BĄDŹ
LEPSZYM
BIEGACZEM
NAUKOWO OPRACOWANE TECHNIKI TRENINGOWE, POPRAWIAJĄCE
SZYBKOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA KONTUZJE

SALLY EDWARDS
Ultramaratończyk, była mistrzyni świata w zawodach
Ironman, wpisana na listęTriatlon Hall of Fame

CARL FOSTER, PH.D., F.A.C.S.M.
Profesor Nauk o sporcie na Uniwersytecie
Wisconsin-La Crosse

ROY M. WALLACK
Redaktor działu Sport i fitness Los Angeles Times i autor
książki Biegaj bez kontuzji

SPIS TREŚCI

:SURZDG]HQLH
52='=,$Zyskaj przewagę na starcie. Najważniejsze pojęcia: ciężko/lekko,
wartość progowa, czarna dziura
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• Przekrojowy trening progresywny
• Trening w strefach tętna
• Najlepsze ze wszystkich
&=}¥m,1$8.2:$5(:2/8&-$75(1,1*2:$



52='=,$Twoje tętno: podstawowe narzędzie treningowe

23

•
•
•
•
•

Treningowy system stref tętna (HZT)
Uniwersalny system treningowy: trening stref tętna
Ustalanie łatwego w użyciu punktu odniesienia, czyli tętna progowego
Włączanie progów do biegania w strefach tętna
Urządzenia mierzące prędkość i dystans

52='=,$ Trening 101: przełomowe badania nad niezawodnym treningiem

41

• Zróżnicowany ogólnorozwojowy trening progresywny:
urozmaicony plan treningowy, obejmujący trening ogólnorozwojowy
i wzrastającą intensywność ćwiczeń
• Jak pogodzić periodyzację z treningiem ogólnorozwojowym?
52='=,$Trening siłowy i ogólnorozwojowy: budowanie kondycji całego ciała

51

• Trening ogólnorozwojowy w czasie regeneracji – możliwości
• Powszechne warianty treningu ogólnorozwojowego
• Trening siłowy zwiększa siłę i buduje max VO2
52='=,$Trening siłowy, trening ogólnorozwojowy i elastyczność
• Zasady rozciągania
• Dziesięć rewelacyjnych ćwiczeń rozciągających specjalnie dla biegaczy
• Rozciąganie a rozgrzewka

63

52='=,$Chcesz biegać szybciej i mocniej? Zmieniaj miejsce i podłoże
•
•
•
•
•

75

Drogi: garść porad, jak zachować bezpieczeństwo na ulicy
Wzniesienia: przenieś swój bieg na wyższy poziom
Bieżnia mechaniczna: jak ją ulepszyć
Bieżnia tradycyjna: dystans 400 metrów – na okrągło
Bieganie w terenie, czyli dlaczego musisz czasem „zaliczyć glebę”

52='=,$Nauka w służbie biegaczy: wieloletnie badania nad opracowaniem
optymalnego treningu

95

• Rada dla początkujących: nie przesadzajcie przez pierwsze pół roku
• Biologia molekularna 101: wzmocnij się przez zwiększenie objętości treningów
i zakłócenie homeostazy
• Pierwsze kroki na drodze do poważnego biegania
• Periodyzacja: przeplatanie ciężkich i łatwych treningów, których intensywność wzrasta
z czasem
• Ryzyko związane z przetrenowaniem, monotonią oraz przemęczeniem
• Plan treningowy: trzymaj się go lub pogrążysz cię w cierpieniu
• Trening ogólnorozwojowy: wykorzystaj go, by budować formę i regenerować się
&=}¥m,,1 $-/(36=(=$:2'<:¿<&,8
52='=,$Sekret wyznaczania celów: maksimum motywacji na najlepsze
zawody w życiu
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• Zasady ustalania celów
• Do zaawansowanych biegaczy: wymagaj od siebie więcej dopiero wówczas, gdy
twoje ciało będzie gotowe
• Ostatni krok: wielki plan na noc poprzedzającą wyścig
• Określanie własnej misji
52='=,$Ścigaj się najlepiej, jak potrafisz: szczytowa forma w dniu zawodów

131

• Co się dzieje z twoim ciałem podczas treningu?
• Co się dzieje z organizmem podczas wyścigu?
• Co robić, a czego nie robić w dniu wyścigu? – porady od Sally
&=}¥m,,,& =<11,.,;&=</,6=&=(*<.75(0$-k=1$&=(1,(



52='=,$Technika biegu: z przodostopia, śródstopia, z pięty czy może boso?

141

•
•
•
•

Kiepski pomysł bosego Ted’a
Bose bieganie może służyć niektórym biegaczom
Trenuj poprawnie, unikniesz kontuzji i znajdziesz swoja własna technikę
Rady Sally dotyczące poprawnej formy

52='=,$Wrzuć wyższy bieg: kup najnowsze stroje, buty i akcesoria, aby biegało się
jeszcze wygodniej i efektywniej
•
•
•
•
•

Jak powstało fleet feet
Nowa era sprzętu do biegania
Co musisz wiedzieć o butach do biegania
Ocena poszczególnych rodzajów butów
Drzwi do przyszłości: oprogramowanie użytkowe

62:2.2&2:(=$68*8-(6=1$72 







52='=,$Odżywianie i nawadnianie : jedz i pij dla lepszego zdrowia i wyników
•
•
•
•
•




179

Zdrowa żywność, którą polubisz
Strefy odżywiania: odrzucenie niezdrowej żywności
Jak pozbyć się tłuszczu na dobre
Zrezygnuj z bycia na diecie
Nawadnianie organizmu

