
WZMACNIANIE PALCÓW I PRZEDRAMION 

 

 

 
„Wy wspinacze, to cały czas wisicie na tych palcach!”. I faktycznie już przy pierwszej wizycie 

na ściance  czy w skałkach pierwsze, co zaczyna boleć to palce. Ale nie dlatego, że na nich 

wisimy, ale dlatego, że na co dzień nigdy ich nie obciążamy. Chyba w żadnej innej dyscyplinie 

sportu palce nie są poddawane takim obciążeniom, a nawet torturom.  Ruch wspinaczkowy 

polega na nieustannym pokonywaniu grawitacji, a więc i ciężkości naszego ciała, a to 

możliwe jest wyłącznie wtedy, kiedy sile ciężkości ciała przeciwstawimy przeciwstawimy 

siłę mięśniową i zaangażujemy do ciężkiej pracy ogromną ilość niedużych mięśni (w sumie 

42!): zginacze palców, zginacze nadgarstka, zginacze stawu łokciowego i prostowniki 

ramienia, a wraz z nimi obciążymy troczki, pochewki, ścięgna itd. 

 

 Ponieważ dodatkowym problemem jest fakt, że w samych palcach nie ma mięśni 

często powtarzana zasada mówi, że najlepszym sposobem trenowania siły i wytrzymałości 

palców dla osób początkujących i średnio zaawansowanych jest samo wspinanie. Po pierwsze 

dlatego, że właśnie „nie wisimy na tych palcach”, tylko stoimy na nogach, a ręce, więc i palce 

tylko utrzymują nasze ciało w pionie, stąd bazą wspinania powinna być praca nóg i balans 

ciała,. Z tego powodu początkujący wspinacz będzie odnosił największe korzyści z nauki 

techniki, i ogólnej sprawności ciała (siła względna, rozciągnięcie, równowaga). Po drugie 

istnieje nieskończona ilość rodzajów chwytów, różnią się kształtem, teksturą, tarciem, 

temperaturą i wielkością. Po trzecie, w początkowym okresie nauki wspinania przedkładanie 

siły palców nad resztę aspektów może skutkować nieprzyjemnymi, ciągnącymi się tygodnie 

lub miesiące kontuzjami, gdyż, niestety „zaakceptowanie” wyżej opisanych obciążeń przez 

nasz organizm trwa dość długo, a  proces adaptacji chrząstek i ścięgien do wspinaczkowych 

obciążeń trwa miesiącami, a nawet latami. 
 

 Trening sił palców sensu stricte oraz „wyrabianie szpona”, ze stworzonym do tego celu 

całym arsenałem przyrządów jak chwytotablice, belki, kule czy campus przeznaczony jest 

raczej dla osób zaawansowanych. Chodzi tu konkretnie o osoby posiadające odpowiedni 

stosunek siły do masy (nazywane w żargonie „przełożeniem korby do torby”), których ogólna 

sprawność fizyczna i umiejętności techniczne, taktyczne i psychiczne nie pozostawiają wiele 

do życzenia. 



 Ćwiczenia zaproponowane poniżej nie są skierowane do mistrzów, a do osób 

początkujących i średnio zaawansowanych. No dobrze, ale skoro najlepszym sposobem 

rozwijania siły palców i przedramion jest wspinanie, a jesteśmy pozbawieni możliwości 

pójścia na ściankę lub pojechania w skałki?!? Spokojnie  istnieją sposoby delikatnego 

wzmacniania tych części. Niektóre z nich są stosowane jako oćwiczenia profilaktyczne lub w 

rehabilitacji  palców, nadgarstków czy łokci. Oczywiście, jeśli ktoś dysponuje hantlami, 

gryfami czy obciążnikami, może ich używać, starałam się jednak pokazać, że brak 

profesjonalnego sprzętu nie jest problemem i większość ćwiczeń możemy wykonać 

zastępując gadżety przedmiotami dostępnymi w domu: zamiast ciężarków stosujemy butelki 

z wodą lub torby wypełnione ryżem, mąką, książkami itp. Gryf można zastąpić rurką PCV 

lub zwykłym kijem od mopa :). Zamiast małych hantli z powodzeniem stosujmy puszki, 

butelki lub młotek. Do przymocowania wystarczą zazwyczaj zwyczajne sznurówki lub 

kawałek sznurka. 

