
PT odpowiada: „Jak poprawić technikę biegania i uzyskać łatwiejszy krok?” 

 

W sekcji „Odpowiedzi PT” my w trybie Metro pomagamy Ci uporządkować różne koncepcje treningowe i 

zapewniamy proste wskazówki i porady, które upraszczają i usprawniają Twój trening. Tutaj trener 

personalny Jenny odpowiada, jak poprawić swoją technikę biegania przed wiosennymi rundami 

biegowymi. 

Jak trenować krok biegowy? 

„Biegam regularnie od nieco ponad miesiąca, około 2-3 razy w tygodniu i podoba mi się, że jest to tak 

łatwo dostępna forma ćwiczeń. Ale chociaż mój stan się poprawił (mogę przebiec trochę dłuższe 

okrążenia bez konieczności chodzenia), nadal czuję się bardzo ciężki w kroku, jakby niewidzialna ręka 

mnie powstrzymywała. Czy jest coś, co mógłbym wymyślić lub wytrenować, aby ułatwić krok biegowy?” 

- Josefina 

Odpowiedzi trenera: 

Co za frajda, że znalazłeś bieżnię Josefin! Ciężkie uczucie, które 

opisujesz, jest powszechne wśród biegaczy, a oto trzy 

wskazówki, jak trenować swoje ciało i co możesz zrobić, aby 

uczynić krok łatwiejszym już podczas następnej sesji: 

Trening siłowy 

Owiń swoje biegi treningiem siłowym, w którym skupiasz się na 

budowaniu tułowia, nóg, bioder, pośladków, łydek i stóp. Silne 

ciało zapobiega kontuzjom, ale także daje więcej siły w kroku 

biegowym. Trening siłowy wzmacnia mięśnie tułowia wokół 

brzucha i pleców, dzięki czemu możesz biegać bez utraty 

postawy. Mocne nogi i pośladki pozwalają biegać dłużej bez 

zmęczenia mięśni, dzięki czemu stajesz się siedzący i ciężki w kroku. 

Mobilność 

Ruchome ciało to kolejny ważny element w 

wydajnym, delikatnym i ekonomicznym etapie 

biegania *. Kiedy zaczniesz wykonywać ćwiczenia 

ruchowe lub chodzić na jogę lub inne zajęcia ruchowe, 

wkrótce zauważysz dużą różnicę w tym, jak możesz 

znacznie efektywniej wykorzystać moc kroku 

biegowego, ponieważ nie ograniczają Cię sztywność 

mięśni i stawów. Jeśli masz sztywne zginacze bioder, 

organizmowi znacznie trudniej jest podnosić nogę na 

każdym kroku biegu, w przeciwieństwie do tego, gdy 

regularnie pracujesz nad mobilnością w tym obszarze. Ludzie, którzy dużo biegają, często mają 



sztywność w zginaczach bioder, łydkach, tylnych udach (ścięgnach podkolanowych) iw dolnej części 

pleców. 

Technika biegania 

Wreszcie, co nie mniej ważne, możesz aktywnie pracować z postawą i pracą nóg podczas biegania. 

Wyobraź sobie, że masz sznurek na czubku głowy, który ciągnie cię w górę i lekko do przodu. Kiedy 

zaczyna być twardy, przypomnij sobie o sznurku, a automatycznie naciągniesz go trochę bardziej. Napnij 

pośladki i rozciągnij biodra, aby móc prawidłowo podnieść z siłą przed uniesieniem kolana do 

następnego biegu. Jeśli obecnie robisz długie kroki, spróbuj unieść kolana nieco bardziej i skrócić krok. 

Kiedy lekko pochylisz ciało do przodu w połączeniu z nieco wyższym uniesieniem kolan i krótszymi 

krokami, łatwiej jest włożyć stopę pod ciało, prosto pod biodro. Na początku może wydawać się to 

dziwne, ale wkrótce przekonasz się, że Twoje kroki stają się znacznie łatwiejsze i mocniejsze, gdy nie 

„hamujesz” siebie, stawiając stopy daleko przed ciałem. 