52='=,$Bezpieczeństwo biegacza, bieganie bez ryzyka
•
•
•
•

157

193

Porady dla wszystkich biegaczy
Porady dla starszych biegaczy
Porady dla kobiet
Porady dla mężczyzn

52='=,$Gotowi na wyścig – plany treningowe przygotowujące do wyścigów

na 5 km, 10 km oraz półmaratonu i maratonu
•
•
•
•

201

Plan treningowy na 5 km
Plan trenignowy na 10 km
Plan treningowy półmaraton
Plan treningowy maraton

Autorzy fotografii

217

O autorach

219
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W P R OWADZ E N I E
.LHG\Z\SHïQLDMÈFHVDOÚNRQIHUHQF\MQÈRNODVNL]DF]Úï\PLONQÈÊXMU]DïDP&DUOD]PLHU]DMÈFHJR
ZPRMÈVWURQÚ
ļ2F]\ZLĂFLHZV]\VF\ZLHG]LHOLĂP\ĝHWRSUDZGDļVNRPHQWRZDïUHIHUDWZ\JïRV]RQ\SU]H]
GU'DQLHOD/LHEHUPDQDSURIHVRUDELRORJLLHZROXF\MQHM]+DUYDUGX%UDOLĂP\ZïDĂQLHXG]LDï
ZGRURF]Q\P]MHěG]LH$PHULFDQ&ROOHJHRI6SRUWV0HGLFLQH $&60 DPRZDE\ïDRW\PĝHERVR
QRG]\P\ĂOLZLJDWXQNXOXG]NLHJRSU]HELHJDOLFRG]LHQQLHGïXJLHG\VWDQVHMXĝW\VLÈFHODWSU]HGQDUR
G]LQDPLF\ZLOL]DFMLļ.DĝG\QDW\PĂZLHFLHURG]LVLÚELHJDF]HPļGRGDï
ļ2ZV]HPļRGSRZLHG]LDïDPļELHJDQLHMHVWWDNĂFLĂOH]ZLÈ]DQH]QDV]ÈWRĝVDPRĂFLÈKLVWRULÈ
LZDONÈRSU]HWUZDQLHĝHMHĂOLQLHELHJDV]VWDMHV]VLÚSRQLHNÈGPQLHMOXG]NLSUDZGD"
'U&DUO)RVWHUFHQLRQ\IL]MRORJVSRUWXRUD]Z\NïDGRZFDQDZ\G]LDOHNLQH]MRORJLL8QLZHUV\WHWX
:LVFRQVLQ/D&URVVHSRNLZDïJïRZÈ]H]UR]XPLHQLHP
ļ:VSDQLDOHE\ïRXVï\V]HÊĝHQDV]HLQVW\QNWRZQHSU]HF]XFLDGRW\F]ÈFHELHJDQLDPDMÈSRWZLHU
G]HQLHZIDNWDFK=JRG]LV]VLÚFK\EDĝHZïDĂQLHRW\FKIDNWDFKRERMHP\ĂOLP\LSLV]HP\MXĝRG
GDZQD
1LHPRJïDP]DSU]HF]\Ê&DUOLMDSR]QDOLĂP\VLÚZSRïRZLHODWQDMHGQ\P]GRURF]Q\FK
]MD]GöZ$&60&]ÚVWRZVSRPLQDP\ĝH]DLVNU]\ïRPLÚG]\QDPLRGUD]XSRNïöFLOLĂP\VLÚMXĝSR
VHNXQGDFK
-D]DQDMOHSV]\ZVNDěQLNZ\QLNöZXZDĝDïDPSRPLDUWÚWQDRQQDWRPLDVW53(ļVNDOÚ
RGF]XZDQHJR]PÚF]HQLDRSUDFRZDQÈSU]H]*XQQDUD%RUJD]8QLZHUV\WHWXZ6]WRNKROPLH2ERMH
MHVWHĂP\VLOQ\PLRVRERZRĂFLDPLLXZLHOELDP\U\ZDOL]RZDÊZLÚFZW\PVSRU]HQLHXVWÚSRZDOLĂP\
VRELHSRODDQLQDFHQW\PHWU-DMHVWHP]DïRĝ\FLHONÈMHGQHJR]QDMZLÚNV]\FKQDĂZLHFLHVNOHSöZ
]EXWDPLELHJRZ\PL)OHHW)HHWPRJÚVLÚWHĝSRFKZDOLÊGUXJLPPLHMVFHP]GRE\W\PZWULDWKORQLH
,URQPDQQD+DZDMDFKZURNX2Q]DWRQDOHĝ\GRĂFLVïHMĂZLDWRZHMF]RïöZNLWHRUHW\NöZ
