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Zdrowie

Odnowa biologiczna
OdnOwa biOlOgiczna pOwinna stanOwić uzupełnienie tre-
ningu spOrtOwegO. Jest to szeroka gama różnorodnych środków usprawnia-
jących powysiłkową regenerację sił. W dalszej części tekstu szerzej omówiona zostanie 
grupa środków fizjoterapeutycznych. Zmęczenie, odczuwane w czasie i po treningu lub 
wyścigu, ma chronić przed nadmiernym zużyciem zasobów energetycznych i daje znać 
o potrzebie odpoczynku. W czasie odpoczynku organizm wraca do stanu równowagi 
(homeostazy). Najefektywniejszą formą odpoczynku jest sen (optymalnie powinien 
trwać 8 godzin). Drugą, podstawową formą odpoczynku jest odpoczynek czynny, pole-
gający na podejmowaniu aktywności fizycznej lubianej, przyjemniej, ale w przypadku 
czytelników tego magazynu nie powinna to być jazda na rowerze.

Programowanie odnowy biologicznej powinno być podporząd-
kowane temu samemu podziałowi na okresy przygotowania, co 
proces treningowy. W okresie przygotowania ogólnego (kształto-
wanie wytrzymałości ogólnej i wytrzymałości siłowej) zabiegi od-
nawiające powinny być stosowane adekwatnie do zastosowanych 
obciążeń. Powinny oddziaływać na całe ciało, a gdy zmęczenie 
jest lokalne miejscowo. Dodatkową korzyścią będzie stosowanie 
w tym okresie zabiegów hartujących - zwłaszcza rano. 
Podokres przygotowania specjalnego, gdzie przeważają elementy 
treningu specjalistycznego (m.in. technika), będzie wymagał 
większej ilości zabiegów lokalnych na szczególnie eksploatowane 
części narządu ruchu. W głównym okresie treningowym, kiedy 
zawodnik jest najbardziej obciążony treningiem i startami, »
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Wieloetapowe wyścigi takie jak Cape Epic stają się na tyle obciążające dla organizmu, że odnowa biologiczna staje się koniecznością 
także po poszczególnych etapach. Więcej o nietuzinkowych zawodach w inspiracjach na stronie 44
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w kolarskich konkurencjach wytrzymałościowych najbardziej 
pożądane są zarówno zabiegi tonizująco-rozluźniające ogólne 
(oddziałujące na cały organizm), jak i lokalne (stosowane 
miejscowo). Stosować można np. kąpiele ciepłe lub masaż 
najbardziej obciążonych grup mięśniowych. W konkurencjach 
sprinterskich (oprócz konkurencji torowych, do tej grupy na 
pewno można zaliczyć 4X) należy skupić się na zabiegach 
miejscowych, a 1-2 razy w tygodniu stosować ogólne zabiegi 
przegrzewające z obfitym poceniem (np. saunę). Ze względu 
na znaczne w tym okresie obciążenie psychiki, poleca się 
stosowanie środków psychologicznych odnowy biologicznej. 
Klasycznym przykładem może być tutaj „trening autogenny 
Schultza”, czyli technika relaksacji neuromięśniowej, w której 
poprzez autosugestię wprowadza się stan odprężenia fizyczne-
go i emocjonalnego. Nagrania audio takich treningów (instruk-
cje prowadzącego) są łatwo dostępne w internecie.

Poniżej opisane zostały najpopularniejsze zabiegi fizjoterapeu-
tyczne oraz uwagi do ich stosowania. Z części z nich kolarz 
amator może z łatwością skorzystać samodzielnie w domu 
(natryski, kąpiele, okłady), pozostałe natomiast (masaż, sau-
na) są łatwo dostępne w placówkach sportowych czy medycz-
nych, oferujących zabiegi odnowy biologicznej, np. klubach 
sportowych, ośrodkach medycyny sportowej, przychodniach 
rehabilitacyjnych czy spa.

