
RÓWNOWAGA I BALANS CIAŁA 

 

 Czemu warto nad nią pracować i rozwijać te cechy ? Choć często zapominana na rzecz siły 

rąk czy mięśni głębokich, to balans ciała jest bazą naszej dyscypliny - we wspinaczce korzystamy z 

równowagi nieustannie, przy każdym ruchu oraz w bezruchu – w pozycjach restowych i przy 

wpinkach. Nie bez powodu często dziewczyna „bez bicka” robi trudniejsze drogi niż jej 

przypakowany kolega podciągający się 20 razy i polegający na sile rąk. Pamiętajmy, że to na nogach 

opieramy całe ciało i przesuwamy je w górę, a ręce służą do przytrzymywania środka ciężkości blisko 

ściany. Podstawą techniki wspinania jest praca nóg, a praca nóg to umiejętność balansowania, łapania 

i utrzymywania równowagi. W skrócie - nawet słabe nogi są silniejsze od silnych rąk :) 

 Na utrzymywanie prawidłowej postawy ciała oraz utrzymanie równowagi przy zmianach 

pozycji ciała oraz  wiele czynników: wzrok, błędnik oraz specjalne receptory znajdujące się w 

mięśniach i stawach. To właśnie dzięki temu zestawowi możemy dokładnie określić nie tylko w jakiej 

pozycji jesteśmy, ale precyzyjnie określić ułożenie każdej części ciała w przestrzeni i jak ustawione 

są w stosunku do siebie. Tę świadomość nazywamy PROPIOCEPCJĄ. Proces ten odbywa się 

jednocześnie w sposób świadomy i podświadomy. Rozwijając zmysł równowagi rozmaitymi 

ćwiczeniami zwiększamy ilość bodźców docierających do naszego mózgu dzięki czemu  zwiększamy 

reaktywność i polepszamy pracę naszego układu nerwowego. Oczywiście, korzystamy na co dzień z 

równowagi i z propriocepcji  stojąc czy przemieszczając się, dzięki czemu nie przewracamy się co 

chwila i unikamy zranienia. We wspinaczce ilość informacji, które nasz mózg musi przetrawić z 

powodu ułożenia naszego ciała względem ściany jest jeszcze większa, a sposób przemieszczania się 

od chwytu do chwytu i od stopnia do stopnia powoduje, że bez przerwy tę równowagę tracimy i 

odzyskujemy stabilizując pozycję po wykonaniu ruchu. Im większa odległość, którą musi pokonać 

nasz środek ciężkości, tym trudniej tę równowagę utrzymać – choćby z tego powodu kilka lat temu 

zmieniono zasadę w boulderingu i chwyt topowy nie wystarczy utrzymać jak kiedyś 3 sekundy, ale 

utrzymać na nim „pozycję stabilną”. 

 Ćwiczenia na równowagę mogą wydawać się dziecinnie proste, jednak wykonywane 

prawidłowo potrafią zmęczyć, gdyż angażują i wzmacniają mięśnie głębokie oraz stabilizujące. 

Wykonywanie tych ćwiczeń poprawiają koordynację ruchową, a dzięki wyćwiczonemu balansowi 

lepiej potrafimy zapanować nad własnym ciałem znajdującym się permanentnie w „równowadze 

chwiejnej” na drodze czy bulderze. 

 Idealnym dodatkiem do tego typu treningu są wszelkiego typu piłki, deski czy dyski (balance 

ball, balance board, balance disc), gdyż niestabilne podłoże wymusza jeszcze większą pracę mięśni 

głębokich i stabilizujących, pobudza mocniej nasz system nerwowy, a więc wprowadza propriocepcję 

na wyższy poziom, ale, nie oszukujmy się – da się bez tego zrobić świetny trening i rozwijać zmysł 

równowagi. 

 

Pamiętaj, że przechodzenie do trudniejszej wersji ćwiczenia (BIS, BONUS lub HARD) jeśli nie 

robisz swobodnie wersji podstawowej mija się z celem lub wręcz ma odwrotne skutki. Nie zniechęcaj 

się w myśl zasady „Nie od razu Rzym zbudowano”. 