VSRUWX=PXVLïPQLHGRREURQ\PRMHJRVWDQRZLVNDļDNDĝG\NWRFKRÊWURFKÚPQLH]QDZLHĝH
QLHïDWZRVLÚSRGGDMÚ
-DPLDïDPUDFMÚRQVLÚP\OLï3URSDJRZDQDSU]H]HPQLHDQDOL]DSRPLDUXWÚWQDE\ïDRELHNW\Z
QDMHJRVNDOD53(SRPLPRREHFQ\FKZQLHMGDQ\FKOLF]ERZ\FKLDQDOL]UHJUHVMLSRGOHJDïDVXELHN
W\ZQHMRFHQLH.RQLHFNRñFöZPRĝQDPQLHE\ïRSU]HFLHĝQD]ZDÊHNVSHUWHPZG]LHG]LQLHWUHQLQJX
RSDUWHJRQDSRPLDU]HWÚWQD&DUOSU]\]QDïVLÚQDZHWĝHSU]HF]\WDïPRMÈNVLÈĝNÚQDWHQWHPDW
ļSLHUZV]ÈZNWöUHME\ïDPRZDRSXOVRPHWU]HZöZF]DVDEVROXWQHMQRZRĂFLļLQD]ZDïMÈķFDïNLHP
QLH]ïÈĵ3RF]XïDPVLÚZWHG\MDNE\PXVï\V]DïDNRPSOHPHQW]XVWVDPHJR%RJD
&KRFLDĝ&DUOQLHPLDïUDFMLZVSRU]HSRPLDUWÚWQDNRQWUD53(QLHE\ïDQLQRZLFMXV]HPDQL
QDLZQLDNLHP3RGRNWRUDFLHQDSLVDQ\PSRGVNU]\GïDPLGU-DFND'DQLHOVDOHJHQG\ZĂURGRZLVNX
DNDGHPLFNLPLWUHQHUVNLP&DUO]QDOD]ïVLÚZĂZLDWRZHMF]RïöZFHVSHFMDOLVWöZZG]LHG]LQLHSRPLDUX
LDQDOL]\Z\QLNöZVSRUWRZ\FK-HJRFLHNDZRĂÊE\ïDQLHRJUDQLF]RQD3U]H]ODWDEDGDïZV]\VWNRRG
SXïDSXWOHQRZHJRROLPSLMF]\NDVWDUWXMÈFHJRZNRQNXUHQFMLPHWUöZSRSREöUWOHQXRVRE\SR
]DZDOHSUöEXMÈFHMZHMĂÊSöïSLÚWUDSRVFKRGDFK*LJDQW\F]QDZLHG]D&DUODQDWHPDWELHJDQLD
LZ\QLNöZVSRUWRZ\FKV]\ENRVWDïDVLÚOHJHQGDUQD
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:SDGOLĂP\QDVLHELHMHV]F]HNLONDUD]\DĝZNRñFXQLHZ\WU]\PDïDPL]DS\WDïDPF]HPXWUDFL
F]DVQDSRJDZÚGNLZZÈVNLPJURQLHQDXNRZ\FKG]LZDNöZ]DPLDVWZ\MĂÊGRV]HUV]HMSXEOLF]QRĂFL
0RMHS\WDQLH]DVNRF]\ïRJRDOHL]DLQVSLURZDïR-XĝZWHG\SRVWDQRZLOLĂP\SUDFRZDÊUD]HPQDG
NLONRPDSURMHNWDPLļ]DF]\QDMÈFRGOLF]Q\FKEDGDñ]]DNUHVXPHWRGRORJLLVWUHIWÚWQD:DUWRSDPLÚ
WDÊĝHWUHQLQJRSDUW\QDSRPLDU]HWÚWQD]DZRGQLNDE\ïZöZF]DVGRSLHURZSRZLMDNDFK)LUPD3RODU
VWZRU]\ïDVZöMSLHUZV]\PRGHOSXOVRPHWUX]DOHGZLHNLONDODWZF]HĂQLHMLMHV]F]HQLHZV]\VF\UR]XPLH
OLMDNG]LDïDWRXU]ÈG]HQLHļQLHOLF]ÈFPRĝHNLONXRVöENWöUHSU]HF]\WDï\PRMÈNVLÈĝNÚ
:URNX]DSURVLïDP&DUODQDZDUV]WDW\NWöUHRUJDQL]RZDïDPZ0LOZDXNHH+HDUW,QVWLWXWH
:WHG\ZïDĂQLH]DVXJHURZDïPLĝHSU]\]DVWRVRZDQLXRSUDFRZDQHJRSU]H]HPQLHWUHQLQJXZVWUH
IDFKWÚWQDPRĝQDRVLÈJQÈÊWHVDPHFHOHGRMDNLFK(ULF%DQQLVWHUGRV]HGï]DSRPRFÈVZRMHJR
ZVSöïF]\QQLNDLQWHQV\ZQRĂFLWUHQLQJX W]Z75,036 PLHU]ÈFHJRREFLÈĝHQLDWUHQLQJRZH2GWHJR
F]DVXSR]RVWDMHP\SU]\MDFLöïPLLZVSöïSUDFRZQLNDPL
-HVWHPDXWRUNÈGZXG]LHVWXGZöFKNVLÈĝHNQDWHPDWELHJDQLDWULDWKORQXLSRPLDUXWÚWQDDOH
