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Sens treningu wysokościowego w strzelectwie sportowym 
 
 

Zainteresowanie treningiem wysokogórskim (bardziej adekwatna nazwa 
wysokościowym) – ze strony nauki i sportu – rozpoczęło się na serio w momencie, 
kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyznał miastu Meksyk, leżącemu na 
wysokości około 2300 m n.p.m., prawo organizowania Igrzysk Olimpijskich w 1968 roku. 
Skuteczne rozwiązanie problemu adaptacji do wysiłku na dużej wysokości nabrało 
konkretnego wymiaru – stwarzało dodatkowe szanse w rywalizacji o medale. Po 
zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Meksyku pojawiła się idea wykorzystania treningu 
wysokościowego do zwiększenia osiągnięć na nizinach. Wiedza na ten temat 
wzbogaciła się w ciągu minionych lat ogromnie, ale pewne kwestie pozostały do końca 
nie wyjaśnione. 

Badania naukowe nad treningiem wysokościowym, kontynuowane po Igrzyskach 
Olimpijskich w Mexico City, miały drążyć podjęte już tematy, rozszerzać posiadany 
materiał i dostarczyć odpowiedzi na szereg pytań: 
1. Jaki wpływ ma trening wysokościowy na zdolność wysiłkową zawodnika? 
2. W jakim stopniu trening wysokościowy wpływa na możliwości wysiłkowe zawodnika 

na poziomie morza? 
3. Jaka jest optymalna wysokość do takiego treningu? 
4. Jak długo powinien trwać trening wysokościowy, aby osiągnąć korzystne efekty 

fizjologiczne? 
5. Jak długo utrzymują się efekty treningu wysokościowego? 

Jeżeli chodzi o strzelectwo nas interesują ostatnie trzy pytania z uwagi na to, że na 
pierwsze dwa uzyskano już względnie dużo odpowiedzi (chociaż wciąż pozostaje wiele 
otwartych kwestii wymagających dalszych badań). 

  
 

1. Potencjalne korzyści fizjologiczne treningu wysokościowego 
 
Wielu zawodników uprawiających dziedziny sportu oparte na wytrzymałości, takie 

jak triathlon, biegi długodystansowe, kolarstwo szosowe czy narciarstwo biegowe, 
podejmuje trening wysokościowy dla poprawy swoich możliwości wysiłkowych. 

Istnieje przekonanie, że trening wysokościowy, a konkretnie warunki w jakich 
przebiega, silnie stymulująco oddziaływuje na poszczególne układy organizmu. 

 transport tlenu i innych gazów z otaczającego powietrza do tkanek odbywa się 
na zasadzie różnicy (gradientu) ciśnień tego gazu – gaz przechodzi ze 
środowiska, gdzie jego ciśnienie jest wyższe, do środowiska, gdzie jest ono 
niższe. 

 W miarę wznoszenia się w górę ciśnienie atmosferyczne ulega obniżeniu, tym 
samym obniża się ciśnienie tlenu w otaczającym powietrzu. 

 Im wyższa wysokość tym mniejsze ciśnienie atmosferyczne i parcjalne tlenu 
(hipoksja), tym mniej tlenu dostanie się do krwi (hipoksemia - niedotlenienie). 

Wywołana hipoksją wysokościową stymulacja układów organizmu – oddechowego, 
krążenia, hormonalnego, krwiotwórczego oraz mięśniowego (mm szkieletowe) ma 
zapewnić dostarczenie do tkanek wystarczającej do przeżycia ilości tlenu. Niektóre 
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z tych zmian mogą prowadzić do przejściowego zwiększenia możliwości wysiłkowych 
zawodnika, szczególnie w sportach o charakterze wytrzymałościowym. 