Jedyny sprzęt za naprawdę niewielkie pieniądze, w który warto zainwestować są „ściskacze” 

- idealne do rozgrzewki zarówno przed ćwiczeniami jak przed wspinaniem. Na początek 

wystarczą też tzw piłeczki antystresowe lub zwykła piłeczka tenisowa. Dzięki niedużej wadze 

i wielkości można zawsze je mieć przy sobie i korzystać z nich na co dzień. 

 

Ćwiczenia na palce, nadgarstki i przedramiona powinno się wykonywać 2-3 razy w tygodniu by 

uniknąć przeciążenia. Ćwiczenia najlepiej wykonać w 3-4 seriach, po 8 -15 powtórzeń z 

obciążeniem i ponad 20 bez obciążenia. Ważne by nie przesadzić z ciężarem przy ćwiczeniach 

z obciążeniem, ponieważ stawy nadgarstkowe są dość delikatne i zbyt duże obciążenie może 

je uszkodzić. Wszystkie ćwiczenia wykonuj dokładnie, starannie i powoli, nie wykorzystując 

„odbicia” ciężaru. 
  

Przed przystąpieniem do właściwych ćwiczeń pamiętaj o rozgrzaniu palców, nadgarstków,  

łokci i barków. Połóż nacisk na krążenia nadgarstków i łokci, również wymachy ramion i 

lekkie rozciąganie dynamiczne. Ruchy tych  stawów powinny odbywać się w różnych 

płaszczyznach, by zwiększyć mobilność stawów i zakres ruchów. Dodatkowym, prostym 

sposobem na specyficzne rozgrzanie tych partii jest ściskanie dłoni i ruszanie palcami w 

różnych konfiguracjach. Nawet bez ściskaczy powtórzenie takiego ruchu 30 razy spowoduje, 

że „poczujemy” przedramiona. 

 



A) zaciskanie i otwieranie pięści 30-50 powtórzeń: 

 

B) łączenie czubków palców „w dzióbek” 30 – 50 powtórzeń: 

 

 

 

C) dotykanie każdym palcem po kolei do kciuka (opuszkami)  i przytrzymanie pozycji przez 1-2 

sekundy. 20 - 25 razy każdy palec: 

 

 

 



D) „podwijanie” palców o dłoń: Oprzyj palce jednej ręki o wnętrze drugiej dłoni  w taki 

sposób jak się łapie krawądkę. Naciskając palcami zginaj je i prostuj – 20 razy jedną ręką, 

20 drugą. 

 

1. PROSTOWANIE PALCÓW Z OPOREM 

 Do wspinania używamy przede wszystkim mięśni zginających palce i nadgarstki, 

podczas gdy mięśnie antagonistyczne, czyli prostujące palce i nadgarstek są słabo 

stymulowane. Często prowadzi to do powstania wyraźnej dysproporcji tych dwóch głównych 

zginających i prostujących  grup mięśni, a co za tym idzie – do kontuzji. To ćwiczenie 

zalecane jest nie tylko wspinaczom, ale także spędzającym dużo czasu przy komputerze z 

powodu stałego wygięcia nadgarstków na klawiaturze lub myszce. 

  

Ćwiczenie analogiczne do rozgrzewkowego A, ale tym razem pokonujemy opór.  

Istnieje do tego oryginalne narzędzie, tzw „grip saver”, ale spokojnie można zamiast tego 

można użyć kawałka gumy lub kulki recepturek. W czasie wykonywania ruchu „na zewnątrz” 

powinniśmy czuć wyraźny opór. 



