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Zdejmij buty i prZebiegnij się...

Natychmiast zauważysz, że Twój styl biegu się 
zmieni. Będziesz lądował bardziej na przedniej 
części stopy niż na pięcie. Zaczniesz naturalnie 
dotykać ziemi najpierw zewnętrzną stroną stopy, 
a później obracać ją (pronować) do wewnątrz, 
pochłaniając, a potem oddając energię przy każdym 
kroku. Bieganie boso (lub naturalnie) powoduje 
mniej kontuzji – zarówno tych ostrych,  
jak i przewlekłych.*

Zastanawiałeś się dlacZego?

Przez tysiące lat ewolucji, stopa ludzka przystosowała 
się do poruszania po najróżniejszych podłożach. 
Jest w stanie zmieniać swoją charakterystykę przy 
każdym kroku. Od elastycznej platformy, aż do 
sztywnej dźwigni przesuwającej Cię do przodu.

Naszym celem jest projektowanie butów 
współgrających z naturalną biomechaniką. 
Umieszczenie stopy bliżej podłoża pozwala jej 
robić to, co potrafi najlepiej oraz pomaga każdemu 
biegaczowi rozwinąć naturalny i równocześnie 
efektywny styl biegu.

nie proponujemy jednak,  
byś biegał na bosaka...

Skały, piargi, kamienie, błoto, trawa, krzaki, 
asfalt, beton... Poruszamy się po bardzo różnych 
i niesprzyjających podłożach, w różnym klimacie. 
Bieganie boso jest po prostu niepraktyczne.  
Twoje stopy potrzebują ochrony.

Każdy but marki inov-8™ zabezpiecza stopę  
i dopasowuje się do niej, dając poczucie  
jakbyś niemal biegł bez butów. 

*inov-8.com/research

FiloZoFia



Naturalne bieganie oznacza 
lądowanie na nasadzie palców  
i przesunięcie środka ciężkości  
do przodu. Kadencja jest szybsza 
niż przy lądowaniu na pięcie.  
Gdy biegniemy bez butów,  
ten styl narzuca się samoistnie.

Baza dowodów* na to, że 
bieganie naturalne zmniejsza 
ryzyko kontuzji i pozwala biec 
szybciej i efektywniej, stale się 
powiększa. 

Obuwie, w którym biegasz, 
znacząco wpływa na styl biegu, 
który podświadomie przyjmujesz. 
Zatem najlepszym sposobem na 
modyfikację stylu jest założenie 
innych butów.

Buty minimalistyczne cechuje 
mniejsza amortyzacja i brak 
wsparcia. Są neutralne – 
pozwalają na naturalny ruch 
stopy, zgodny z biomechaniką.

Jeśli jednak gwałtownie 
przesiadasz się z amortyzowanych 
butów na sprzęt minimalistyczny, 
ryzykujesz kontuzją.

Rozwinięcie naturalnego  
stylu biegania wymaga czasu  
i stopniowego przechodzenia do 
coraz bardziej minimalistycznego 
obuwia.

W tej broszurze wyjaśnimy Ci, 
jak bezpiecznie dokonać tego 
przejścia.

*inov-8.com/research

bieganie naturalne



lĄdowanie na pięcie lĄdowanie na prZodostopiu

Gwałtowne uderzenie. Udar spowodowany twardym 
uderzeniem piętą o podłoże powoduje nagły  

wzrost nacisku (początkowy szczyt na wykresie),  
przy czym następuje wyhamowanie ruchu do przodu.  

Siła uderzenia przekracza trzykrotnie masę ciała.

Łagodna krzywa ilustruje stopniowy wzrost siły 
nacisku na podłoże przy każdym kroku.  
Nie występują tu gwałtowne uderzenia  
czy wyhamowanie ruchu postępowego.
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Wyobraź sobie, że stoisz boso na 
ziemi. To Twoja naturalna pozycja. 
Stopy są ułożone poziomo, nie 
ma różnicy w wysokości pomiędzy 
piętą a palcami.

Większość współczesnych 
podeszw ma kształt klina 
podnoszącego piętę ku górze.

Przebudowa stylu biegowego 
polega na stopniowym 
zmniejszaniu różnicy wysokości 
pomiędzy piętą a palcami,  
a także zredukowaniu 
amortyzacji pod piętą. 

inov-8™ używa pięciu rodzajów 
Stref Zgniotu w zależności od 
ilości materiału amortyzującego. 
Od najgrubszej, oznaczonej 
czwórką, aż do zera czyli braku 
amortyzacji.

prZebudowa stylu biegu

streFa Zgniotu 3

Najlepsza dla osób zaczynających 
przebudowę stylu. Daje dobrą amortyzację, 
ale niższą pozycję pięty niż w większości 
modeli butów dostępnych na rynku.