 

STANIE NA JEDNEJ NODZE 

 

1) Stań na jednej nodze (stopa równomiernie obciążona), drugą unieś lekko nad podłogę i zostań 

w tej pozycji jak najdłużej. Jeżeli masz problem z utrzymaniem tej pozycji 20 sekund, nie utrudniaj 



ćwiczenia. Zmień nogę i powtórz ćwiczenie 3x na każdą nogę. Pamiętaj, by tułów i głowę trzymać 

prosto, najlepiej patrzeć się na wybrany punkt przed sobą. Jeśli chcesz, możesz pomagać sobie 

trzymając ramiona po bokach ciała, równolegle do podłoża, ale staraj się nimi nie machać. 

 

2) Jeśli utrzymujesz statyczną równowagę bez problemu w pozycji z ćwiczenia 1. przyjmij taką 

samą pozycję, ale tym razem stojąc tylko na palcach, symulując w ten sposób stanie na małym stopniu. 

 

3)   Stań na prawej nodze, oprzyj stabilnie całą stopę na ziemi. Podnieś lewą nogę lekko do góry i do 

przodu, utrzymaj 10 sekund. Następnie nie przechylając ciała przesuń lewą nogę w lewo, również 

przytrzymaj tę pozycji 10 sekund i na koniec wyciągnij lewą nogę do tyłu, również 10 sekund. 

Analogicznie na drugą stronę. Powtórz trzykrotnie na prawą i lewą nogę. 

 

 

4)   Stań na prawej nodze i uginając ją lekko w kolanie postaraj się sięgnąć lewą stopą jak najdalej 

przed siebie i muśnij nią (ale nie opieraj!!) o podłogę. Powoli wróć lewą stopą do pozycji wyjściowej. 

Teraz znów uginając prawą nogę sięgnij lewą stopą  jak najdalej w lewo, wróć  do pozycji wyjściowej. 

To samo jak najbardziej w tył i ostatnia pozycja po skosie do tyłu. Zrób to ćwiczenie 3x na każdą 

stronę. BIS: W nieco trudniejszej wersji tego ćwiczenia nie zestawiamy stopy na ziemię między 

pozycjami, lecz utrzymujemy ją delikatnie nad ziemią. W wersji hard każdą pozycję w skrajnym 

punkcie przytrzymujemy 5-10 sekund. 

 



 

 

 

bonus: Ćwiczenia 1-4 są zdecydowanie trudniejsze z zamkniętymi oczami. Oczywiście pod 

warunkiem, że jesteś w stanie wykonać 3 serie po 20 sekund bez problemu na każdą stronę. 

hard: Dla osób pragnących wzbić się na wyżyny balansu ciała do ćwiczeń 1-3 można dodać  

(oczywiście z otwartymi oczami) podrzucanie piłeczki lub odbijanie jej o ścianę czy podłogę – to 

świetne utrudnienie symulujące utratę równowagi i próby stabilizacji przy wysokich wstawieniach 

nóg czy korzystaniu z szeroko rozstawionych stopni. 

 

 Nie ukrywam, że następna zabawa z wariantami to jedno z moich ulubionych ćwiczeń na 

równowagę, bez którego nie wyobrażam sobie rozgrzewki :) 

5) Stań na prawej nodze. Lewą podnieś, zdecydowanie zegnij i postaraj się :rysować” kolanem 

jak najobszerniejsze kółko odwodząc kolano w bok, podciągając do góry, opuszczając w dół i 

wypychając je w tył. Ważne, żeby nie zestawiać stopy na ziemię! Zrób kilka 5-6 kółek w jedną stronę 

(np. kolano w tył → w bok –> do góry z przodu –> w dół x6), a następnie tą samą nogą w przeciwnym 

kierunku (do góry z przodu –> w bok –> w tył →  w dół x6). Zmień nogę i zrób tę samą ilość 

powtórzeń. Chwilę odsapnij i powtórz wszystko jeszcze jeszcze dwa razy na prawą i na lewą nogę. 