Podobną pracę wykonają palce zanurzone w misce z piaskiem w którym będziemy prostować 

palce zanurzonych dłoni. Ćwiczenie to, choć niepozorne, sprawia, że będziemy mieć nie tylko 

zdrowsze palce, ale jednocześnie zwiększymy parametry wytrzymałościowo-siłowe mięśni 

na ściskach. 

2. ODWRACANIE I NAWRACANIE PRZEDRAMIENIA 

Ćwiczenie wzmacniające mięśnie przedramienia, które zabezpieczają nas przed dość 

powszechnie występującymi wśród wspinaczy kontuzjami zwanymi "łokciem tenisisty" i 

"łokciem golfisty". Do tego ćwiczenia możemy używać hantelka ok 1kg, ale równie dobrze, 

o ile nie lepiej, sprawdzi się młotek lub cokolwiek innego zbliżonego kształtem z obciążeniem 

na końcu. 

 

Przedramię opieramy na krześle lub stole, w dłoni wystającej poza krawędź trzymamy 

młotek/ hantelek z końcówkę tak, by utworzyć dźwignię. Obracamy nadgarstek 

naprzemiennie w taki sposób, by młotek znajdował się równolegle do podłogi raz z jednej, 

raz z drugiej strony. Ręka powinna być zgięta w stawie łokciowym niemal w kącie prostym, 

ponieważ tylko wtedy wyizolujemy mięśnie „obracające” staw łokciowy i nie będziemy sobie 

pomagać barkiem. Przedramię cały czas powinno mieć oparcie, trzeba uważać, by ćwiczenia 

nie wykonywać przy oparciu wyłącznie na łokciu!  Zamiast opierać rękę o krzesło czy 

ławeczkę możemy do oparcia wykorzystać własne udo. 

 

 

3 UNOSZENIE NADGARSTKÓW Z OBCIĄŻENIEM NACHWYTEM 

 

Opieramy rękę na ławeczce, krześle lub kolanie tak, by przedramię przylegało do podłoża, a 

nadgarstek był w powietrzu.  Trzymając hantelek / puszkę od góry (grzbiet dłoni do sufitu) 

spokojnie i powoli, równym tempem opuszczamy i podnosimy ciężarek. Wykonaj 15-20 

powtórzeń i zmień rękę. Powtórz całość 3-4 razy na prawą i lewą rękę. Czas wykonywania 



ćwiczenia jedną ręką stanowi wystarczający odpoczynek dla drugiej ręki. Ciężarek powinien 

ważyć ok 1kg by nie nadwyrężyć nadgarstka: 

 

Inny wariant tego ćwiczenia to ruch dwiema rękami jednocześnie. Do tego potrzebujemy 

czegoś, co zastąpi nam gryf, czyli kij od miotły czy mopa i obciążyć go równomiernie na 

środku lub po dwóch stronach. Oczywiście umocować je trzeba pod samym kijem, by nie 

dotykały ziemi. W tym przypadku trzeba jeszcze bardziej zwracać uwagę na równomierne i 

spokojne tempo wykonywania ćwiczenia, aby nie rozbujać ciężarków zrobionych metodą 

domową. W tym przypadku obciążenie może wynosić 2-4 kg. Robimy 15-20 powtórzeń i 

odpoczywamy około minuty. Powtarzamy całość 3-4 razy. 

 

 



4. UNOSZENIE NADGARSTKÓW Z OBCIĄŻENIEM PODCHWYTEM 

 

Ćwiczenie podobne do poprzedniego, lecz zmieniamy sposób ułożenia ręki, tym razem 

trzymamy hantelek/ puszkę od dołu (grzbiet dłoni skierowany do podłogi). Opieramy rękę na 

ławeczce, krześle lub kolanie tak, by przedramię przylegało do podłoża, a nadgarstek był w 

powietrzu.  Trzymając hantelek / puszkę od góry (grzbiet dłoni do sufitu) spokojnie i powoli, 

równym tempem opuszczamy i podnosimy ciężarek. Wykonaj 15-20 powtórzeń i zmień rękę. 