&DUODPXVLDïDPSU]HNRQ\ZDÊFRQDMPQLHMG]LHVLÚÊODWE\ZUD]]HPQÈQDSLVDïNVLÈĝNÚRELHJDQLX
LRJöOQLHSRMÚW\FKÊZLF]HQLDFKVNLHURZDQÈGRV]HUV]HMSXEOLF]QRĂFL1LH]QDOD]ïDPZWHG\QDU\QNX
ĝDGQHMSR]\FMLQDZHWPRMHJRDXWRUVWZDNWöUDXZ]JOÚGQLDïDE\FDïÈDNWXDOQÈZLHG]ÚQRZHEDGD
QLDQDWHPDWNURNXELHJRZHJRNOXF]RZHSXQNW\SODQXWUHQLQJRZHJRF]\OLF]QHDQDOL]\NWöU\P
SRĂZLÚFDïVLÚ&DUO1LHFKFLDïDPMHGQDNE\JURQRPRLFKF]\WHOQLNöZRJUDQLF]DïRVLÚGRHOLW\VXSHU
VSRUWRZFöZ:RODïDPE\QDOHĝHOLGRQLHJR]DUöZQRDPDWRU]\MDNLFLNWöU]\WUHQXMÈGRVZRMHJR
SLHUZV]HJRELHJXQDG]LHVLÚÊNLORPHWUöZDWDNĝHZHWHUDQLFKFÈF\SRELÊUHNRUGĝ\FLRZ\ZVZRMHM
JUXSLHZLHNRZHM
3U]H]G]LHVLÚÊODW&DUOQLHPLDïF]DVXSU]HP\ĂOHÊPRMHMSURSR]\FML'RSLHURUHIHUDW/LHEHUPDQD
RW\PĝHP\OXG]LHURG]LP\VLÚSRWRE\ELHJDÊQDMZ\UDěQLHMZSHZLHQVSRVöEREXG]Lï]DUöZQR
&DUODMDNLFDïHĂURGRZLVNRELHJDF]\=DZRGQLF\NWöU]\RGG]LHVLÚFLROHFLZ\FKRG]LOLQDWUHQLQJL
QLHELRUÈF]XSHïQLHSRGXZDJÚWHFKQLNLPHWRGRSDUW\FKQDEDGDQLDFKQDXNRZ\FK]DF]ÚOLSRUD]
SLHUZV]\Zĝ\FLXSRV]XNLZDÊQRZ\FKLQIRUPDFML1RZ\PLRGNU\FLDPL]DF]ÚïRVLÚLQWHUHVRZDÊFRUD]
ZLÚFHMOXG]LWDNĝH]HZ]JOÚGXQD]DJURĝHQLDZ\QLNDMÈFH]VLHG]ÈFHJRWU\EXĝ\FLDLHSLGHPLÚRW\ïR
ĂFL:V]\VF\VWDOLVLÚJïRGQLWHRUHW\F]Q\FKQRZLQHNMDNMHV]F]HQLJG\SU]HGWHP
ļ0XVLP\QDSLVDÊWÚNVLÈĝNÚWHUD]ļVWZLHUG]Lï&DUOļ,QLHFKRG]LWXW\ONRREDGDQLD/LHEHUPDQD
1RZ\FKEDGDñQDWHPDWNRQG\FMLLWUHQLQJXPDP\PQöVWZR]UHV]WÈRERMH]QDF]ÈFRVLÚGRQLFK
SU]\F]\QLOLĂP\:VXPLHPDP\RVLHPG]LHVLÈWODWGRĂZLDGF]HQLDZG]LHG]LQLHELHJDQLDLEDGDñ
QDXNRZ\FK]GRE\OLĂP\XQLNDOQÈZLHG]ÚNWöUÈPRĝHP\SRG]LHOLÊVLÚ]LQQ\PLRVWUHIDFKWÚWQD
RSUHG\VSR]\FMDFKZ\QLNDMÈF\FK]EXGRZ\FLDïDRRGSRZLHGQLHMIRUPLHRWUHQLQJXLGLHFLH']LÚNL
QDV]HMZLHG]\OXG]LHEÚGÈF]HUSDÊZLÚNV]ÈUDGRĂÊ]ELHJDQLDļDWHJRQDUHV]FLH]DF]ÚOLFKFLHÊ7DN
]JDG]DPVLÚ]WREÈļQDSLVDQLHWHMNVLÈĝNLMHVWQDV]\PRERZLÈ]NLHP
:WHQVSRVöEG]LHZLÚÊPLHVLÚF\SöěQLHMQLF]\PG]LHFNRQDURG]LïDVLÚNVLÈĝNDNWöUÈPDV]SU]HG
VREÈ3U]HGVWDZLDP\ZQLHMWRFRQDMZDĝQLHMV]HZVSRUFLHELHJRZ\P]DUöZQRGODSRF]ÈWNXMÈF\FK
MDNLZHWHUDQöZ2WRQLHNWöUH]SRUXV]DQ\FKZQLHMWHPDWöZ
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7UHQLQJZVWUHIDFKWÚWQD6DOO\]DNWXDOL]RZDïDVZRMÈV]HURNRUR]SRZV]HFKQLRQÈïDWZÈGR
