
Trening siłowy dla biegaczy: wszystko, co musisz wiedzieć 

Biegacze często wahają się co do treningu siłowego i chodzenia na siłownię, aby podnosić 

ciężary. Strach przed staniem się ciężkim, nieporęcznym i niezdarnym oznacza, że wielu 

biegaczy co najwyżej odwiedza siłownię, aby spędzić czas na bieżni, gdy ulewny deszcz uderza 

o szybę. Ponadto biegacze często uważają trening siłowy za nudny. Biegacze chcą biegać, a nie 

podnosić i odkładać ciężkie rzeczy. 

Jednak badania pokazują, że trening siłowy ma wiele zalet dla biegacza. Unikanie ciężarów jest 

błędem, jeśli chcesz być tak dobrym biegaczem, jak tylko możesz. 

Tak zwana zasada specyficzności mówi, że stajesz się dobry w tym, co robisz. Dotyczy to 

również tutaj: jako biegacz, to przede wszystkim bieganie daje wyniki treningu, których szukasz. 

Ale plan treningowy, który obejmuje zarówno bieganie, jak i intensywny trening siłowy, jest 

prawdopodobnie zwycięskim pomysłem na zostanie lepszym biegaczem. 

W tym artykule dowiesz się dlaczego. 

Korzyści z treningu siłowego jako biegacz 

Twoja wydajność jako biegacza jest 

ograniczona przede wszystkim ilością tlenu, 

którą możesz dostarczyć swoim mięśniom i 

sercu. Bieganie to aerobowa, zależna od tlenu 

forma ćwiczeń. 

Z drugiej strony trening siłowy jest formą 

ćwiczeń beztlenowych. Oznacza to, że podczas 

treningu siłowego rozkładasz glukozę na 

energię bez pomocy tlenu. Podnoszenie ciężarów nie poprawia zdolności płuc do zaopatrywania 

mięśni w tlen. 

Dlatego łatwo jest uwierzyć, że masz ograniczone korzyści z treningu siłowego, jeśli Twoim 

celem jest stanie się lepszym biegaczem. Nie popełniaj tego błędu. 

• Trening siłowy zapewnia kilka istotnych korzyści w dążeniu do poprawy biegania. 

Najważniejsze z nich to: 

• Lepsza ekonomia biegania — badania pokazują, że dodając do planu treningowego 

trening siłowy poprawiasz ekonomikę biegania o 2-8%. 

• Większa prędkość sprintu - nawet jeśli nie jesteś sprinterem, możliwość szybkiego 

przyspieszenia podczas wyścigu może być różnicą między finiszem jako pierwszym a 

pozostawaniem w tyle. 

• Lepsze osiągi na wyścigach szybkościowych - trening siłowy pomaga poprawić 

wydolność w walce z czasem, zarówno na średnim, jak i długim dystansie. 

Działająca ekonomia 



Ekonomia biegania odnosi się do ilości 

tlenu lub energii zużywanej przez 

organizm, aby utrzymać określone tempo. 

Kilka naukowych recenzji i metaanaliz 

pokazuje, że możesz poprawić swoją 

ekonomię biegania nawet o 8%, jeśli dodasz 

trening siłowy jako uzupełnienie biegania. 

W praktyce, na drodze lub na torze, lepsza 

ekonomia biegania oznacza, że możesz biegać z mniejszą względną intensywnością i nadal 

utrzymywać to samo tempo. Daje Ci znaczny wzrost wydajności podczas treningu lub wyścigu. 

Niezależnie od statusu wytrenowania, niezależnie od tego, czy jesteś ćwiczącym, dobrze 

wytrenowanym, czy elitarnym biegaczem, możesz oczekiwać lepszej ekonomii biegania, jeśli 

połączysz regularny trening biegowy z treningiem siłowym. 