Wielkość maksymalnej wartości pochłaniania tlenu (V02max) zależy od czynników, 
które można podzielić na dwie grupy: 

 centralne, decydujące o możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do 
tkanek, 

 obwodowe, decydujące o możliwości jego zużycia przez pracujące mięśnie, 
 
Do czynników centralnych zaliczamy: 
 wentylację minutową płuc, 
 pojemność minutową serca (zależy od objętości wyrzutowej komór oraz 

szybkości akcji serca) 
 czynniki hematologiczne (objętość krwi krążącej, ilość erytrocytów i stężenie 

hemoglobiny), które decydują o pojemności tlenowej krwi – ilości tlenu, który 
może znajdować się w jednostce objętości krwi krążącej. Pojemność tlenową 
krwi łatwo obliczyć znając stężenie hemoglobiny – ponieważ 1 g hemoglobiny 
przyłącza 1,34 ml O2, to przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym (760 mm 
HG) i prawidłowych wartościach hematologicznych krwi 1000 ml krwi może 
przenosić od ok. 177 ml tlenu u kobiet do 204 ml u mężczyzn. 

Jeśli jednak ciśnienie atmosferyczne ulegnie obniżeniu, przy przemieszczeniu się 
w wysokie góry, zmniejsza się także ciśnienie parcjalne (cząsteczkowe) tlenu we 
wdychanym powietrzu (hipoksja), mniej tlenu dostaje się do krwi przepływającej przez 
kapilary płucne i, pomimo prawidłowej pojemności tlenowej krwi, mniej tlenu znajduje 
się w 1000 ml krwi, mniejsze jest ciśnienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej, mniejsze jest 
wysycenie krwi tlenem i mniej tlenu zostanie przeniesione na obwód do tkanek 
(hipoksemia). 

Pociąga to za sobą zmniejszenie poziomu tlenu w tkance nerkowej, przez co 
uruchomiona zostaje biosynteza erytropoetyny (EPO), hormonu który zwiększa 
częstotliwość podziałów mitotycznych komórek prekursorowych w szpiku kostnym. 
Hipoksja rzędu 13% stymuluje biosyntezę EPO już po 90 minutach, a szczytowy poziom 
w krwi obserwuje się po 3-6 godzinach od zadziałania bodźca. Szczytowy poziom EPO 
utrzymuje się 2-4 dni, a następnie stężenie ulega obniżeniu. EPO wpływa pobudzająco 
na receptory erytropoetynowe na powierzchni prekursorowych komórek erytroidalnych, 
przyspiesza ich różnicowanie, syntezę komórkowych czynników transkrypcyjnych, 
syntezę białek błonowych, hemu i hemoglobiny oraz dojrzewanie czerwonych krwinek, 
w ciągu 5-7 dni od momentu wzrostu stężenia EPO w krwi. W wyniku tych zmian 
wzrasta wyrzut młodych erytrocytów ze szpiku do krwi obwodowej, następuje wzrost 
masy erytrocytarnej rzędu 10-13% po 4 tygodniach treningu i tym samym przyrost 
pojemności tlenowej krwi.. 

Mechanizm ten stanowi podstawę treningu wysokościowego, niestety także 
nielegalnego dopingu erytropoetyną. 

 
Do czynników obwodowych zaliczamy: 
 wpływ na wielkość ekstrakcji tlenu z przepływającej przez tkanki krwi (różnicę 

tętniczo-żylną w wysyceniu krwi tlenem). Różnica ta w spoczynku wynosi 50 ml 
02/1000 ml krwi i oznacza, że z każdego litra przepływającej przez obwodowe 
naczynia włosowate w tkankach zostaje 50 ml tlenu a w czasie maksymalnego 
wysiłku z każdego litra krwi w tkankach zostaje 150 ml tlenu. 

Poprawa możliwości konsumpcji dostarczanego tlenu przez mięśnie szkieletowe 
może być wynikiem zwiększonej kapilaryzacji mięśni, większej koncentracji mioglobiny, 
zwiększenia liczby mitochondriów w komórkach mięśniowych oraz wzrostu aktywności 
oksydacyjnej enzymów mitochondrialnych. 
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      Wysokość 

       ↓↓ 

       ↓P1O2 

       ↓PaO2 

 adaptacja hematologiczna     adaptacja mięśniowa 

   ↓       ↓ 

   ↑EPO osocze       ↑ kapilaryzacja ? 

   ↓       ↑ mioglobina ? 

  ↑ RBC, Hb, Hct      ↑ enzymy oksydacyjne ? 

          mitochondria ? 