9mm

streFa Zgniotu 4

Idealna dla osób wymagających 
maksimum amortyzacji.

12mm

Grubość Strefy 
Zgniotu określa 
ilość strzałek  
na pięcie.



streFa Zgniotu

Idealna dla purystów naturalnego 
biegania i minimalizmu.

0mm

streFa Zgniotu 2

Dobra do startówek dla 
średniozaawansowanych biegaczy,  
może być stosowana w butach 
treningowych u zaawansowanych.

6mm

streFa Zgniotu 1

Dla biegaczy o silnych stopach i łydkach. 
Idealna na zawody.

3mm



Program Treningowy Przebudowy stylu biegowego 
to stopniowe wprowadzanie do regularnych 
treningów w butach o mniejszej Strefie Zgniotu.  
Na przykład – jeśli aktualnie używasz butów  
o Strefie Zgniotu 3, proponujemy, abyś zrealizował 
ten program używając butów ze Strefą Zgniotu 2.

Program Treningowy Przebudowy składa się  
z następujących etapów:

FaZa wprowadZajĄca
Krótkie treningi mają na celu przygotowanie  
do zmiany obciążeń.

FaZa adaptacji
Ciało stopniowo przyzwyczaja się do  
minimalistycznych butów.

FaZa progresji
Długość treningów w butach minimalistycznych  
zwiększa się, równocześnie wykonuje się 
ćwiczenia dla zwiększenia siły i gibkości.

FaZa dostrojenia
Najbardziej wymagający etap, w którym 
kładziemy nacisk na szybkość.

prZebudowa – plan treningowy
Sugerujemy, żebyś w czasie wprowadzania  
nowych minimalistycznych butów robił treningi 
także w swoim standardowym obuwiu. 

Nie używaj nowych minimalistycznych butów  
kilka dni z rzędu. Potrzebujesz trochę czasu  
na regenerację układu ruchu.

Jeśli nie odczuwasz bólu i innych dolegliwości  
w butach, do których się dostosowujesz, możesz 
przyspieszyć swoją progresję. Jeśli czujesz 
dyskomfort – daj sobie więcej czasu  
na poszczególne fazy.

Pamiętaj, że każdy biegacz inaczej reaguje na 
proces adaptacji do minimalistycznych butów. 
Tylko Ty jesteś w stanie odpowiednio ocenić swoje 
samopoczucie i dobrać obciążenia. Przygotowując 
program nie możemy wziąć odpowiedzialności  
za Twoje zdrowie.

pocZĄtkujĄcy średnioZaawansowani Zaawansowani



adaptacja progresja dostrojenie

1 2x5min. 2x8min. 2x10min.
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2 2x8min. 2x10min. 2x15min.

3 2x12min. 2x12min. 2x20min. 
1x25min.

4 2x15min. 2x20min. 2x25min. 
1x30min.

5 2x20min. 2x25min. 2x30min.

6 2x20min. 2x25min. 2x30min.

7 2x20min. 2x25min. 2x30min.

8 2x20min. 2x25min. 2x30min.

9 2x25min. 1x25min. 
1x30min.

2x30min. 
1x35min.

10 1x25min. 
1x30min. 2x30min. 2x35min. 

1x40min.

11 1x25min. 
1x30min.

1x30min. 
1x35min.

2x40min. 
1x45min.

12 2x30min. 2x35min. 2x45min.

13 2x30min. 2x35min. 1x45min. 
1x60min.

14 2x30min. 2x35min. 1x45min. 
1x60min.

15 2x30min. 2x35min. 1x60min. 
2x60min.

16 2x30min. 2x35min. 1x60min. 
2x60min.

wprowadZenietydZieŃ



cZym jest bieganie 
naturalne?
Naturalne bieganie to lądowanie 
na przodzie stopy i przesunięcie 
środka ciężkości do przodu. 
Wyobraź sobie, że stoisz w miejscu, 
a następnie stopniowo pochylasz 
się w przód, do momentu, gdy 
poczujesz się tak, jakbyś miał 
upaść. Właśnie to lekkie pochylenie 
i szybki rytm kroku pozwalają,  
by lądowanie na przodostopiu  
było łatwe i efektywne. 
Trzymaj głowę prosto, a klatkę 
piersiową wypchnij nieco do 
przodu. Twoje kostki, biodra  
i głowa powinny być ułożone  
w jednej lekko pochylonej linii. 
Jeśli kątem oka widzisz swoje 
stopy – to znaczy, że coś robisz  
nie tak!