Postaraj się stać stabilnie, tak, by tułów był nieruchomo. Nie przyspieszaj krążenia nogą – lepiej 

zrobić to ćwiczenie powoli, ale dokładnie. Możesz zacząć od mniejszej ilości powtórzeń, nawet 2-3 

na nogę w każdą stronę. (ilustracje pod wersją bonusową) 

 

     Prawdopodobnie zetknęliście się z tym ćwiczeniem w wersji „niewspinaczkowej”, czyli z 

opieraniem się ręką o ścianę lub o kogoś z jednoczesnym machaniem nogą. I fakt, może to być 

ćwiczenie rozgrzewkowe, ale dla nas , wspinaczy liczy się tutaj próba zachowania równowagi i 

zaangażowanie mięśni stabilizujących. 

bonus: Wszystko tak samo, tylko wyprostowane ramiona wyciągnij w górę, nad głowę (symulacja 

trzymania chwytów nad głową). Nie dość, że ramiona nie będą Ci pomagać w utrzymywaniu 

równowagi, to jeszcze musisz ich pilnować by nie opadały i nie uciekały na boki – kontroluj je: 

 



 

 

 

 

 

 



hard: i tu się zaczyna prawdziwa zabawa :) Pozycja wyjściowa jak w wersji bonusowej, ale tym 

razem trzymając ramiona w górze przechylamy całe ciało w prawą stronę (stojąc na prawej nodze) 

przez co już na starcie łatwiej jest nam stracić równowagę, a nawet się przewrócić. W takiej wygiętej 

pozycji powoli zataczaj koła kolanem lewej nogi – im wolniej, tym łatwiej zachować równowagę. 

Staraj się, żeby jedyną ruchomą częścią ciała była ta noga. Odpocznij chwilę zanim przejdziesz do 

powtórki na drugą nogę. W tej wersji 6 powtórzeń może być zabójcze, więc zacznij spokojnie od 3 

krążeń na każdą stronę (w przód i w tył). Powtórz jeszcze 2 razy wszystko na prawą i lewą nogę.  To 

ćwiczenie idealnie symuluje ułożenie ciała w trakcie wspinania, kiedy chwyty mamy po jednej stronie, 

a stopnie po drugiej i musimy kompensować to ustawienie całym ciałem, by przestawiając nogę na 

wyższy stopień nie stracić równowagi: 

 

 

 

6) „Po linie”. Pozycja wyjściowa jak w ćwiczeniu 4. Stojąc na prawej nodze ugnij ją w kolanie, 

lewą nogę wysuń jak najdalej przed siebie i postaw na ziemi. Przejdź powoli środkiem ciężkości nad 

lewą stopę, stań na kilka sekund na lewej nodze i zrób kolejny krok prawą nogą. Staraj się iść stopami 

idealnie w jednej linii – wybierz do tego linię kafelków na podłodze, połóż kilka metrów sznurka lub 

naklej taśmę na podłodze. Staraj się nie opuszczać głowy, lecz patrzeć cały czas przed siebie, tułów 

wyprostowany, łopatki ściągnięte. Zrób kilka kroków w przód za każdym razem zostając 5-10 sekund 

na jednej nodze: 



 

 

hard: Wszytko tak samo, ale poruszaj się w tył. 

 

 

WYKROKI 

 Wykroki i wariacje na ich temat, to świetne ćwiczenia dla wspinaczy, gdyż regularnie ich 

wykonywanie nie tylko w znaczący sposób poprawia równowagę. Przy utrzymaniu prostej postawy 

ciała i równowagi angażujemy przy tych ćwiczeniach również mięśnie brzucha, pleców i nóg.  

Wykonując je regularnie zyskuje na tym nasze poczucie balansu ciała i tak ważne dla wspinaczy 

mięśnie stabilizujące. 

 Przy wykrokach na początku trudna do opanowania jest prawidłowa technika wykonywania. 

Jest to jednak bardzo ważne, bo tylko precyzyjne ruchy uruchamiają właściwe mięśnie, a wykonanie 

„bo tak mi wygodniej” może prowadzić do urazów. We wszystkich tych ćwiczeniach kluczowe jest 

odpowiednie ustawienie stawu kolanowego, bioder i tułowia. Dokładny opis w ćwiczeniu pierwszym. 

 

1) Stoimy stabilnie na dwóch nogach, stopy blisko siebie, ale nie dotykają się.   Wykonujemy 

ruch prawą nogą do przodu przy jednoczesnym obniżeniu jak najbardziej bioder nad podłogę. 