          ↑ pojemność buforowa ? 

   ↓       ↓ 

  ↑ O2 zużycie      ↑ O2 wydalanie/utylizacja 

       ↓ 

      ↑VO2 max 

       ↓ 

      ↑ wydolność tlenowa 

Rys.1. Wpływ treningu wysokościowego na poprawę wydolności tlenowej 
↑- wzrost, ↓ - spadek, ? – potencjalne możliwa adaptacja (rozstrzygających dowodów brak) 
EPO – erytropoetyna, Hb – hemoglobina, Hct – hematokryt, PaO2 – ciśnienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej 
P1O2 – ciśnienie parcjalne wdychanego tlenu, RBC – czerwone krwinki, VO2max – maksymalne zużycie tlenu. 
 

Zasadnicze reakcje organizmu wywołane ostrą ekspozycja na niedotlenienie 
górskie: 

 Reakcja układu krążenia – podczas pierwszych dni pobytu na wysokości 
obserwuje się przyspieszenie akcji serca (HR), jest to reakcja wyrównawcza 
w odpowiedzi na niedotlenienie tkanek. 

 Objętość wyrzutowa serca – zmniejsza się zarówno w spoczynku, jak i podczas 
wysiłku w pierwszych dniach pobytu na wysokości (efekt zmniejszenia objętości 
osocza i krwi krążącej). 

 Pojemność minutowa serca – obniża się zarówno w spoczynku, jak i podczas 
wysiłku.  

 Funkcje serca – zbyt długi wysiłek na wysokości może prowadzić do pogorszenia 
funkcji mięśnia sercowego, czego wyrazem jest obniżenie frakcji wyrzutowej 
lewej komory oraz wzrost poziomu sercowej TROPONINY. 

 Układ oddechowy – obserwowany jest wzrost wentylacji minutowej płuc, jako 
wynik stymulacji chemoreceptorów obwodowych na skutek hipoksji. W ciągu 30 
minut trwania hipoksji następuje obniżenie wentylacji, a następnie jej wzrost, 
który utrzymuje się przez wiele dni pobytu na wysokości. 

 Bilans wodny – podczas pobytu na wysokości może dojść do odwodnieni 
z dwóch powodów:  
1) zwiększonej utraty wody przez drogi oddechowe, w wyniku oddychania 

rozrzedzonym powietrzem i wzrostu wentylacji płuc,  
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2) zwiększonej utraty wody przez nerki, w wyniku osłabienia hormonalnych 
mechanizmów regulacyjnych – spadek aktywności układu renina – 
angiotensyna - aldosteron. Aby uniknąć odwodnienia, zawodnicy muszą 
regularnie wypijać ok. 4-5 l napojów na dobę (przede wszystkim 
izotonicznych, przeciwwskazane są napoje zawierające kofeinę, gazowane 
i alkoholowe). 

 Paradoks mleczanowy – zauważono, że po przybyciu do miejsca położonego na 
wyższej wysokości stężenie mleczanów podczas wysiłków submaksymalnych 
i maksymalnych zwiększa się bardziej niż na poziomie morza, jednak obniża się 
w miarę aklimatyzacji. 

 Gospodarka kwasowo-zasadowa – podczas pierwszych dni pobytu na wysokości, 
w wyniku wzrostu wentylacji płuc, następuje wypłukanie CO2 z organizmu i spadek 
ciśnienia parcjalnego tego gazu we krwi co początkowo wywołuje zasadowicę. 
W efekcie dochodzi jednak do wypłukanie dwuwęglanów przez nerki i spadku 
pojemności buforowej krwi, co ma wpływ na szybsze narastanie „zakwaszenia” 
mogące prowadzić nawet do kwasicy metabolicznej lub gazowej. 

 Utylizacja węglowodanów – badania izotopowe wykazały, że podczas pobytu na 
wysokości zwiększa się utylizacja węglowodanów, spada natomiast udział 
tłuszczów w przemianach energetycznych. Czyli podczas ostrej i przedłużonej 
hipoksji wzrasta zużycie glukozy jako najbardziej efektywnego paliwa, stąd 
niezmiernie istotną sprawą jest zapewnienie zawodnikom właściwej diety.  

