bB: Czy myślisz, że twentyniner miał większy wpływ na Twój
sukces jako całość niż mógłby mieć klasyczny 26-calowiec?
J.K.: Wierzę, że twentyniner naprawdę pomógł mi w osiągnięciu
wszystkiego w 2011 r. Byłem pierwszym zawodnikiem korzystającym z fulla 29” przez cały sezon.
bB: Możesz w nim od razu założyć oponki szosowe, nie zastanawiasz się czasami, aby spróbować sił w ściganiu się na szosie?
Podobnie zrobił kilka lat temu Cadel Evans. Czyż nie byłoby
fajnie wygrać TdF?
J.K.: He, he! Zawsze lubiłem jazdę na szosie. Moim następnym
wielkim rowerowym marzeniem jest start w którymś z wielkich
tourów. Po tym sezonie stanę przed możliwością dokonania decyzji. Wygląda na to, że jest to moja ostatnia szansa, aby spróbować ścigania na szosie.
bB: Twoje sukcesy sięgają lat 2002 i 2003, kiedy to zdobyłeś odpowiednio wicemistrzostwo i mistrzostwo Europy juniorów. Czy
jest ktoś taki, kto wzbudził w Tobie pasję do kolarstwa?
J.K.: Moja miłość do kolarstwa wzięła się sama z siebie. Ściganie
daje mi dużo frajdy, czerpię z tego wiele przyjemności. Od
dziecka jeździłem na BMX-ie z przyjaciółmi i tak mi już zostało
do teraz. Zainteresowanie to ewoluowało pod postacią wyścigów XC i cyclocross. W młodości pasjonowały mnie rozgrywki
między Armstrongiem, Ulrichem i Pantanim. Byłem wielkim
fanem Ulricha. Równocześnie w dziedzinie kolarstwa górskiego
ceniłem Rolanda Greena i świetnego do dzisiaj Juliena Absalona.
Ale zasadniczo nie mam konkretnego wzoru do naśladowania.
Podziwiam wszystkich, którzy odnieśli sukces.
bB: W Czechach macie silne tradycje w CX i wielu wspaniałych
zawodników tej dyscypliny, jak choćby Zdenek Stybar. Ty także
zająłeś 3. miejsce w Mistrzostwach Twojego kraju. Czy zatem
traktujesz CX wyłącznie jako jeden z elementów przygotowania do sezonu XC, czy być może wstęp do większej przygody
z „błotnym kolarstwem” w niedalekiej przyszłości?
J.K.: Cyklokros jest dla mnie przede wszystkim przygotowaniem
do zasadniczego sezonu MTB. Po zakończeniu sezonu MTB

Kompozycja z CNC

Mozartt - polscy
specjaliści od napinaczy
i prowadnic - zdecydowanie
łapią wiatr w żagle. Niedawno marka
poinformowała o nawiązaniu współpracy z Darrenem Berreclothem (legendą
freeride’u, informacja dla tych, którym nazwisko nic nie mówi) a niedługo później
zaprezentowała nowe, interesujące komponenty. Pierwszym z nich to napinacz
sygnowany podpisem Darrena o nazwie Storm, z wycinaną CNC aluminiową płytą
główną, do której przymocowano górną prowadnicę, dolną rolkę i skid plate. Wygląda seksownie w czerwono-czarnej kolorystyce. Druga nowość to montowany
bezpośrednio do półki widelca mostek Vivo. Tu nie ma za bardzo na co patrzeć...
gdyż element ten jest, ale jakby go nie było i waży zaledwie 95 gramów (50 mm).
Konstrukcja mostka umożliwia obniżenie kierownicy do poziomu górnej półki
widelca. Bla lubiących wyższe kokpity dostępne będą odpowiednie podkładki.
Całość wykonano z jednego kawałka aluminium za pomocą obrabiarki CNC.
Dokładna cena mostka nie jest jeszcze znana, ma to być okolicach 350 zł.
Cena detaliczna napinacza sygnowanego przez Darrena to 339 zł. (PS)

