
Ali obstaja tudi drugačna pot za 
premagovanje dolgih, celo ul-
tradolgih razdalj v določenem 

času, z manj napora in brez takih posle-
dic, kot jih ima tek? Ali obstajata pot in 
način, morda kak koncept, ki sledi sta-
rodavnim zakonitostim zgradbe člove-
kovega telesa, pot, ki ne izčrpava tako 
hitro in intenzivno, pot, ki je v sozvočju 
s človekovim telesnim ustrojem, nje-
govim gibanjem in bivanjem? Zaradi 
teh vprašanj se je Samo Rugelj odločil 
umakniti od ustaljenih tekaških poti in 
raziskati, ali obstaja še kaj drugega. In 
odkril je vsestransko blagodejno – hojo.

Samo Rugelj (1966), publicist, urednik 
in založnik, ljubiteljski pohodnik in hri-
bolazec že od malega, ki ima za seboj že 
pol stoletja planinarjenja, se je septembra 
leta 2017 odločil narediti pohodni preiz-
kus. Skupaj z Mojco, prijateljico iz mla-
dosti, se je namenil v sproščenem, zlož-
nem in vztrajnem pohodnem tempu pri-
ti v dobrem dnevu od doma v Ljubljani 
na vrh Triglava. Zastavila sta si pot, ki ju 
je vodila prek gričev in dolin ter hrib in 
sotesk. To potepanje pa je bilo zanj odlič-
no izhodišče tudi za razmislek o blago-
dejnosti hoje kot najbolj naravnega člo-
vekovega gibanja. Njegova razmišljanja 
lahko beremo v njegovi knjigi Triglavske 
poti – hvalnica hoji in potepanja na vrh Slo-
venije, ki je nastala kot plod tega preizku-
sa. Iz nje povzemamo njegove izsledke o 
blagodejnosti hoje.

JE PREIZKUS USPEL?
Preizkus je že prvi dan uspel. Preho-

dila sta pot od Ljubljane do Bohinja, kjer 
sta prenočila, zgodaj zjutraj pa se poda-
la naprej proti Triglavu. Hodila sta brez 

velikih hitrostnih načrtov. Obetala sta si 
prijetno, obenem pa aktivno celodnevno 
hojo. Brez naglice, vendar brez počitka, 
kot bi rekel Goethe. Prvi dan sta tako ob 
skoraj devetdesetih dolžinskih kilome-

trih naredila še kakih tri tisoč petsto me-
trov vzpona, vse to v osemnajstih urah, 
kar je bilo povsem enakovredno gorske-
mu stokilometrskemu ultramaratonu v 
Ameriki, ki se ga je bil Samo Rugelj ude-
ležil pred tremi leti in pol. Takrat je bil na 
koncu tako izčrpan, da si je rekel, da ni-
koli več ne bo šel teči na sto- ali večkilo-
metrski maraton. Nikoli pa ni rekel, da 
ne bo šel več na kako tako pot.

»Eksperiment je uspel. Potrdilo se je, 
da lahko z naglo in neprekinjeno hojo v 
približno enakem času premagava prib-
ližno enako razdaljo kot pri gorskem ul-
tramaratonu, kot če bi začela s klasičnim 
tekom. Pokazalo se je, da za povpreč-
nega rekreativca ni toliko pomembno, 
da hitro začne, temveč predvsem to, da 
hodi zložno in neprekinjeno. In to ni bil 
poskus samo na enem človeškem telesu, 
temveč na dveh, povrh tega še različnih 
spolov in z različno osebno zgodovino. 
Ni bil ravno vzorec, ki bi zadostoval za 
znanstveni članek, bil pa je dovolj velik, 
da je prepričal mene, in seveda tudi Moj-
co,« razglablja v knjigi.

Dan po ameriškem ultramaratonu je 
bil tako utrujen, da se je komaj malo spre-
hodil naokoli. Dan po enakovredni ce-
lodnevni hoji od Ljubljane do Bohinja pa 
je naslednji dan zlahka prišel peš še od 
Bohinja na Triglav. V približno tridesetih 
urah hoje v dveh dneh sta tako naredila 
kakih sto petdeset tisoč korakov.