 Gospodarka żelazem – po 3-4 tygodniach treningu na wysokości 2225-2700 m 
n.p.m obserwuje się spadek stężenia ferrytyny a co za tym idzie – następuje 
wtórne upośledzenie indukowanej wysokością erytropoezy. 

 Układ immunologiczny – w wyniku wzrostu w krwi stężenia kortyzonu, hormonu 
stresowego, dochodzi do supresji układu odpornościowego, co w konsekwencji 
grozić może wzrostem zachorowań w wyniku infekcji górnych dróg oddechowych 
oraz infekcji układu pokarmowego. 

 Stres oksydacyjny – zwiększa się wraz ze wzrostem wysokości. Przyczyny: niska 
temperatura otoczenia, hipoksje, reperfuzję tkanek, wzrost stężenia metali 
zaangażowanych w procesy wolnorodnikowe, obniżenie progu przemian 
tlenowych i wzrost ekspozycji na promieniowanie UV (profilaktycznie na 
uszkodzenia wywołane przez wolne rodniki proponuje się spożywanie witaminy E 
w dawce 400 mg/dobę przez ok. 10 tygodni). 

 Zaburzenia snu – szczególnie po pierwszym treningu wysokościowym wzrasta 
liczba przebudzeń oraz spadek wolnych fal i okresów szybkich ruchów gałek 
ocznych. 

 
Wysokość (m n.p.m.) Strefa Wysycenie hemoglobiny tlenem (%) 

0  97 – 94 
 Strefa obojętna  

1500  94 
 Próg pobudliwości  

2000  93 
 Strefa pełnej kompensacji  

3500  87 
 Próg zaburzeń  

4000  83 
 Strefa niepełnej kompensacji  

6000  72 
 Próg krytyczny  

6500  70 
 Strefa krytyczna  

8000  60 
 Strefa śmierci  

Źródło: Medycyna sportowa pod redakcją prof. dr hab. n. med. Marka Mędrasia strona 512  
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2. Trening wysokościowy a strzelectwo sportowe 
 
Zagadnienie samo w sobie wydaje się być bardzo interesujące, gdyż wysiłek 

w strzelectwie sportowym mieści się całkowicie w I strefie metabolicznej (wysiłki 
tlenowe). Charakteryzuje się sensoryczno-antycypacyjnym przebiegiem warunkowym, 
wysoką koordynacją typu ręka – oko oraz sprawnością procesów myślowych. 
Wymagania stawiane zawodnikowi to, dobra ostrość spostrzegania, głębokość 
widzenia, szybkość reakcji, umiejętność koncentracji i relaksacji (jeden strzał – jedno 
życie), poczucie równowagi i kierunku ruchu. Wymagana jest doskonała wrażliwość 
kinetyczna, równoważna i dotykowa oraz stałość nawyku ruchowego (ukształtowana 
pamięć mięśniowa). Występujące ruchy mają charakter standardowy o prostej 
strukturze, małym zróżnicowaniu i zamkniętym nawyku ruchowym. W wysiłkach o małej 
intensywności, określanych także jako wysiłki statyczne (utrzymanie ciężaru) 
(Kozłowski, Nazar 1984), przeważają procesy tlenowe przemian biochemicznych (Nglak 
1987). Średnie wartości tętna, jak wynika z pomiarów przeprowadzonych w trakcie 
zawodów, wahają się w granicach od 97 do 121 uderzeń na minutę. Różnice 
w wartościach tętna wynikają przede wszystkim ze stanów emocjonalnych, na które 
wpływ ma doświadczenie zawodnika i poziom wyszkolenia.(Gesse, 1992) 

Jednak wysoka sprawność funkcjonalna zespołu krążeniowo-oddechowego stanowi 
jeden z warunków niezbędnych do sprostania stawianym strzelcom wymagań 
a osiągnięcie odpowiedniej wydolności determinuje w zasadniczym stopniu 
zaspokojenie potrzeb energetycznych pracującego psychicznie i fizycznie organizmu. 
W trakcie celowania strzelec musi przy każdym strzale wstrzymać oddech na ok. 5-20 
sekund. Statyczna praca mięśni utrudnia przepływ krwi powodując lokalne 
niedotlenienie organizmu i szybsze jego zmęczenie. Obok zmęczenia fizycznego 
występuje również zmęczenie psychiczne spowodowane monotonią treningu. Strzelec 
na każdym treningu wykonuje kilkadziesiąt lub nawet kilkaset jednakowo wyglądających 
złożeń do strzału. Nie sprzyja to uzyskaniu niezbędnego stanu koncentracji 
w momencie oddania strzału. 