mamy bardzo wiele imprez związanych ze zobowiązaniami wobec sponsorów, a ja jestem
już wtedy bardzo zmęczony, z tego względu mój kalendarz CX jest bardzo okrojony. Nie
myślę o przejściu na przełaj, czerpię większą radość z kolarstwa górskiego. Dlatego nie
planuję zmiany.
bB: A zimą wykorzystujesz jakieś inne dyscypliny sportu, na przykład biegi narciarskie?
J.K.: Nie, jeżdżę na rowerze całą zimę. Dodatkowo biegam i chodzę na siłownię. Biegów
narciarskich nigdy nie traktowałem jako elementu treningu, raczej tylko dla zabawy.
Z wyjątkiem wspomnianych już wyścigów CX kładę główny nacisk na objętość treningów, które wchodzą w bardziej intensywną fazę w okresie pierwszych wiosennych
wyścigów. Pierwszym wiosennym wyścigiem jest dla mnie z reguły Cyprus Cup, który
w tym roku wygrałem.
bB: Masz może swoje ulubione miejsca treningowe? Gdzie polscy kolarze mogą Cię
spotkać w trakcie treningu?
J.K.: Często odwiedzam Góry Orlickie blisko granicy z Polską, na przykład Serlich, Velka Destna, Mladkov. Zdarza się, że przejeżdżam przez terytorium Polski do Bystrzycy
Kłodzkiej i Międzylesia.
bB: Preferujesz trening w samotności, a może masz partnerów treningowych? Ostatnio
czytałem, że zdarza Ci się trenować z Romanem Kreuzigerem miedzy innymi…
J.K.: Zazwyczaj trenuję samotnie, szczególnie gdy jestem w domu w Usti nad Orlici.
Kiedy mam wyścigi lub jestem na obozie treningowym, powiedzmy na Majorce, trenuję
z innymi kolarzami choćby z Romanem Kreuzigerem. Wielu, nie tylko czeskich, kolarzy
odwiedza Majorkę i wtedy fajnie trenować wspólnie, ale zasadniczo wolę trenować sam.
Co innego po treningu.
bB: No właśnie, jak wielu ludzi pracuje z Tobą?
J.K.: Moje wsparcie opiera się o cały team Specialized Racing w tym 3-4 mechaników,
2 fizjoterapeutów, 2 menadżerów. Poza tym jestem stale w bliskim kontakcie z moim
trenerem i prawą ręką w jednym Wiktorem Zapletalem i menadżerem Zdenkiem Loffelmannem. Tych dwóch ludzi panuje nad wszystkim wprost z Czech.
bB: W imieniu swoim i całej załogi bB chciałbym życzyć Ci wszystkiego najlepszego
w nadchodzącym sezonie i oczywiście złota w Londynie!
J.K.: Dzięki i przekaż wszystkim czytelnikom bikeBoardu, żeby cieszyli się wolnością
i swobodą, jaką daje rower!
Rozmawiał: Jarek Hałas

Zdrowie

Opóźniona bolesność
mięśni (DOMS)
Opóźniona bolesność mięśni (ang. Delayed Onset Muscle Soreness - DOMS) to
nic innego, jak znane wszystkim „zakwasy”. To popularne w Polsce określenie tej dolegliwości nie
ma jednak zbyt wiele wspólnego z fizjologią tego zjawiska.
DOMS może dopaść sportowca każdego poziomu po wykonaniu pracy, do której nie był przygotowany. Objawy (ból, tkliwość, sztywność, osłabienie mięśni) narastają zazwyczaj przez
ok. 24 godziny, osiągając swój szczyt po ok. 24-72 godzinach
i stopniowo ustępują w ciągu 5-7 dni od wysiłku.
DOMS najczęściej pojawia się po wykonywaniu nowej aktywności o wysokim natężeniu, w której przeważała praca ekscentryczna mięśni. Praca ekscentryczna mięśnia to taka praca,
gdzie mięsień napina się w czasie, gdy jest wydłużany przez
zewnętrzną siłę (np. dla mięśnia dwugłowego ramienia powolne
opuszczanie się na drążku).
W jakim mechanizmie powstaje DOMS?
Wciąż bardzo popularna teoria „kwasu mlekowego” została
obalona wieloma badaniami, które potwierdziły, że poziom
kwasu mlekowego wraca do normy już 1 h po wysiłku. Nie