HOJA ALI TEK?
Človek ima prilagoditve tako za 

hojo kot za tek. Večina kopenskih sesal-
cev ima v svojem telesu »vgrajeni« dve 
osnovni gibanji: počasno, torej hojo, za 
vsakodnevno premikanje ter hitro, torej 
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Človeško telo je najbolj 
prilagojeno za gibanje v obliki 

hoje, ki jo glede na teren in 
potrebo kombinira s tekom.

Knjiga »Triglavske poti – hvalnica hoji in 
potepanja na vrh Slovenije« je dosegljiva 
tudi na Misteriji.si; cena je 19,90 €.



s kombinacijo hoje in teka. Pri tem pa je 
gotovo ključno, da telesa s tekom ne pre-
obremenimo in se ne nabere preveč mi-
kropoškodb, ki vodijo v otekanje mišic. 
Zato je vmesna hoja izjemno koristna, 
ker predstavlja čas obnovitve telesa.«

HOJA DANES PODCENJENA
V sodobnem času, ob koncu druge-

ga desetletja enaindvajsetega stoletja, so 
hoja in njeni blagodejni učinki zelo pod-
cenjeni. To velja tako za duhovno in te-
lesno plat hoje kot tudi za njeno socio-
loško in ekonomsko plat, še pravi Samo 
Rugelj.

Hoja namreč ni primerna za marke-
ting, promocijo, kapitaliziranje, povzdi-
govanje ega, razkazovanje, dokazovanje, 
premagovanje samega sebe, poseganje 
po lastnih mejah in njihovo preseganje. 
Za hojo ni modne in športne industrije, 
množičnih športnih dogodkov, global-
nih zvezd in bogatih sponzorjev.

Čeprav je hoja v teh časih skoraj poza-
bljena, pa ne pozabimo, da je tudi najce-
nejše zdravilo. Le treba ga je jemati in si 
ga privoščiti vsak dan. Ne glede na vre-
me. In vsak dan se vprašajmo, če smo si 
danes že privoščili zdravilo.

Izbiramo pa lahko med več zdravi-
li. Za normalno, relativno pasivno hojo 
velja tista, pri kateri v eni uri prehodi-
mo pet kilometrov. Če gremo šest kilo-
metrov na uro, se to že smatra za aktiv-
no hojo. Pri sedmih kilometrih na uro 
je nekako meja med aktivno hojo in po-
spešeno hojo, ki se ji moramo posveča-
ti že tudi z razumom. Osem kilometrov 
na uro pa je tista skrajno hitro hoja, ki 
jo še lahko izvajamo z normalno, narav-
no pohodno tehniko, od nas pa zahte-
va precejšnjo telesno in duševno prip-
ravljenost.

 Anja Drašler 

dopolnjuje energetske rezerve in potem 
teče naprej,« pojasnjuje Rugelj.

S HITRO HOJO 
SE DALEČ PRIDE

»Moja teza je, da je človeško telo naj-
bolj prilagojeno za gibanje v obliki hoje, 
ki jo glede na teren in potrebo kombini-
ra s tekom. Aktiven človek se zlahka, z le 
nekaj vadbe, niti ne vadbe, temveč zgolj 
daljše aktivne hoje, hoje, ki je bila lastna 
človeku pred desettisočletji, odpravi na 
dolge in relativno hitre pohode – poho-
de s hitrostjo, ki je skoraj povsem primer-
ljiva z nekajmesečnimi tekaškimi pripra-
vami na ultramaratone v rekreativnem 
času. Seveda pa se povprečna hitrost teh 
dveh pristopov približno izravna šele na 
daljši razdalji, recimo na razdalji okoli sto 
kilometrov. Recimo na razdalji od Lju-
bljane do Bohinja, ki sva si jo zadala pre-
magati v prvem dnevu.«

Nadalje pravi, da če obiščeš katere-
ga od maratonov, se moraš nanj običajno 
tudi posebej tehnično pripraviti, dobro 
razmisliti, kaj boš jedel in pil med potjo, 
kako boš razporedil moči in tako naprej. 
Vedno obstaja tudi dilema, ali boš zmo-
gel do konca.