 
Na czym miałby polegać trening wysokościowy w strzelectwie? 
Z pewnością musiałby się różnić od treningu zawodników reprezentujących sporty 

wytrzymałościowe wymienione wyżej 
W przypadku strzelectwa sportowego powinien to być taki sam trening typowo 

specjalistyczny z bronią jaki jest przeprowadzany na poziomie morza tylko że na 
odpowiedniej wysokości. 

Zawodnicy musieliby mieć ustaloną indywidualnie dietę oraz jej suplementację 
(wspomaganie). 

Szczegółowo wytłumaczony powinien być im też każdy aspekt takiego rodzaju 
treningu (korzyści z niego wynikające - motywacja) 

Konieczne powinno być włączenie zajęć relaksacyjnych ( np. treningu autogennego) 
a także koncentracji (np. wizualizacja).  

Co przemawia za celowością takiej modyfikacji w tej dyscyplinie sportu?  
Przede wszystkim większe możliwości dotlenienia elementów organizmu 

odpowiedzialnych za prawidłowe oddanie strzału, co przekłada się na poprawienie 
takich parametrów jak: 

 czasu reakcji ręka – oko, 
 ostrości widzenia – procesy celowania – czas oddania strzału 
 dotlenienie obszarów odpowiedzialnych za procesy myślowe – taktyczne 

rozegranie konkurencji, 
 dotlenienie mięśni odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie postawy 

strzeleckiej, 
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 możliwości przetrzymania oddania strzału,  
 zwiększenie możliwości wykonania pracy bez utraty substratów energetycznych 

w konkurencjach dłuższych (cięższych) 3x20, 3x40, pdw, 
 zwiększenie szybkości podejmowania decyzji, 
 zwiększenie odporności emocjonalnej – koncentracja, skupienie uwagi 

(najistotniejszy czynnik odpowiedzialny za efekt na strzelnicy), 
 zmniejszenie tremoru mięśniowego  
 zwiększenie możliwości koncentracji podczas strzelań finałowych 
Są to elementy z którymi zawodnicy mają największe problemy – dotyczy zarówno 

zawodników z małym stażem jak i tych doświadczonych. 
 
Niewiadomą kwestią pozostaje jeszcze sprawa zachowania się adaptacji do danego 

aktu ruchowego wpływ treningu wysokościowego na jakość pamięć mięśniowej 
w funkcji czasu, jednak wszelkie przesłanki wskazują na celowość podjęcia próby 
praktycznego zastosowania takiej metody treningu w strzelectwie sportowym, 
szczególnie, że nie trzeba szukać drogich ośrodków wysokogórskich za granicą. 
Szklarska Poręba, z jej wysoce specyficznym klimatem i huśtawką ciśnieniową, przed 
i w czasie wojny będąc miejscem gdzie wypoczywali i szkolili się piloci Luftwaffe, po 
wojnie stała się „żelaznym” punktem programu treningowego biegaczy 
długodystansowych i kolarzy. Badania nad możliwościami treningu w takich warunkach 
zostały zapoczątkowane w latach 90-tych przez zespół Zakładu Medycyny Sportowej 
Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, przerwane przez rozformowanie jej w 1998 
roku. Wstępne wyniki (badanymi byli strzelcy WKS „Orzeł – WAM” i żołnierze 25 Dyw. 
Kawalerii Powietrznej) wskazywały na zasadność kontynuowania dalszych badań 
potwierdzając przyjęte wcześniej założenia o korzystnym wpływie takiego rodzaju 
treningu na organizm strzelca.  
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