nekaj lažje. Da lahko začneš s hojo, preideš na 
počasni tek in kasneje na pravi, hitri tek. Tudi pri spustih je 
drsalna tehnika manj primerna za začetnike, saj smuči bolj drsijo 
(od recimo narebrenih klasičnih smuči).
Čeprav klasika zgleda enostavna, tehnično nezahtevna, pa temu 
ni čisto tako. Izplača se učiti tehniko gibanja, saj prinese hitrejši 
napredek in manj utrujenosti. A pri opremi pazimo. Obstaja 
športna in bolj sprehajalna varianta opreme. Dolžina smuči se za 
odrasle priporoča po novem nekje 15-25 cm nad telesno višino, 
odvisno pa je od trdote (za optimalno drsenje in odriv). Dolžina 
palic do ramen (cca 85% telesne višine). Obutev nizki čevlji, lahko 
polvisoki, a obstaja verjetnost, da nas bo žulilo. Za »sprehajanje« 
so bolšji visoki (tudi toplejši so)!

KLASIKA - OSNOVNA TEHNIKA
Pri klasični tehniki poznamo štiri vrste osnovnih korakov glede na 
konfiguracijo terena.
Soročno, ko se odrivamo le z rokami, na popolnoma ravnem 
terenu (samo za krajši čas) in terenu, ki gre rahlo navzdol.
Palice zabadamo vzporedno, čim dlje pred seboj (stegnemo se 
s celim trupom v smeri naprej), dvignemo se malce na prste, teži-
šče (boke) potisnemo naprej. Istočasno, ko zapičimo palice, obre-
menimo bicepse, trebušne mišice in ramenski obroč ter izdihnemo 

(pomembno). Roke pustimo, da nam jih »odnese nazaj« in ročaje palic 
spustimo iz rok. Ko gremo v nov zamah, se palice same vrnejo v dlani.
Korak z odrivom je za nekoliko dvignjen teren. Gre v bistvu za 
soročen odriv, pri katerem si pomagamo z nogo tako, da jo poti-
snemo močno naprej. Istočasno, ko se dvignemo v nov zamah, 
izmenično dvigamo tudi peto, potiskamo stopalo, ki je na tleh 
naprej in gremo s telesom rahlo navzgor (se iztegnemo).

KLASIKA - TEHNIKA ZA KLANEC
To je t.im. Diagonalni korak. Za klance, strmino. Pri tem koraku 
moramo biti ves čas pozorni na 3 stvari: na popoln prenos teže, 
ko imamo ves čas teka vso težo na eni nogi; Na drsenje, ko sku-
šamo vsak korak čim bolj izkoristiti za drsenje čim dlje; Na roke, da 
palice zapičimo v bližini prstov na nogi (roke ne smemo povleci k 
sebi) in mora razdalja med dlanjo in ramo ostati nespremenjena.
Za zelo strme klance, pa tudi za klance, kjer nam »ne prime« 
uporabimo Smrekco. Gremo iz smučine ven in v hoji oz. teku 
»preskakujemo« z razkoračenimi nogami. Izmenično z levo in 
desno nogo naprej.

KLASIKA - DODATEK
Smuči za »klasiko« se »peglajo« in mažejo in jih moramo kar se da 
večkrat impregnirati. Ne impregniramo jih po celi dolžini, saj vmesni 
prostor, t. i. fuga, pustimo prazno. Na to impregnirano površino 
namažemo ustrezno mažo – klister ali vosek, za kar se odločimo 
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šele, ko smo na snegu. Šele na licu mesta se vidi kakšen je.
Če gre za grobozrnat, rahlo poledenel, moker sneg, namažemo ustrezen klister (glede 
na temperaturo). Če je sneg suh, se odločimo za ustrezni vosek (to ni impregnacija!).

DRSALNI KORAK - OSNOVA
Drsalna tehnika - skejt je za takrat, ko želimo biti športni, eksplozivni, dinamični. Športno 
gledano, je to najbolj kvaliteten napor, ki nam ga zimski outdoor lahko da, in to v krat-
kem času. Potrebne so le proge, ki lepše kot so, več užitka dajejo.
Zato ni čudno, da tudi za tek na smučeh plačujemo dnevne karte. Recimo Rogla, dolina 
Poden (Bodental) in še marsikod. Moramo razumeti, da se proge ne naredijo same od 
sebe, kot recimo v Kamni gorici (pod Jelovico), kjer živijo navdušenci za tek na smučeh.
Dolžina smuči za odrasle je nekje 10- 15 cm nad telesno višino, odvisno od trdote smuči! 
Dolžina palic nekje med brado in ušesi (90% telesne višine). Obutev visoki tekaški čevlji, 
lahko tudi pol-visoki, nikakor ne nizki. Ne omogočajo ustrezne stabilnosti gležnju.
Smuči se ne maže, pač pa le »pegla« z voski (za hitrost) po celi dolžini. Predvsem skr-
bimo, da masa ni suha (ko črna masa postane sivkasta). Voske prilagajamo glede na 
temperaturo snega.