Masaż klasyczny - suchy. Wywiera wielokierunkowy wpływ na 
organizm. Poprzez swoje oddziaływanie poprawia funkcję skóry, 
mięśni, układu krwionośnego i limfatycznego, stawów oraz 
układu nerwowego. Ze względu na jego wykorzystanie w sporcie, 
można wyróżnić wiele rodzajów masażu, różniących się momen-
tem stosowania, techniką wykonania i czasem trwania. Charakter 
masażu będzie uzależniony od etapu procesu treningowego, 
wysiłku, jaki był podejmowany ostatnio, tego, jaki będzie następ-
ny trening/wyścig oraz od stanu zdrowia kolarza. Fizjoterapeuta 
/masażysta po zebraniu niezbędnych informacji nt. zdrowia 
i treningu pacjenta wykona optymalny zabieg.
W tym miejscu warto wspomnieć o bogatej w naszym kraju 
ofercie „masażystów” i „kręgarzy”, zajmujących się manualnymi 
metodami „leczenia” bez odpowiednich kwalifikacji, co oczywi-
ście jest niebezpieczne dla zdrowia pacjenta. Masaż powinien 
być wykonywany przez fizjoterapeutę (tech./lic./mgr/dr) lub 
dyplomowanego masażystę. Techniki terapii manualnej (m.in. 
mobilizacje i manipulacje stawowe - kojarzone z popularnym „na-
stawianiem”) powinny być natomiast wykonywane jedynie przez 
fizjoterapeutów dodatkowo wyszkolonych w zakresie terapii 
manualnej, osteopatii lub chiropraktyki!!!
Natryski należą do grupy zabiegów wodoleczniczych, wykorzy-
stujących bodźce mechaniczne (różnej siły ciśnienie) oraz tem-
peraturę (wszystkie zakresy). Jego najprostszą aplikacją, stosowa-
ną w przypadku przegrzania wysiłkowego, jest natrysk stosowany 
po każdym treningu. Stosuje się wtedy 2-3 min chłodno-letni, 
potem stopniowo cieplejszy natrysk. Zabieg kończymy korzysta-
jąc z wody zimnej. Dodatkowo poleca się delikatne pocieranie 
szczególnie zmęczonych grup mięśniowych, np. gąbką. Dru-
gim, prostym i pożytecznym dla zdrowia zabiegiem są poranne 
zimne natryski hartujące, wykonywane dużym ciśnieniem wody 
i połączone z energicznym nacieraniem.
Kąpiele ciepłe (34-37o C, 15-20 min) sprzyjają rozluźnieniu 
mięśni, działają uspokajająco. Są szczególnie polecane po trenin-
gach siłowych i szybkościowo-siłowych. Po zabiegu wskazany jest 
wypoczynek bierny oraz delikatny masaż klasyczny.
Kąpiele gorące (38-40oC). Mogą zastępować saunę. Stosuje się je 
co kilka dni. Zabieg rozpoczynamy od kąpieli w temperaturze 36-
37o C, następnie stopniowo podnosimy ciepłotę do 40o C. W tej 
temperaturze zawodnik przebywa 3-5 min. Następnie stosuje się 
chłodny natrysk oraz 30-40 min. odpoczynek w pozycji leżącej. 
Optymalnie kąpiel gorąca powinna być wykonywana wieczorem 
dnia beztreningowego. Zabiegu tego, jak i innych zabiegów prze-
grzewczych, nie można stosować do 2 h od zakończenia wysiłku. 
Sauna - łaźnia fińska (80-100o C, 15% wilgotności, max. 12 min)  
jest zabiegiem odprężającym i hartującym. Po wyjściu z sauny 
należy ochłodzić ciało oraz wypoczywać biernie ok. 30 min. Saunę 
można stosować 1-2 razy w tygodniu. Łaźnię fińską stosować najle-
piej kilkanaście godzin po treningu. Ze względu na efekt rozluźnie-
nia nie należy stosować sauny dzień przed treningiem szybkościo-
wym lub technicznym oraz do dwóch dni przed wyścigiem.
Okłady zimne. Szczególnie istotne do stosowania po ostrych 
urazach narządu ruchu (patrz: protokół R.I.C.E.D. opisany w bB 
#5/2011).
Okłady ciepłe (40-45o C, 30-60 min). Stosowane są w formie 
kompresów, które często należy namaczać w ciepłej wodzie, aby 
utrzymać temperaturę zabiegową. Praktyczniejsze do stosowania 
są żelowe hot/cold-packi, które można podgrzewać w mikrofalów-
ce lub garnku z wodą. Należy przestrzegać instrukcji producenta 
w zakresie przygotowania żelowego okładu do zabiegu! Zwykle 
wystarczy do 30 sek. nagrzewania w mikrofalówce (600 W) 
lub 1-2 min w wodzie, którą należy zagotować, następnie zdjąć 
z ognia i umieścić w niej okład. Ciepłe okłady działają rozluźnia-
jąco na poddawane zabiegowi grupy mięśniowe. Nie mogą być 
stosowane w ostrych stanach pourazowych, czyli po: złamaniach, 
skręceniach, naderwaniach mięśnia, stłuczeniach, zranieniach, 
otarciach itd. oraz w żadnej innej sytuacji, gdzie występuje 
krwawienie/krwiak, obrzęk lub stan zapalny (objawia się zaczer-
wienieniem, obrzmieniem, bólem, ociepleniem) - np. zaostrzenie 
przewlekłej dolegliwości.