]UR]XPLHQLDSU]\QRV]ÈFÈQDW\FKPLDVWRZHHIHNW\PHWRGRORJLÚWUHQLQJXZVWUHIDFKWÚWQDSRGNÈWHP
ZLÚNV]HMV]\ENRĂFLLZLÚNV]HJREH]SLHF]HñVWZD7HQW\SWUHQLQJXMHVWRGSRZLHGQLGODELHJDF]\QD
NDĝG\PSR]LRPLH]DDZDQVRZDQLD1LHPDZQLPPLHMVFDQDGRP\Vï\L]JDG\ZDQLHļG]LÚNLWHPX
EÚG]LHFLHPRJOLRELHNW\ZQLHRFHQLÊMDNFLÚĝNRZU]HF]\ZLVWRĂFLSUDFXMHFLH
&]DUQD']LXUD&DUOQDXF]\FLÚUR]SR]QDÊWÚVWUHIÚWUHQLQJXNWöUÈQDOHĝ\RPLMDÊV]HURNLP
ïXNLHP&]DUQD']LXUDSRZDĝQDSU]HV]NRGDZF]\QLHQLXSRVWÚSöZRUD]ZSURFHVLHUHJHQHUDFML
]RVWDïDRSLVDQDZQRZ\PEDGDQLXSURZDG]RQ\PSRGNLHUXQNLHPMHJR]QDMRPHJR]1RUZHJLLGRN
WRUDPHG\F\Q\6WHSKHQD6HLOHUD7RMHGQD]QDMFHQQLHMV]\FKQRZ\FKWHRULLWUHQLQJXELHJRZHJR
7UHQLQJRVRELVW\'RZLHV]VLÚMDNGRSDVRZDÊWUHQLQJLMHJRFHOHGRVZRLFKPRĝOLZRĂFL
LEXGRZ\FLDïD:W\PFHOX]DPLHĂFLOLĂP\ZNVLÈĝFHWU]\WHUHQRZHVSUDZG]LDQ\NWöUHEÚG]LHFLH
PRJOLZ\NRQDÊ
3URVWDIRUPXïD&]\MDNWZLHUG]ÈREHFQLHQLHNWöU]\LVWQLHMHXQLZHUVDOQDWHFKQLNDELHJDQLD
RGSRZLDGDMÈF\ZV]\VWNLPVSRVöEVWDZLDQLDVWöSUXFKXUDPLRQLURWDFMLWXïRZLD"1DXF]VLÚMHGRSD
VRZDÊGRZïDVQ\FKLQG\ZLGXDOQ\FKSRWU]HE
2GSRF]\ZDMQDVHULR2GSRF]\QHNPRĝHSU]\ZUöFLÊFLZV]\VWNLHVLï\DOHW\ONRZWHG\NLHG\
EÚG]LHV]RGSRF]\ZDÊZïDĂFLZLHLRRGSRZLHGQLFKSRUDFK3RZLHP\MDNRGUöĝQLÊVHQJïÚERNLRG
Sï\WNLHJRLRGSRF]\QHNSUDZG]LZ\RGSR]RUQHJR
=PLNVXMWR'RZLHV]VLÚGODF]HJRÊZLF]HQLDRJöOQRUR]ZRMRZHWDNLHMDNMD]GDQDURZHU]HSï\
ZDQLHZLRĂODUVWZRWUHQLQJREZRGRZ\LZVSLQDF]NDWRQLHW\ONRPLïDSU]HUZDZELHJDQLXDOH
LU]HF]QLH]EÚGQDGRRVLÈJDQLDFRUD]OHSV]\FKZ\QLNöZ
3RFRQDPFLÚĝDUNL6DPRELHJDQLHQLHZ\VWDUF]D:\WïXPDF]\P\FLGODF]HJRVLOQ\HODVW\F]
Q\WXïöZRUD]NRQWURODRGGHFKXVÈQLHGRFHQLDQ\PNOXF]HPGRPRFQHJRELHJDQLD3RNDĝHP\WHĝ
RGSRZLHGQLHÊZLF]HQLD
6XSHUSDOLZR:ïDĂFLZHRGĝ\ZLDQLHRRGSRZLHGQLFKSRUDFKGHF\GXMHRZ\WU]\PDïRĂFLLV]\ENR
ĂFLNRQWURORZDQLXPDV\FLDïDLV]\ENLHMUHJHQHUDFMLSRFLÚĝNLFKWUHQLQJDFK
:\ĂFLJRZH$%&1DXF]\V]VLÚZ\NRU]\VW\ZDÊZLHG]ÚRIL]MRORJLLZ\ĂFLJXWUDZLHQLXL]Xĝ\FLX
NDORULLGRRVLÈJDQLDMDNQDMOHSV]\FKF]DVöZ
%LHJDQLHERVR1LHOLF]QHFKRÊVWDOHURVQÈFHJURQRMHJR]ZROHQQLNöZXWU]\PXMHĝHELHJDQLH
ERVR]PQLHMV]DU\]\NRNRQWX]MLLSR]ZDODWUHQRZDÊGREDUG]LHM]DDZDQVRZDQHJRZLHNX:W\P
WHPDFLHZFLÈĝMHGQDNLVWQLHMHZLHOHQLHZLDGRP\FK&]\ELHJDQLHERVRSU]\QRVLNRU]\ĂFL]DZV]HRG
F]DVXGRF]DVXDPRĝHQLJG\"