pytania jakie dowody 
prZemawiajĄ Za 
bieganiem naturalnym?
Dowody naukowe nie są ostateczne, 
ale bardzo przekonujące. Dobrym 
punktem, by zacząć zgłębianie 
wiedzy jest zbiór publikacji na:
inov-8.com/research, 
a także strona:
barefootrunning.fas.harvard.edu
profesora Harvardu Daniela 
Liebermana. Polecamy także 
książkę Chrisa McDougalla 
„Urodzeni Biegacze”. 

jakie korZyści wiĄżĄ 
się Z bieganiem 
naturalnym?
Naturalny styl biegania ma 
zmniejszyć ryzyko kontuzji,  
a także pozwolić Ci biegać 
wydajniej i szybciej.

ile cZasu potrZebuję, 
by Zostać biegacZem 
naturalnym?
Nasze doświadczenie pokazuje,  
że trwała poprawa stylu biegowego 
zajmuje co najmniej rok.  
Chwilowa zmiana następuje  
już po kilku minutach biegu  
w minimalistycznym obuwiu.

http://wwwinov-8.com/research/
http://www.barefootrunning.fas.harvard.edu/


jak wyglĄdajĄ 
minimalistycZne buty?
Buty minimalistyczne mają bardzo 
cienką podeszwę wewnętrzną lub 
nie mają jej wcale. Cechują się 
także niewielką różnicą  
w wysokości między palcami  
a piętą. Nie posiadają żadnych 
elementów stabilizujących, takich 
jak mostek z tworzywa. Dają się 
uginać we wszystkich kierunkach.

Lądowanie na pięcie wywołuje duże 
przeciążenia, które przenoszą się na 
kostki, kolana, biodra i plecy. Bieganie 
z palców zmniejsza ten udar, ale 
równocześnie zwiększa zaangażowanie 
łydek i mięśni dwugłowych uda, co może 
prowadzić do przeciążeń w tych miejscach 
u mniej wytrenowanych biegaczy. 

w jaki sposób 
minimalistycZne buty 
pomagajĄ biegać 
naturalnie?
Większość współczesnych 
biegaczy używa nadmiernie 
amortyzowanych butów, co 
powoduje zmianę sposobu reakcji 
stopy na kontat z podłożem,  
a w efekcie – lądowanie na pięcie.
Buty minimalistyczne zachęcają do 
przesunięcia punktu lądowania  
w kierunku palców – tak jakbyś 
robił to biegnąc boso.

dlacZego nie mogę 
po prostu ZacZĄć 
korZystać Z butów 
minimalistycZnych  
i biegać w nich cały 
cZas?
Jeśli gwałtownie zmienisz rodzaj 
używanego obuwia, zmienią się 
również siły działające na Twoje 
ciało. Wykształcenie naturalnego 
stylu biegania wymaga stopniowej 
przebudowy i użycia coraz 
subtelniejszych butów.



od których butów 
powinienem ZacZĄć?
Modele ze Strefą Zgniotu 3 
stanowią najlepsze rozwiązanie dla 
większości biegaczy. Są pierwszym 
krokiem w kierunku minimalizmu. 
Mają mniejszą niż standardowa 
różnicę wysokości między palcami 
a piętą, a także ciut mniejszą 
amortyzację w porównaniu  
z typowymi butami biegowymi.

ZacZĄłem biegać w obuwiu 
minimalistycZnym, ale 
bolĄ mnie stopy i łydki. 
cZy coś Zrobiłem źle?
To typowe, gdy próbujesz 
biegać zbyt dużo, zbyt często, 
bez adaptacji. W lżejszych, 
elastyczniejszych butach, mięśnie 
i ścięgna stóp, a także ścięgno 
Achillesa wykonują dużą pracę przy 
stabilizacji stopy. Ważne, by były 
one silne i elastyczne. Jeśli masz na 
razie problemy – wykonuj więcej 
treningów w swoich starszych, 
bardziej amortyzowanych butach.

jak mogę ZaradZić,  
gdy pojawia się ból 
łydek lub stóp?
Tak jak w każdym treningu 
– zdarza się trochę bólu. Daj 
swojemu organizmowi czas na 
regenerację. Wykonuj również 
ćwiczenia wzmacniające i rozcią- 
gające mięśnie stóp i łydek. 
Poczujesz zdecydowaną poprawę.

dlacZego powinienem 
Zmieniać styl biegania?
Jeśli biega Ci się dobrze, cieszysz 
się treningami, nie zdarzają Ci się 
kontuzje – nie ma potrzeby myśleć 
o zmianie stylu.

