
Jak ciężki powinien być trening siłowy? 

Łatwo uwierzyć, że trening siłowy dla biegaczy powinien koncentrować się na treningu z wieloma 

powtórzeniami i lekkimi ciężarami, aby poprawić wytrzymałość mięśni. 

Nie popełniaj tego błędu. Powinieneś używać stosunkowo dużych ciężarów, aby jak najlepiej 

wykorzystać trening siłowy. Już trenujesz w najlepszy sposób na poprawę wytrzymałości mięśni: 

bieganie. Dużo gorszą metodą jest trening z dużą liczbą powtórzeń na siłowni. Zarabiasz znacznie więcej, 

pozwalając, by trening siłowy był tym, co sugeruje nazwa: treningiem siłowym. A ten trening wymaga 

użycia obciążenia, które rzuca wyzwanie twoim mięśniom. 

Trzy do pięciu powtórzeń z dużymi ciężarami przekraczającymi 80% twojego 1RM (z ciężarem, z którym 

możesz wykonać jedno powtórzenie) i umiarkowanymi ciężarami (60-80% twojego 1RM), gdzie możesz 

wykonać 5-15 powtórzeń, co daje równie dobry trening wyniki dla Ciebie jako biegacza.1 

Jednak trening z lekkimi ciężarami i więcej niż 20 powtórzeń jest w tym kontekście nieskuteczny i nie 

poprawia również zdolności biegowych. Wyzywając swoje mięśnie dużymi ciężarami, czerpiesz najlepsze 

efekty z wysiłku na siłowni. 

Setvila 

Często zdarza się, że biegacze i inni sportowcy wytrzymałościowi świadomie lub nieświadomie 

zamieniają swoje treningi siłowe w swego rodzaju hybrydę cardio. Nie jest to pożądane. Bieganie, a nie 

trening siłowy, jest Twoim cardio. Celem treningu siłowego nie jest wyprowadzanie potu z siłowni. 

Wyczerpanie nie ma wewnętrznej wartości. 

Próba zminimalizowania odpoczynku między seriami i przyspieszania od ćwiczeń do ćwiczeń jest nie 

tylko niepotrzebna, ale wręcz nieproduktywna. Jeśli odpoczywasz 3-5 minut między seriami, uzyskasz 

lepsze wyniki w postaci wzrostu siły, niż gdy odpoczywasz tylko przez jedną minutę.14 Jednak 

kompromis dwóch minut odpoczynku w serii nie stanowi problemu, jeśli chcesz zachować sprawdzanie 

długości sesji szkoleniowej. 

Czy trening siłowy zapobiega kontuzjom biegowym? 

Bieganie może być doskonałe dla ogólnego stanu 

zdrowia, ale kłamstwem jest stwierdzenie, że jest to 

forma ćwiczeń bez ryzyka kontuzji. Według badań, co 

roku kontuzjowanych jest od 37 do 56% wszystkich 

biegaczy15 

Zapobieganie urazom jest zawsze lepsze niż leczenie. 

Ale czy korzystasz z regularnego treningu siłowego 

jako środka zapobiegawczego? 

Najprawdopodobniej 

Niewiele badań dotyczy konkretnie biegania, ale wiele wskazuje, że trening siłowy jest jednym z 

najlepszych sposobów zapobiegania urazom sportowym w ogóle.16 17 



Trening siłowy wiąże się z mniejszą liczbą kontuzji. Przegląd naukowy wykazał, że trening siłowy 

zmniejsza liczbę urazów sportowych do mniej niż 1/3 i zmniejsza o połowę liczbę urazów 

spowodowanych nadmiernym wysiłkiem. 

Jeśli regularnie trenujesz siłę, nie tylko staniesz się lepszym i szybszym biegaczem, ale jednocześnie 

zmniejszysz ryzyko kontuzji. 

Jakie ćwiczenia są najlepsze, jeśli chcesz poprawić swoje 

bieganie? 

Wybierając ćwiczenia, skup się szczególnie na tych, które 

przynoszą największe korzyści na zainwestowaną kroplę potu. 

Nie spędzaj swojego ograniczonego czasu na siłowni w maszynie 

do uginania bicepsów. Wykonuj ćwiczenia, które aktywują kilka 

grup mięśni jednocześnie i swobodnie wybieraj wolne ciężary 

zamiast maszyn.1 

Ćwiczenia takie jak przysiady, wypady i martwy ciąg wymagają 

maksymalnej siły mięśni dolnych partii ciała i bezpośrednio 

poprawiają bieg. 