3LÚNQH]GMÚFLDLLOXVWUDFMHSRPRJÈFLSU]\VZRLÊZLHG]Ú]DZDUWÈZNVLÈĝFHLXZLHU]\ÊZMXĝ]DZV]H
V]F]ÚĂOLZHL]GURZHELHJDQLH
3DPLÚWDMFLHĝHSU]HGQDPLGïXJLELHJ
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Z Y S K A J P R Z E W A G Ę N A S TA R C I E .
NA JWA ŻN I E J SZ E P OJ Ę C IA: C I ĘŻ KO/LE KKO,
W A R T O Ś Ć P R O G O W A , C Z A R N A D Z I U R A
-DNZLHOHLQQ\FKSURVW\FKU]HF]\SODQRNWöU\PQLHEDZHPSU]HF]\WDV]MHVWZ\QLNLHP
VNRPSOLNRZDQHJRSURFHVX.VLÈĝNDWDRSLVXMHGRSDVRZDQ\GRSRWU]HENRQNUHWQHJR
]DZRGQLNDïDWZ\GRSU]\VZRMHQLDLZ\GDMQ\F]DVRZRSURJUDPSRSUDZ\Z\QLNöZVSRUWRZ\FK
LSR]RVWDZDQLDZIRUPLHSU]H]FDïHĝ\FLH=RVWDïRQRSUDFRZDQ\QDSRGVWDZLHGïXJROHWQLFK
EDGDñQDMOHSV]\FKWHRUHW\NöZVSRUWXL]DZRGQLNöZ:\NRU]\VWXMHP\]QDQHSRZV]HFKQLH
SRMÚFLDWDNLHMDNLQWHUZDï\WUHQLQJRJöOQRUR]ZRMRZ\GQLUHJHQHUDF\MQHSXOVRPHWU\LOHSV]D
IRUPDELHJRZD-HJRSRGVWDZÈMHVWRSDWHQWRZDQ\V\VWHPQD]\ZDQ\WUHQLQJLHPZVWUHIDFK
WÚWQD,VWRWÚWHJRV\VWHPXWUHQLQJRZHJRPRĝQD]DZU]HÊZQLHZLHONLHMWDEHOFH-HVWSURVW\MDN
ĝDGHQLQQ\ļDOH]JöU\JZDUDQWXMHVXNFHV
3RQLĝV]\SODQMHVWFDïNRZLFLHORJLF]Q\Z\PDJDMHGQDNSU]\VZRMHQLDVSRUHMLORĂFLPDWHULD
ïX'ODWHJRZïDĂQLH]DF]QLHP\RGNLONXVWURQLFRZHJRVWUHV]F]HQLDQDMZDĝQLHMV]\FKSXQNWöZWHM
NVLÈĝNL]NWöUHJREÚG]LHV]PöJïNRU]\VWDÊZWUDNFLHGDOV]HMOHNWXU\RUD]ZGUDĝDQLDSODQX
Zĝ\FLH
:QDV]\PSURJUDPLHQLHPDQLFVXELHNW\ZQHJR2SDUOLĂP\VLÚQDVWDUDQQHMRELHNW\ZQHM
DQDOL]LHHOHPHQWöZNWöUHRND]Dï\VLÚVNXWHF]QHGODF]RïöZNL]DZRGQLNöZ2SUDFRZDQHUHJXï\
SU]HïRĝ\OLĂP\QDVWÚSQLHQDïDWZHGRSRGOLF]HQLDGDQHOLF]ERZH']LDïDWRMDNPHFKDQL]Pļ
NLHG\ZDUWRĂÊWZRLFKGDQ\FK]DF]QLHZ]UDVWDÊEÚG]LHV]PöJïEH]SLHF]QLHRVLÈJDÊZ\QLNLQD
FRUD]Z\ĝV]\PSR]LRPLH2F]\ZLĂFLHSRGZDUXQNLHPĝHEÚG]LHV]WU]\PDÊVLÚSODQX
1DMWUXGQLHMV]HPRĝHRND]DÊVLÚ]HUZDQLH]GRW\FKF]DVRZ\PLQDZ\NDPL-HVWHĂ]DSHZQH
SU]\]Z\F]DMRQ\GRSRGQRV]ÈFHMWZöMSR]LRPHQGRUILQFRG]LHQQHMSU]HELHĝNLļGREU]HVRELH]QD
QHMWUDV\RĂUHGQLPSR]LRPLHWUXGQRĂFLNWöUÈRGODWSRNRQXMHV]ZFLÈJXSöïJRG]LQ\SLÚÊOXE
V]HĂÊUD]\ZW\JRGQLX"ļ0RĝHV]VLÚ]QLÈSRĝHJQDÊDSU]\QDMPQLHMRVZRLÊVLÚ]P\ĂOÈĝHRG
WHUD]EÚG]LHV]MHMGRĂZLDGF]DÊ]QDF]QLHU]DG]LHM:SUDZG]LHWUHQLQJFLÈJï\ ZVWDQLHUöZQRZDJL
WOHQRZHM GREU]HZSï\ZDQDRJöOQÈNRQG\FMÚDOHSURZDG]LUöZQLHĝGRSU]HZOHNï\FKNRQWX]ML
Z\SDOHQLDLVWRSQLRZHJRUHJUHVX