Powtórz całość 3-4 razy na prawą i lewą rękę. Czas wykonywania ćwiczenia jedną ręką 

stanowi wystarczający odpoczynek dla drugiej ręki. Ciężarek powinien ważyć ok 1kg, by nie 

nadwyrężyć nadgarstka. Analogicznie można wykonać to ćwiczenie w wersji z gryfem/ kijem 

z większym obciążeniem i z przerwami między seriami (jak w ćwiczeniu 3). Jeśli 

dysponujemy prawdziwym hantelkiem lub wąskim gryfem, możemy w końcowej fazie ruchu 

na dole, pozwolić sturlać się hantelkowi na koniuszki palców, co zaangażuje mięśnie zginaczy 

palców. 

 

5. ŚCISKANIE 

Stare jak świat ćwiczenie uzupełniające dla wspinaczy do „produkcji imadła”, trochę 

zapomniane z powodu rozwoju ścianek wspinaczkowych i ich atrakcyjności, oraz pojawienia 

się różnego rodzaju trenażerów. W dzisiejszej sytuacji – jak znalazł, ponieważ nie potrzeba 

do tego żadnych specjalistycznych przyrządów, bo najlepsze są do tego właśnie najprostsze 

książki (i czasopisma w wersji hard). Czemu nie butelka lub coś, co wygodniej leży w ręku? 

Właśnie dlatego, żeby musieć ścisnąć i zaangażować mięśnie przedramion odpowiedzialne 

za ten typ chwytu. Po kilku seriach można się poczuć jak po sesyjce na ściance – zbułowanie!!! 

Możliwości modyfikacji tego ćwiczenia jest niemal nieskończoność – od wąskiego chwytu, 

do bardzo szerokiego, w zależności jakiej grubości książkę weźmiemy. Dla jednych 

trudniejszy będzie chwyt wąski, dla innych szeroki, choć oczywiście im większy ciężar tym 

trudniej go utrzymać. Papier kredowy jest najcięższy, więc warto przeszukać domową 

biblioteczkę. Poniżej prezentuję podstawowe wersje, które swojego czasu stosowałam: A, B 

i C oraz następnie poziomy trudności. 



Ćwiczenie wykonujemy stając w rozkroku na szerokość barków, pośladki spięte, łopatki 

razem. W pozycji A trzymamy książkę w jednej dłoni, ramię wzdłuż ciała. Utrzymujemy 

pozycję (i książkę :) ) kilka do kilkunastu sekund w zależności od ciężaru. Zmieniamy rękę. 

 

 

Powtarzamy 5 do 8 razy na rękę. 

W pozycji B trzymamy książkę dwiema rękami przed sobą, na wysokości ramion. 

Utrzymujemy pozycję 10-20 sekund w zależności od dobranego ciężaru. Zachwianie pozycji 

lub kompensowanie ciałem (np. wypychaniem bioder) przerywa ćwiczenie – skupiamy się na 

ścisku. Odpoczywamy koło minuty i powtarzamy 5 do 8 razy: 

 



W pozycji C trzymamy książkę jedną ręką przed sobą, na wysokości ramion, przytrzymujemy 

kilka do kilkunastu sekund w zależności od ciężaru. Odpoczywamy chwilę i zmieniamy rękę. 

Odpoczywamy minutę i powtarzamy ćwiczenie 5 do 8 razy: 

 

W pozycji B i C pracują dodatkowo mięśnie stabilizujące, a także barki i szyja – dlatego przy 

rozgrzewce nie można ich pominąć. Należy uważać, by plecy i biodra były proste, a odcinek 

lędźwiowy kręgosłupa nie uciekał nam do przodu w trakcie trwania ćwiczenia. 