mgr Tomasz Sołowiński
- fizjoterapeuta w Centrum
Rehabilitacji Sportowej;
absolwent Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie;
uczestnik podyplomowych
szkoleń nowoczesnych
metod fizjoterapii; zajmuje się
usprawnianiem aktywnych
sportowo osób z zespołami
bólowymi, po urazach
i operacjach ortopedycznych;
doświadczenia własne
w XC oraz MTB Marathon;
www.solowinski.pl
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Porady
może więc on być odpowiedzialny za opóźnioną bolesność mięśni.
Teorie „spazmu mięśniowego”, „zapalenia”, „enzymatyczna” pozostają kontrowersyjne.
Potwierdzenie w badaniach naukowych znajdują natomiast teorie „uszkodzenia mięśni” i „uszkodzenia tkanki łącznej” (tkanka łączna otacza każde włókno mięśniowe, każdy pęczek włókien,
każdy brzusiec). Według tych teorii powodem DOMS są powstające mechanicznie mikrouszkodzenia tkanek, spowodowane zadaniem im do wykonania pracy, do której nie są zaadaptowane.
Jedna teoria nie jest jednak w stanie całościowo wyjaśnić DOMS, więc aktualnie badacze snują
hipotezy na temat sekwencji mechanizmów wspólnie wywołujących „zakwasy”.

DOMS jest typowym skutkiem ćwiczeń ekscentrycznych. W kolarstwie natomiast siła do obracania korbami generowana jest pracą koncentryczną (mięśnie
napinając się, skracają się). Wyjątkiem będzie tu
hamowanie na rowerze „na ostrym kole” (typowa praca ekscentryczna). Tak więc, aby cierpieć z powodu
DOMS, kolarz najpierw musi swoim mięśniom dać
naprawdę nieźle „w kość”, czyli najczęściej popełnić
błąd treningowy, jak zbyt mocny pierwszy wiosenny
trening, zbyt gwałtowne zwiększenie dystansu lub
wyjazd w góry bez gruntownego przygotowania.
Mechanizmu powstawania DOMS nauka jeszcze dokładnie nie poznała, więc trudno jest też znaleźć skuteczny sposób na tę dolegliwość. Spośród wielu badań
sprawdzających skuteczność różnych działań jedynie
chłodzenie, kompresja i elektroterapia prądami TENS
okazały się w niewielkim stopniu skuteczne. Stosowanie protokołu R.I.C.E. (Jak unikać kontuzji? (1) - bikeBoard #5/2011) jest więc uzasadnione w przypadku
DOMS. Wpływ masażu nie jest jednoznaczny (chociażby ze względu na ogromną liczbę różnorodnych
technik). Skuteczność popularnej metody „rozjeżdżenia” „zakwasów” również stoi pod znakiem zapytania.
Prawdopodobnie, ku zdziwieniu większości, zupełnie
nieskuteczny na tę dolegliwość okazuje się stretching
(zbyt agresywny stretching może być wręcz powodem DOMS). Terapia ultradźwiękami również nie
przynosi efektów.
Brak obiektywnych dowodów na skuteczność pewnych działań nie znaczy, że nie można ich stosować,
szczególnie, jeśli biker ma pozytywne doświadczenia
własne z nimi związane. Stosujcie więc to, co czujecie, że Wam pomaga, a przede wszystkim pamiętajcie
o odpowiednim stopniowaniu obciążeń treningowych,
co jest jedyną pewną profilaktyką DOMS.

Porady: jak prawidłowo
pokonywać zakręty

Foto: Scott

Nie taki
zakręt
straszny…
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Obserwacje w czasie rowerowych
imprez, wycieczek dają jasny
przekaz: zakręcanie na rowerze
jest trudne, a większość rowerzystów zakrętów się wręcz boi.
A przecież mogą one być źródłem najwyższej przyjemności! Zakręty to niewątpliwie najtrudniejszy
element techniki jazdy na rowerze górskim. Żeby
nas nie spowalniały i żeby oddalić ryzyko urazów,
podajemy kilka podstawowych wskazówek.
Na dobry początek rowerzysta musi skoncentrować
się na obserwacji toru przejazdu. Patrzeć na tyle
daleko, żeby wiedzieć dokąd zmierza. Nie wolno
patrzeć pod koło, przecież to, co się pod nimi
dzieje, i tak nie ma większego znaczenia. Trzeba
wypatrywać właściwej linii pomiędzy przeszkodami,
a nie przeszkód na trasie (patrz zdjęcie z lewej)!
Horyzont rowerzysty powinien zależeć od prędkości
i im szybciej jedziesz, tym dalej należy patrzeć,
żeby móc na czas reagować, skręcać lub zmieniać
trasę, bo w skręcaniu najważniejsza jest wyimaginowana linia przejazdu. Linia, po której będzie jechać