15

Nasz plan, każdego dnia składający się z innych elementów, działa dokładnie odwrotnie: wzmocni cię i zregeneruje
jednocześnie, postawi przed tobą wyzwania i wprowadzi różnorodność, dzięki czemu będziesz czerpać z biegania więcej
radości, a jednocześnie bardzo szybko poprawisz swoją prędkość. Po pierwsze, zwracamy w nim uwagę na częste zmiany
intensywności treningu, na które ludzki organizm reaguje
wzmacnianiem się. Nazwaliśmy to przekrojowym treningiem
progresywnym. Po drugie zaś, nauczysz się obliczać odpowiednią dla ciebie intensywność i planować sesje treningowe tak,
aby wyciągnąć z nich jak najwięcej, co będzie możliwe dzięki
treningowi w strefach tętna.

PRZEKROJOWY TRENING PROGRESYWNY
Nazwa ta jest długa, ale logiczna, jako że zastępujesz dotychczasowe bieganie w średnim tempie różnorodnym planem,
który wprowadza rozróżnienie na ciężkie i lekkie dni, obficie
wykorzystuje trening przekrojowy i stale zmusza do coraz
większego wysiłku. To połączenie celowo osłabi na początku
twoje mięśnie, by równie szybko je odbudować i sprawić, że
będą silniejsze niż wcześniej. Podobną zależność zauważysz
w przypadku krążenia i spalania tłuszczu. Z czasem, jeżeli
będziesz dawać z siebie wszystko w ciężkie dni, poprawi się
twoja szybkość i kondycja, zaczniesz bić rekordy życiowe,
przesuwać się w górę w rankingach swojej grupy wiekowej,
a nawet tracić na wadze. Przekrojowy trening progresywny
rządzi się jedną żelazną zasadą i wypływającymi z niej wnioskami.
Ta żelazna zasada to układ: dzień ciężki/dzień lekki – po
dniu ciężkiego biegania zawsze wykonuj lekkie ćwiczenia.
W końcu tak właśnie działa ludzki organizm: zmuszamy
mięśnie do skurczów wykraczających ponad normę, po czym
dajemy im czas na regenerację, podczas której stają się silniejsze. Aby mieć pewność, że trzymasz się tego układu, pamiętaj
o następujących rzeczach:
• Ciężko znaczy ciężko. Mówiąc o ciężkich biegach, mamy
na myśli interwały (od 30-sekundowych „lotów na maksa” do
dłuższego wysiłku w tempie przekraczającym średnie tempo
wyścigu) lub biegi dłuższe od tych, do jakich przywykłeś.
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• Lekko znaczy lekko. W lekkie dni przeprowadzaj tzw.
test rozmowy – nie biegaj szybciej od tempa, podczas którego
jesteś jeszcze w stanie z łatwością prowadzić konwersację.
Jeżeli będziesz trenować zbyt ciężko, nie dasz swoim mięśniom szansy na odbudowanie i wzrost. Lekko znaczy również
krótko. Pod koniec lekkiego dnia powinieneś czuć się w pełni
wypoczęty i przygotowany na kolejny ciężki dzień. Jeśli tak nie
jest, dodaj do planu jeszcze jeden dzień lekki!
• Po każdej przebieżce wykonuj inne ćwiczenia i nigdy
nie biegaj przez dwa dni z rzędu. Każde bieganie, nieważne
czy lekkie czy ciężkie, może być obciążeniem dla organizmu.
Tak więc dzień po treningu biegowym wybierz się na lekką
przejażdżkę rowerową, idź na basen, zrób trening obwodowy
lub na ergometrze, albo nie rób żadnego. Jeżeli jesteś „tylko”
biegaczem (nie uprawiasz triathlonu), nie ma właściwie żadnego powodu, dla którego powinieneś poświęcać dzień na ciężki
trening ogólnorozwojowy – chyba że zmagasz się z kontuzją,
nie pozwalającą ci biegać, ale podczas wykonywania innych
ćwiczeń nie czujesz bólu.
• Omijaj Czarną Dziurę (czyli bieganie o średnim natężeniu). Bieganie w średnim tempie nie przynosi korzyści, ponieważ nie jest wystarczająco lekkie, by pozwolić na długi trening
poprawiający wytrzymałość, a jednocześnie nie na tyle ciężkie,
by układ krążenia zaczął się adaptować do warunków intensywnego treningu. Kluczowym elementem treningu w strefach
tętna jest określenie, jaka wartość tętna odpowiada Czarnej
Dziurze, i trzymanie się od niej z daleka.
• Aby przygotować się do zawodów, stopniowo zwiększaj
intensywność ciężkich dni, tak, aby w dniu wyścigu osiągnąć
szczyt formy. Organizm zareaguje na ten dodatkowy bodziec.
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Staranne obliczenia są kluczem do efektywności przekrojowego treningu progresywnego. W końcu jak moglibyśmy kazać ci
trenować „ciężko” lub „lekko”, jeżeli nie wiedziałbyś, jak można
to „ciężko” i „lekko” określić? Przed erą pulsometrów do treningu niezbędny był zaopatrzony w stoper i notes trener, który
uważnie planował i obserwował każde ćwiczenie, wykrzykując
polecenia ze środka szkolnej bieżni. Ale pulsometry, GPS oraz
urządzenia mierzące szybkość i dystans wreszcie się pojawiły!
Technologia pozwala nam na dokładne monitorowanie własnego organizmu i jednoczesny samodzielny trening.

Kiedy poznasz wszystkie potrzebne dane, będziesz potrzebować programu, w którym je wykorzystasz. Ów program,
udoskonalany od połowy lat 90. i obecnie opatentowany, nosi
nazwę „treningu w strefach tętna” (TST). Przekłada on złożone dane dotyczące tętna na prosty plan działania, dzięki któremu osiągniesz poprawę swoich wyników.
Działa to w następujący sposób: trening w strefach tętna
wyznacza pięć stref treningowych określonych na podstawie
częstotliwości uderzeń serca na minutę. Strefy zostały uszeregowane w tabeli od najniższej do najwyższej wartości:
• Strefa 1 (niebieska): łatwe ćwiczenia
• Strefa 2 (zielona): średnio ciężkie ćwiczenia
• Strefa 3 (żółta): ciężkie ćwiczenia
• Strefa (pomarańczowa): bardzo ciężkie ćwiczenia
• Strefa (czerwona): nie do wytrzymania
W Strefie 1 tętno będzie się wahać między 90 a 100
uderzeniami na minutę. Strefa 2 to wartości od 100 do 120
uderzeń na minutę. Strefa 5 to wartości przekraczające 150
uderzeń na minutę. Strefa 5 została oznaczona kolorem czerwonym nie bez powodu. Jest to trening beztlenowy, podczas
którego faktycznie robimy się czerwoni.
Strefy tętna dla każdego będą przybierać inne wartości liczbowe, jako że różnimy się między sobą kondycją i fizjologią.
Aby ustalić twoje indywidualne strefy, najpierw musisz określić
najważniejszy czynnik, na którym będziesz bazować, a mianowicie tętno progowe.
O wartości progowej będziemy wspominać w tej
książce jeszcze nie raz, a więc dobrze zapamiętaj to pojęcie.
Oznacza ono punkt, w którym biegniesz na tyle szybko,
że twój organizm zaczyna przegrywać walkę o zachowanie
homeostazy (czyli wewnętrznej równowagi) i każe ci zwolnić.
Kiedy przekroczysz tę wartość, nie będziesz już w stanie
zachować równowagi w wysiłku. I tak na przykład, przy tętnie
wynoszącym 140, 145 czy 150 uderzeń na minutę możesz
nie mieć żadnych problemów z prowadzeniem swobodnej
rozmowy z partnerem treningowym, ale po zaledwie lekkim
przyspieszeniu do tętna 155, nagle zaczniesz mieć trudność
ze złapaniem oddechu i wymiana zdań nie będzie już taka
łatwa. Gdybyś używał laktatomierza, mógłbyś zaobserwować
gwałtowną akumulację kwasu mlekowego we krwi. To właśnie
jest twoja wartość progowa.