Wersja medium: zamiast jednej grubej książki bierzemy dwie – poza samym trzymaniem ciężaru 

w dłonie trzeba jeszcze pilnować, by książki się nie „rozjechały”, więc wkładamy więcej siły w 

trzymanie. I znów mamy do dyspozycji pozycje A, B i C. 

 



Wersja hard: zdecydowanie trudniej. Wybieramy kilka/ kilkanaście czasopism, najlepiej z 

kredowego papieru, składamy je równo, tak by grzbiety były z jednej strony. Każda gazetka 

będzie chciała nam uciec, więc tutaj trzeba naprawdę mocno ścisnąć. Oczywiście – im mniej 

gazet w zestawie, tym mniejszy ciężar i tym dłużej jesteśmy w stanie go utrzymać. Im więcej 

– tym krócej. W tej wersji odpoczynek powinien być nieco dłuższy, nawet 2-3 minuty, by nie 

przeciążyć nadgarstków i kciuka. A w przerwach można sobie poczytać :) : 

 

6. NAWIJANIE LINKI Z OBCIĄŻENIEM 

Tak jak poprzednie – świetne ćwiczenie pozwalające rozpalić ogień w przedramionach, czyli 

to cudne uczucie zwane zbułowaniem. Ten prosty przyrząd można nawet spotkać na 

siłowniach : patyk, sznurek i ciężarek – to naprawdę wzmacnia i rozbudowuje mięśnie 

przedramion!! Zamiast ciężarka wystarczy nam butelka 1,5l (oczywiście pełna) lub torba 

płócienna wypełniona czym tam chcemy. Butelkę (lub torbę) przywiązujemy za pomocą 

metrowej (lepiej 1,5m) długości sznurka (połączone dwie sznurówki), natomiast drugi koniec 

sznurka przymocowujemy pośrodku niezbyt grubego patyka/ kijka długości też 50 – 100 cm. 

W ostateczności zamiast kijka możemy nawet zwinąć ciasno w rurkę stary kalendarz ścienny 

(w moim przypadku). 

 

Stajemy prosto, nogi w lekkim rozkroku jak do przysiadu, butelka stoi na ziemi ziemi, sznurek 

powinien być na kijku od naszej strony (bliżej nas): 



Łapiemy nachwytem (grzbiet dłoni do góry) kijek i unosimy go na wysokość barków.  

Wyprostowanie ramion zapewni pełniejszy zakres ruchu, choć ćwiczenie z ramionami lekko 

zgiętymi w stawach łokciowych jest łatwiejsze i też ma sens, zwłaszcza dla osób 

początkujących. Wykonując naprzemiennie ruchy raz prawym raz lewym nadgarstkiem 

nawijamy sznurek na kijek, aż do momentu, kiedy ciężarek dotknie do kijka. Jeśli nas to 

zmęczyło, możemy postawić ciężarek na ziemi. Odwinąć sznurek do początku i po minutowej 

przerwie powtórzyć. Jeśli jedno nawinięcie nas nie zmęczyło możemy  „odwijać” sznurek w 

przeciwną stronę, opuszczając ciężar. Trzeba wówczas uważać, by tej fazie ćwiczenia nie 

pozwolić na prześlizgiwanie się kijka, tylko kontrolować opuszczanie.  W jednym i w drugim 

przypadku zaleca się wykonywać to ćwiczenie 20 – 40 sekund i odpocząć 1-2 min w 

zależności od stopnia wytrenowania. Powtórzyć 6 do 10 razy. 

 

 

7. ZGINANIE I PROSTOWANIE PALCÓW NA KRAWĄDCE 

 

Większość wspinaczy słysząc hasło „zginanie palców na krawądce” wyobraża sobie wiszenie 

na listewkach zamiast na drążku. I faktycznie tzw. przywisy na krawądkach lub ćwiczenia na 

campusie, to świetny sposób na rozwijanie wytrzymałości i siły palców czy  mięśni 

przedramion, ale po pierwsze – tylko dla zaawansowanych, po drugie kontuzjogenny, a po 

trzecie, nie każdy, nawet doświadczony wspinacz posiada  chwytotablicę w domu. Istnieje 

jednak bardziej humanitarny sposób rozwijania siły palców, który może być stosowany 

zarówno przez początkujących wspinaczy z małym obciążeniem, jak i przez zawodników 

trenujących „z żelazem”, choćby w czasie kontuzji barków czy placów, kiedy nie mogą wisieć. 

