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wykonania, a dokładniej tempo. 
Prędkość jest tutaj wrogiem. 
„Wałkowanie” należy wykonywać 
jak najwolniej przy napiętych 
mięśniach przeciwnych do tych 
aktualnie poddawanych masowa-
niu - np. napięte mięśnie brzu-
cha przy rozluźnianiu mięśni 
grzbietu (zapewni to odruchowe 
rozluźnienie mięśni masowa-
nych). Rolować należy całą długość mięśni ze szczególnym uwzględnieniem miejsc 
najbardziej napiętych i bolesnych. Zabieg ma prawo być nieprzyjemny. Dyskomfort 
w czasie i po wykonaniu automasażu (szczególnie na początku stosowania tej metody) 
nie jest powodem to niepokoju.

Na każdą grupę mięśniową należy przeznaczyć ok. 2 min rolo-
wania plus dodatkowy czas na opracowanie miejsc wyjątkowo 
bolesnych i napiętych (najbardziej zmieniona tkanka - miejsca 
na mięśniu pozostające w stałym napięciu, większe sklejenia 
powięziowe).

Przy regularnym stosowaniu tej procedury, tkanki z czasem 
będą zmieniały się jakościowo na korzyść i będą potrzebowały 
silniejszego bodźca, aby usunąć pozostałe niewielkie, głębsze 
zmiany. Progresji można dokonać na różne sposoby: zmienia-
jąc wałek (lub inny przyrząd) na twardszy, zmniejszając jego 
średnicę lub zwiększając siłę nacisku (np. przez masowanie 
jednej kończyny zamiast dwóch jednocześnie).

Na zdjęciach przedstawione są pozycje do automasażu powię-
ziowego przy użyciu piankowego wałka najbardziej w kolar-
stwie obciążonych grup mięśniowych.

Zdj. 1: mięśnie prostowniki grzbietu (obustronnie)
Zdj. 2: mięśnie pośladkowe (strona prawa)
Zdj. 3: pasmo biodrowo-piszczelowe (strona prawa)
Zdj. 4: mięśnie czworogłowe uda (obustronnie)
Zdj. 5: mięśnie przywodziciele uda (strona prawa)
Zdj. 6: mięśnie grupy kulszowo-goleniowej (obustronnie)
Zdj. 7: tylna grupa mięśni łydki (obustronnie) 

Foam rolling
zmęCzone Treningiem mięśnie należy 
relaksować - przywraCać im równowagę 
napięCiową w Celu zapobiegania zmianom 
Tkankowym, Czyli uTrzymywać je w opTy-
malnej kondyCji. najpowszeChniejszą pro-
Cedurą poTreningową, sTosowaną w Tym 
Celu, jesT delikaTny sTereTChing sTaTyCz-
ny (np. 3x30 sek. rozCiągania danej grupy 
mięśniowej w pozyCji pierwszego uCzuCia 
CiągnięCia). niesTeTy, jak powszeChnie wia-
domo, mało kTo lubi wykonywać ćwiCzenia 
sTreTChingowe. jesT jednak alTernaTywa: 
auTomasaż przy użyCiu piankowego wałka 
(ang. foaM roller).

Foam rolling jest zabiegiem skupionym na powięzi. Powięź to 
tkanka łączna wszechobecna w naszym organizmie - pełni funkcję 
kleju i, wypełniając wszystkie przestrzenie między pojedynczymi 
komórkami oraz całymi organami, trzyma nasze ciało „w kupie”. 
Powięź otacza każde włókno mięśniowe, każdy pęczek włókien 
oraz każdy mięsień (stanowi aż ok. 30% masy mięśnia). 
W czasie jazdy rowerem powięzie mięśni obciążonych przez 
utrzymywanie pozycji jak również generujących moc do obraca-
nia korbami ulegają mikrouszkodzeniom, grubieją, sztywnieją, 
skracają się i sklejają z okolicznymi tkankami.
Foam rolling ma za zadanie uwolnić tę zmienioną powięź - 
przywrócić jej elastyczność i mobilność względem otaczających 
tkanek i, co za tym idzie, zrelaksować mięsień. Oprócz tego 
mechanicznego wytłumaczenia działania SMR (ang. self-myofa-
scial release - autouwalnianie mięśniowo-powięziowe), „wałkowanie” 
oddziałuje również w sposób neurofizjologiczny na tkankę mię-
śniową, odruchowo ją rozluźniając.

Standardowym przyrządem do SMR jest piankowy wałek (ok. 50 
cm długości i 15 cm średnicy). W domowy sposób można zastą-
pić go np. 2,5-litrową plastikową butelką nieotwieranego napoju 
gazowanego lub tą samą butelką wypełnioną wodą i zamrożoną. 
W zależności od masowanej okolicy można wykorzystywać rów-
nież inne przedmioty (np. piłkę lekarską, tenisową).
Kluczem do skutecznej relaksacji mięśni tą metodą jest technika 
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