Wartość progowa, technicznie rzecz ujmując, to punkt graniczny między tempem Strefy 4, w którym możesz biec cały
dzień (np. maraton), i szybszym, bardziej wymagającym tempem strefy 5, przy którym zaczynają pojawiać się trudności
w oddychaniu, a po dwudziestu-sześćdziesięciu minutach
(w zależności od twojej obecnej kondycji biegowej) jesteś zmuszony zwolnić. W tabeli, wartości progowej odpowiada linia
pomiędzy Stefą 4 i Strefą 5. Dość dokładną i prostą metodą na
określenie tętna progowego bez użycia tabeli czy pulsometru
jest tzw. test rozmowy: kiedy nagle zaczynasz mieć trudności
ze swobodnym mówieniem, osiągnąłeś wartość progową.
Dlaczego tętno progowe jest istotne? Cofnijmy się do najważniejszej zasady przekrojowego treningu progresywnego.
Jeżeli chcesz nabrać kondycji, musisz czasami biegać szybko –
czyli w tempie przekraczającym tętno progowe. Ale jak szybko? Czy może to być dowolna prędkość ponad linią wartości
progowej? Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie.
Okazuje się, że bardzo szybkie biegi przynoszą korzyści,
a biegi średnio szybkie (tuż nad tętnem progowym, w Czarnej
Dziurze) – wręcz przeciwnie. Dzieje się tak dlatego, że te
ostatnie są zbyt wolne, by organizm odczuł potrzebę wzmocnienia się, ale zbyt szybkie, by biegać długo i tym samym
poprawiać wytrzymałość. Badania z udziałem najlepszych
biegaczy wykazały, że, celowo lub nie, minimalizują oni czas
treningu w Czarnej Dziurze.
Jak szybkie są biegi w Czarnej Dziurze? Zarówno pod
względem tempa, jak i tętna oraz według tabeli stref tętna,
Czarna Dziura ma bardzo wąski zakres. Zaczyna się w wartości progowej, zaraz przy wejściu do Strefy 5, a kończy na
wartości ok. 5% wyższej. Jeżeli więc na przykład wasze tętno
progowe wynosi 150 uderzeń na minutę, Czarna Dziura
będzie się rozciągać od tętna 150 do 157. Oznacza to, że jeżeli
naprawdę chcecie poprawić wyniki, szybkie biegi powinny
zaczynać się od drugiej wartości progowej:
158 uderzeń na minutę.
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W strefach tętna możemy wyróżnić dwie wartości progowe:
pierwszą nazwijmy T1, a drugą T2. A zatem nasz cel treningowy sprowadza się do tego, by poruszać się w wartościach
większych od T2 i mniejszych od T1, a więc omijać Czarną
Dziurę. (Posługując się terminologią zaproponowaną w tabeli
stref tętna, nie zbliżać się do Strefy 5a, pierwszej części Strefy
5, która, jak pokazujemy poniżej, jest podzielona na trzy części
– 5a, 5b i 5c).
Czarna Dziura zawiera się w wartościach od pięciu
do dziesięciu uderzeń na minutę, ale jej unikanie nie jest
takie proste, jak by się wydawało. Okazuje się, że większość
ludzi uwielbia biegać tempem właśnie jej odpowiadającym.
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jest to trening na tyle ciężki, że stwarza poczucie wykonania dobrego zadania. Biegaj bez
przerwy w Czarnej Dziurze, jak robi to większość, a skończy
się na tym, że będziesz zmęczony, ale nie szybszy.
Bezcennym narzędziem do treningu w strefach tętna jest
pulsometr, który nie tylko jest fajnym gadżetem, ale przede
wszystkim pozwala określić konkretne wartości liczbowe T1,
T2 i Czarnej Dziury. Pamiętaj, że z czasem, kiedy poprawi się
twoja kondycja, wartości te zaczną rosnąć – co stanowi dużą
przewagę systemu stref tętna nad innymi metodami. Jest on
dynamiczny, pozwala dokładnie określić, w jakim miejscu znajdujesz się w danej chwili, i zmienia się razem z tobą.
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Szybsze treningi biegowe, wymierna metodologia i ogólne
wzmocnienie, które omawiane są w najważniejszych rozdziałach tej książki, stanowią podstawę efektów, jakie możesz
osiągnąć dzięki innym omawianym czynnikom.
• Technika. Ciężkie bieganie pomoże ci nauczyć się biegać
bardziej naturalnie i mniej kontuzjogennie (więcej w Rozdziale
10). Mimo, że odpowiednia technika biegowa jest sprawą
indywidualną i jednocześnie trudną do zmiany, należy pamiętać o bardziej pionowych ruchach ramion i pewnych modyfikacjach kroku biegowego. Opisujemy również wpływ biegania
boso na technikę i powstawanie kontuzji.
• Trening ogólnorozowjowy. W odróżnieniu od większości
innych publikacji, nasz program traktuje inne ćwiczenia jako
niezbędne składniki efektywnego biegania (zob. Rozdział 4).
• Wyznaczanie celów. Dzięki nagłej poprawie wyników
będziesz mógł wyznaczać sobie bardziej ambitne cele (zob.
Rozdział 8). Rób to za pomocą sprawdzonej metody – zapisuj
je na kartce.
• Dieta. Przywoływany tu trening interwałowy pobudza
metabolizm nawet na dwadzieścia cztery godziny, co skutkuje
szybszym spalaniem tkanki tłuszczowej, a jeżeli dołączysz do
tego mądre odżywianie, także znaczącym ubytkiem wagi (zob.
Rozdział 12).
• Bezpieczeństwo. Nasze otoczenie jest jak dżungla. Jeżeli
nie będziesz się stosować do obowiązkowych zasad bezpieczeństwa opisanych w Rozdziale 13, wszystkie wysiłki związane z unikaniem kontuzji i przestrzeganiem lekkich dni mogą
pójść na marne.