Do tej zabawy potrzebujemy listewkę wielkości linijki szkolnej lub wręcz linijkę. Powinna 

mieć ok 10-25 cm długości i 1-3 cm szerokości. Do tego przydadzą się znów płócienne torby 

wypełnione odpowiednim ciężarem – jeśli zabawę we wspinanie rozpoczęliśmy niedawno 

wystarczy już obciążenie rzędu 1,5 – 3 kg, jeśli ktoś wspina się regularnie od dłuższego czasu, 

może wrzucić trochę więcej. Torbę lub torby zawieszamy na listewce. 
  

W pozycji stojącej trzymamy listewkę jedną ręką,. Ręka jest wyprostowana, więc trzeba 

uważać by zamocowane obciążenie nie dotykało podłogi, ewentualnie sami stańmy na 

podwyższeniu. Wyprostowaną rękę lekko odsuwamy w bok, by ramię nie dotykało tułowia, 



natomiast listewkę trzymamy końcówkami palców. Staramy się by najmniejszy palec nie 

ześlizgiwał się z listewki. Zaczynamy z pozycji palców jak najbardziej wyprostowanych, 

następnie zginamy je jak najbardziej, po czy znów prostujemy. Powtarzamy ten ruch 10-15 

razy, powoli, starannie w obydwu kierunkach. Następnie zmieniamy rękę i robimy to samo. 

Jeśli jesteśmy zmęczeni chwilę odpoczywamy, jeśli nie -  wracamy od razu do pierwszej ręki. 

Powtarzamy całość 5-8 razy na każdą rękę. Cały czas kontrolujemy pozycję ciała – biodra i 

barki powinny być nieruchomo, zwłaszcza ręka ćwicząca nie może nam opadać. Osoby 

początkujące powinny dobrać takie obciążenie, by móc wykonać 10 „ ściągnięć” w miarę 

swobodnie. Zaawansowani mogą je zwiększyć i robić serie tak, by męczyli się przy 8-10 

powtórzeniach. 

 

 

 

8. ZWIS NA DRĄŻKU 

 

Mały bonus, bo miało być bez przyrządów, ale jeśli akurat część z Was nim dysponuje, to 

polecam. Tym bardziej, że wiszenie na drążku nie tylko angażuje palce, mięśnie przedramion 

i ramion, ale również pozwala na rozciągnięcie pleców i polecane jest dla osób prowadzących 

siedzący tryb życia, ponieważ „wyciąga kręgosłup”. 

 

Łapiemy drążka nachwytem, chwyt musi być stabilny, kciuk od spodu, dłonie rozstawione na 

szerokość barków. Podczas zwisu ramiona powinny być wyprostowane, a nogi wisieć swobodnie. 

Jeśli drążek wisi nisko – lekko ugnij kolana. Jeśli nie jesteś osobą zaprzyjaźnioną z ćwiczeniami na 

drążku zacznij od przywisów po 15-20 sekund, nawet mniej, jeśli będziesz się ześlizgiwać. Po 

każdym przywisie odpocznij koło minuty lub dłużej. Jeśli możesz wisieć 30 sekund powtórz to 6 razy 

z minutową przerwą, a następnie możesz spróbować przejść do fazy 30 sekund wiszenie, 30 sekund 

przerwy. 

 
Jeśli ćwiczysz na drążku w miarę regularnie możesz wzmacniać palce wisząc nie na całych dłoniach 

lecz na samych palcach, bez kciuka. 

 



 

 
 

 