cZy każdy powinien 
starać się dojść do 
poZiomu streFy  
Zgniotu Zero?
Nie. Każdy ma inną budowę  
i naprawdę niewielu biegaczy 
jest w stanie przejść cały proces 
przebudowy stylu biegowego. 
Sugerujemy stopniowo zmniejszać 
amortyzację do momentu, kiedy 
przestaniesz zauważać zmianę  
w swoim kroku.

cZy nauka biegania 
naturalnego oZnacZa 
naukę biegania od nowa?
Sposób, w jaki biegasz, został 
bardzo głęboko wpisany w pamięć 
Twoich mięśni. Krótkie sesje  
w mnimalistycznym obuwiu 
pozwolą Ci skupić się na stylu 
biegowym i są świetnym 
sposobem, by zacząć przygodę 
z naturalnym bieganiem. Cała 
sztuka polega na tym, by utrzymać 
poprawną sylwetkę, również  
gdy jesteś zmęczony. Do tego  
właśnie potrzebny jest długi  
okres przejściowy.

pytania



w cZasie badania na 
bieżni polecono mi buty 
Z kontrolĄ pronacji. co 
to oZnacZa w prZypadku 
butów minimalistycZnych, 
które sĄ ZawsZe 
neutralne?
Buty z mocną amortyzacją  
i wsparciem pronacji sprzedaje 
się od 30 lat, a mimo to nie udało 
się zmniejszyć odsetka kontuzji 
wśród biegaczy! Uważamy, że 
zdecydowana większość biegaczy 
jest w stanie przejść na buty 
minimalistyczne, stopniowo  
i powoli wzmacniając swoje mięśnie 
i adaptując się do lądowania 
bardziej z palców niż z pięty.

cZy można używać 
minimalistycZnego 
obuwia raZem  
Z wkładkami robionymi  
na Zamówienie?
Tak, ale radzimy skonsultować się 
wcześniej ze specjalistą. Naszym 
zdaniem niewielu biegaczy ma tak 
poważne wady biomechaniczne, 
by wspomagać się wkładkami. 
Stopniowe redukowanie każdego 
rodzaju wsparcia pozwoli wzmocnić  
i usprawnić Twoje stopy bez wkładek.



Strefa Zgniotu Różnica wysokości

9MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

255 g

Strefa Zgniotu Różnica wysokości

6MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

233 g

Strefa Zgniotu Różnica wysokości

3MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

155 g

sZosa Stopniowe zmniejszanie amortyzacji i nachylenia stopy w kolejnych modelach pozwala Twoim stopom na przyjęcie optymalnej pozycji,  
a także na wykształcenie bardziej wydajnego i naturalnego biegowego stylu.

streFa Zgniotu 3 streFa Zgniotu 2 streFa Zgniotu 1



Strefa Zgniotu Różnica wysokości

0MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

200 g

Strefa Zgniotu Różnica wysokości

0MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (M)

SILICONE 100 g

Strefa Zgniotu Różnica wysokości

0MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

150 g

streFa Zgniotu

miękka, prZycZepna 
guma

guma o wysokiej 
trwałości

miesZanka  
gumy i pianki

dopasowanie  
komFortowe

dopasowanie 
wyścigowe

dopasowanie  
anatomicZne



Strefa Zgniotu Różnica wysokości

12MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

319 g

Strefa Zgniotu Różnica wysokości

9MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

295 g

Strefa Zgniotu Różnica wysokości

9MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

315 g

teren Rozbudowana oferta butów terenowych, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, daje możliwość wyboru między rodzajami mieszanki w podeszwie  
i stopniami amortyzacji.

streFa Zgniotu 4 streFa Zgniotu 3 streFa Zgniotu 3



Strefa Zgniotu Różnica wysokości

6MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

212 g

Strefa Zgniotu Różnica wysokości

3MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

190 g

Strefa Zgniotu Różnica wysokości

0MM

Dopasowanie poDeszwa

Mieszanka guMy waga (uk8)

200 g

beZdroża Buty inov-8™ przeznaczone na bezdroża zapewniają niesamowitą przyczepność i czucie gruntu, pozwalając poruszać się z dużą 
prędkością w najtrudniejszym terenie.

streFa Zgniotu 2 streFa Zgniotu 1 streFa Zgniotu







inov-8.com
INOV-8 jest znakiem zastrzeżonym należącym do inoveight ltd.

Wyłącznym dystrybutorem produktów inov-8 na terenie Polski jest Strefa Zmian s.c.

strefa Zmian s.c.
ul. Villardczyków 8/22, 02-793 warszawa, info@strefazmian.pl, tel. +48 668 463 933