Obniżając się, schodzimy prostopadle w dół. Obydwie nogi są ugięte w kolanach. Kolano nogi 

robiącej wykrok w przód nie może pójść dalej niż stopa,  musi zatrzymać się mniej więcej nad stawem 

skokowym. Noga, która została z tyłu nie jest wyprostowana, lecz zgięta w kącie prostym (udo 

pozostaje w pionie, łydka równolegle do podłogi), z kolanem blisko przy podłodze. Ostatecznie nogi 

powinny mieć kształt „połowy swastyki”. Nie zapomnij o utrzymaniu prawidłowej postawy ciała.: 

klatka piersiowa wypięta, łopatki ściągnięte, tułów i miednica ustawione pionowo, biodra równolegle 

do podłoża.  Ręce trzymamy na biodrach lub wiszą luźno wzdłuż ciała. Absolutnie nie powinniśmy 

się podpierać nimi o nogę z przodu! Wybij się z przedniej nogi i w powietrzu (nie wlecz jej po ziemi) 

przenieś stopę do pozycji wyjściowej. To samo na drugą nogę. Na początek rób po 8-10 powtórzeń 



na każdą nogę, zmieniając prawa-lewa przy każdym powtórzeniu. Odpocznij. Powtórz ćwiczenie 

jeszcze 3 razy. Można sobie lekko utrudnić wykonując wszystkie 10 powtórzeń w serii na tę samą 

nogę: najpierw 10x lewa w przód, potem 10x prawa w przód. I tak też w sumie 4 serie :) 

 

 

 

 

Bonus 1: ćwiczenia możemy utrudnić dodając obciążenie np. butelkami, kanistrem lub wielką 

encyklopedią. Ćwiczenie wykonujemy jak w oryginale, ale w rękach trzymamy butelki (w obu rękach, 

w prawej jedna, w lewej druga, wówczas ręce są wyprostowane w ramionach) lub jeden ciężar 

(butelka 1,5l, kanister, ciężka książka (trzymamy nad głową lub przy klatce piersiowej). 

Bonus 2: innym utrudnieniem ćwiczenia jest dodanie skrętu tułowia podczas wykonywania wykroku. 

Wykonujemy ćwiczenie w wersji podstawowej, ale w trakcie obniżania tułowia robimy skręt tułowia 

w jedną stronę. Wracamy do pozycji wyjściowej i robimy wypad na drugą nogę, skręcając ciało w 

przeciwną stronę. Np. prawa noga z przodu – skręt w lewo, lewa noga w przód – skręt w prawo. Im 

energiczniejszy skręt tułowia, tym trudniej będzie utrzymać równowagę. 

 

2) Wykroki na taśmie („krok czapli”) Ćwiczenie analogicznie do nr 6 z działu „stanie na jednej 

nodze”, z tym, że przemieszczamy się wykrokami. Przy przenoszeniu ciężaru ciała na nogę 

wykroczną (z przodu) trzeba bardzo uważać, by staw kolanowy nie „wyprzedził” stopy: 



 

 

3)    Jak w ćwiczeniu poprzednim, tylko po wykonaniu wykroku za każdym razem dodajemy skręty 

tułowia raz w prawą, raz w lewą wraz z wyrzutem ramion oraz jeden wyrzut ramion w górę „do sufitu” 

(czyli: wykrok lewą nogą → skręt i ręce w prawo →  skręt i ręce w lewo →  ręce w górę → ręce w 

dół →  wykrok prawą nogą itd.). Staramy się przy robieniu kroków nie opierać obydwu stóp obok 

siebie, ale robić duże kroki. Ramiona powinny być wyprostowane, nogi za każdym razem znajdować 

się w pozycji jak przy zwykłym wykroku, czyli kolana w kątach prostych, tułów pionowy, szyja 

pionowo, wzrok podąża za dłońmi zarówno w górę jak i na boki: 

 

 



 

 

Hard: po wykonaniu 4-5 kroków w przód spróbuj wykonać kilka kroków w tył. 

 

 Dołączenie ramion do zwykłych wykroków powoduje zaburzenie równowagi, co pociąga za 

sobą pracę większej ilości mięśni tułowia oraz ramion. Absolutnie nie powinno się robić tego 

ćwiczenia szybko, ale dążyć do dokładnego, powolnego i świadomego wykonania każdej sekwencji. 

Regularne wykonywanie tego ćwiczenia przynosi wiele korzyści wspinaczom w zakresie balansu 

ciała,  pracy nóg oraz, przez konieczność kontrolowania dokładnego ułożenia zarówno kończyn 

dolnych i górnych tak ważnej propriocepcji. 

 

 

 

 

 