Gabriela 

Soukalová
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DIAGONALNI KORAK 
- TEHNIKA
Poznamo tri vrste korakov, ki jih prilaga-
jamo glede na teren. Bistveno pri vseh pa 
je, da je vedno ena noga stojna, druga 
odrivna. Na stojno nogo vedno prene-
semo težo celega telesa, ko morajo biti v 
isti liniji prsti na nogah, koleno in špica.
Odriv je kratek in eksploziven, ko skušamo 
čim dlje drseti po eni nogi, da maksimalno 
izkoristimo odriv. Pri slednjemu smo 
pozorni, da nam noga ne uhaja nazaj. Boki 
morajo biti ves čas na isti osi. Če odrinemo 
z levo nogo, levega boka ne smemo zasu-
kati nazaj in obratno. Rob smuči polagamo 
na zunanji rob, da bolj izkoristimo drse-
nje. Vbod palic je v višini sprednjega dela 
vezi. Paščki na palicah naj bodo kratki, da 
ko naredimo odriv s palicami, nam le te 
prosto obvisijo – dlani razpremo. Navkre-
ber znižamo težišče, pokrčimo noge in jih 
razširimo – položaj »žabe«.

POHODNE SMUČI - 
OSNOVA
Pohodne tekaške smuči so čisto svoja, 
posebna zgodba. Zelo drugače od turnih 
smuči. Morda s prej omenjenima sploh 
nima stične točke, pa čeprav jo seveda 
ima ...
S tako opremo si lahko odpremo široka 
obzorja, od dolin do gorovja, od Snežnika, 
do severnega Svalbarda. Lahko lomastimo 
okoli vikenda po poljih in kolovozih na 
Dolenjskem ali pa prečimo celotni Koče-
vski gozd. Lahko gremo preko gorske pla-
note Hardangevidda na Norveškem ali pa 
iz neposredne bližine občudujemo temno 
zaledenele velikane Centralnih Alp (Dach-
stein, Ramsau, ...). Ni meja za to opremo.
Tudi spust, ki je včasih zabaven, včasih 
mukotrpen, ampak vedno se pride domov 
- cel. A o tej opremi in tehniki je še več 
vsega, zato naj ostane za drugič ...

Dejan Ogrinec

Foto: arhiv Swix 
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Zmagovalec. Vrhunski tekmovalni čevelj prvakov, za drsalno tehniko smučarskega teka, odlikujejo številne inovativne 
lastnosti, ki nudijo tekmovalcu vrhunsko podporo za doseganje optimalnih rezultatov. Poleg trdega flexa, deljenega pod-
plata, VCP vložka, anatomske steljke in gamaše narejene iz enega kosa, čevelj odlikujeta predvsem odstranljiva karbonska 
manšeta in »active edge carbon« na robovih opetja za boljšo prilagodljivost čevlja v predelu pete in optimalno udobje 
stopala in gležnja. V teh čevljih tekmujejo vrhunski tekmovalci Gabriela Soukalova, Petter Northug, Charlote Kalla, Jakov 
Fak, Vesna Fabijan ... in osvajajo medalje na največjih tekmovanjih.

Cena: 699,95 EUR

ALPINA – CSK

Čevlji iz skupine COMPETITION so prva izbira smučarskih tekačev na maratonskih razdaljah, v drsalni tehniki. Opre-
mljeni s številnimi posebnimi lastnostmi in inovacijami so v zimskem okolju preprosto nepremagljivi. Manšeta in 
stabilizator iz obstojnih karbonskih vlaken dodatno podpirata nogo in skrbita za optimalen prenos energije z noge 
na smučko. Zgornja plast iz mikroperforirane membrane 4Dry je vodoodporna, zračna in zelo trpežna. Nad njimi 
se navdušujejo tisti, ki želijo hitro in brez zmrzovanja (Thinsulate izolacija) premagovati dolge razdalje.

Cena: 339,90 EUR

ALPINA – T10 EVE

Čevelj je namenjen rekreativnim smučarkam, ki obožujejo lahek tek ali hojo na smučeh.  Nudi popolno udobje ženskemu 
stopalu, saj je prilagojen posebej zanje. Je dobro oblazinjen, ima mehak flex in anatomski vložek. Thinsulate material 
zadržuje toploto v čevlju in s tem nudi prijetno okolje vašim stopalom. Primeren je za klasično tehniko smučarskega teka.

Cena: 99,91 EUR

ALPINA – ED 2.0 JR

Čevelj za mlade navdušence drsalne in klasične tehnike smučarskega teka. Brezšivna prevleka in vodoodporna 
zadrga, plastična manšeta ter opetnik zagotavljajo bočno in torzijsko stabilnost, še kako potrebno za bodoče 
smučarje tekače, ki se že udeležujejo prvih preizkušenj v klasični in drsalni tehniki.

Cena: 199,90 EUR

ALPINA -  T 30 EVE

Čevelj je namenjen rekreativnim smučarkam, nudi popolno udobje ženskemu stopalu, saj je posebej prilagojen 
zanje. Blazinjenje, mehak flex, anatomska steljka  je le nekaj lastnosti, ki jih izpostavljamo. Thinsulate material 
zadržuje toploto v čevlju in s tem daje prijetno okolje vašim stopalom. Čevelj je namenjen klasični in drsalni tehniki 
smučarskega teka.

Cena: 119,90 EUR
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DO VOZOVNIC TUDI PREK SPLETA.