Če pa hodiš že od vsega začetka, to-
rej pospešeno hodiš, vsega (ultra)mara-
tonskega energetskega balasta in doda-
tnih pripravkov niti ne potrebuješ. Po-
raba energije je med hitro hojo skoraj 
povsem enaka tisti, ki jo telo lahko spro-
ti ustvarja iz svojih virov; telo torej del-
no porablja glikogen, drugi del pa črpa 
iz maščob. Seveda je poraba glikogena 
pri hitri hoji precej manjša kot pri teku, 
tako da ta ostane na zalogi precej daljši 
čas, morda tudi ves dan in še dlje. Če ima 
telo na razpolago še kake manjše zunanje 
energetske vire, je njegova energetska bi-
lanca tako rekoč povsem uravnana.

»Zato sem predpostavljal, da se s hit-
ro hojo lahko pride zelo daleč in tudi zelo 
hitro. Nekateri mislijo, da se da še dlje in 
še hitreje ter skoraj brez posledic priti kar 

tek, za urgentno premikanje v času ra-
znih kriz, ko gre organizmu za obstanek.

»Če primerjamo človekovo porabo 
energije med hojo in tekom, lahko ugo-
tovimo, da človeško telo za dolg vztraj-
nostni tek v bistvu energetsko ni (bilo) 
pripravljeno v smislu zalog energije, ki 
je potrebna zanj. Glikogena kot glavne 
energetske substance, ki se porablja med 
tekom, je v telesu običajnega današnje-
ga človeka okoli pol kilograma, kar po-
meni, da se da z njegovo pomočjo prete-
či dobri dve uri, morda tri, potem pa se 
ta rezervoar energije že precej izprazni. 
Nato mora človek, ki pri sebi nima kake 
zaloge hitro prebavljive hrane (beri: slad-
kega prigrizka, energetskih gelov in po-
dobno) ali pa ni posebej treniran za to 
(kot denimo vrhunski ultratekači), pres-
topiti v pohodni korak in nadaljevati na 
maščobni pogon, pri katerem se sprošča 
manj energije. Če bi človek ves čas hitro 
tekel, bi torej prehitro porabil energijo, 
kadar pa teče bolj zmerno, sploh pa, če 
vmes tudi redno hodi, lahko že med hojo 

S hitro hojo se lahko pride 
zelo daleč in tudi zelo hitro.
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PREBRALI SMO 

Kava preprečuje in zdravi 
Parkinsonovo bolezen
O vlogi, ki jo ima morda kava pri Parkinsonovi 
bolezni, je bilo opravljenih vsaj devetnajst štu-
dij in na splošno je uživanje kave povezano z 
za tretjino nižjim tveganjem. Kofein v petrijev-
ki dokazano varuje človeške živčne celice pred 
uničujočimi učinki pesticidov in drugih nevro-
toksinov.
Kaj pa kava za zdravljenje Parkinsonove bo-
lezni? V naključno nadzorovanem preizkusu 
so se pri bolnikih, ki so jim dajali kofein v koli-
čini, enakovredni dvema skodelicama kave na 
dan (ali približno štirim skodelicam črnega čaja 
ali osmim skodelicam zelenega čaja), po treh te-
dnih znatno izboljšali gibalni simptomi.
Seveda, za skodelico kave ne morete zaračuna-
ti prav veliko, zato so poskušale farmacevtske 
družbe vnesti kofein v nova poskusna zdravila, 
kot sta preladenant in istradefilin. Toda izkaza-
lo se je, da ne delujejo nič bolje od povsem na-
vadne kave, ki pa je veliko cenejša in varnejša.
(Iz knjige Kako ozdravimo s hrano, dr. Michael 
Greger – Misteriji.si)