Opisane powyżej zabiegi możliwe do wykonania samodzielnie 
w domowych warunkach nie powinny sprawić metodycznych 
problemów bikerom chcącym z nich skorzystać, natomiast 
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mgr Tomasz sołowiński 
- fizjoterapeuta w Centrum 
Rehabilitacji Sportowej; 
absolwent Wydziału Reha-
bilitacji 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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Przeznaczone do jazdy na czas i triathlonu koła „pod szytki” Novatec Craft nie są nowością, ale jak zobaczy-
liśmy je na żywo, od razu postanowiliśmy przybliżyć je także Wam. Craft są dostępne w dwóch wysokościach 
obręczy (99 i 60 mm), na których producent umieścił biegnące na całej długości wgłębienia mające za 
zadanie poprawę właściwości aerodynamicznych kół. Obręcze są wykonane w całości z włókna węglowego, 
podobnie jak szprychy, a tylne koło posiada prosty system wymiany korpusu bębenka, pozwalający stosować 
kasety systemu Shimano lub Campagnolo. O ich wyjątkowości decyduje korpus piasty. Masywny, owalny 
kształt ma za zadanie poprawiać zachowanie się koła przy bocznym wietrze. Producent nie podaje jednak, jak 
zauważalny jest efekt takiego rozwiązania przy tak wysokich obręczach. Masa Novatec Craft to 1759 i 1524 
gramów (99 i 60 mm). „Niższe” koło jest również dostępne w wersji „pod opony”, ważącej 1728 gramów. (PS)
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zabiegi masażu każdorazowo powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowanego fizjoterapeutę lub masażystę. Wszystkie 
opisane zabiegi skierowane są do osób zdrowych. W przypadku 
istniejących kontuzji lub zdrowotnych problemów natury ogól-
noustrojowej przed zastosowaniem zabiegu należy skonsultować 
się z lekarzem lub fizjoterapeutą, aby stwierdzić, czy nie istnieją 
przeciwwskazania do stosowania metod fizjoterapii.
Istnieje jeszcze wiele różnych zabiegów, znajdujących zastoso-
wanie w odnowie biologicznej na potrzeby sportu, m.in. inne 
rodzaje masażu, zabiegi termo- i hydroterapeutyczne oraz 
zabiegi światłolecznicze i elektroterapeutyczne, które stosowane 
przemyślnie mogą nieść pozytywny wpływ dla zdrowia i formy 
cyklisty. Najlepszymi fachowcami w zakresie programowania 
i stosowania odnowy biologicznej są lekarze specjaliści rehabilita-
cji medycznej, medycyny sportowej, fizjoterapeuci oraz trenerzy/
instruktorzy odnowy biologicznej. 

Skuteczny proces wspomagania powysiłkowej regeneracji organizmu powinien być 
kompleksowy. W jego skład powinno wchodzić odbudowanie zasobów energetycznych 
(racjonalne żywienie), optymalny wypoczynek (bierny i czynny) oraz zabiegi fizjotera-
peutyczne (masaż, fizykoterapia). Innym niezmiernie ważnym dla sportowca postę-
powaniem prozdrowotnym jest stosowanie specyficznego kolarskiego treningu uzu-
pełniającego (patrz: bB #5, #6, #7, #8, #9/2011), którego celem jest minimalizacja 
ryzyka urazów wynikających ze specyfiki sportów rowerowych, ale również optymalizacja 
osiągów. Wszystkie wymienione elementy nie są zarezerwowane dla „pro” z zawodowego 
peletonu, który objęty jest multidyscyplinarną opieką sztabu fachowców. Każdy amator 
może wprowadzić takie postępowanie do swojego treningu, do czego zachęcam, bo taka 
kilkupłaszczyznowa profilaktyka pozwoli Wam dłużej realizować Waszą kolarską pasję 
bez bólu. 

Więcej szczegółowych informacji na temat umiejętnego stosowania odnowy biologicznej 
można znaleźć w książce „Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa bilogiczna” autorstwa 
Krzysztofa Gieremka i Lechosława Deca, na podstawie której powstał powyższy tekst.

dla wielu amatOrów prOpOzycja nawet częściOwej rezyg-
nacji z jazdy (i dO pewnegO stOpnia z aktywnOści także) 
brzmi jak herezja. Przecież jakiekolwiek przerwy mogą doprowadzić do spadku 
formy! To prawda, lecz co w tym złego? Tak naprawdę nie liczy się to, ile można stracić, 
lecz ile można przed rozpoczęciem nowego sezonu zyskać. Dziś o okresie przejściowym 
i początkach okresu przygotowawczego oraz o związanym z nimi odpoczynkiem.
Okres przejściowy jest krótki, 2 tygodnie (maksymalnie 4). Najczęściej jest on zakoń-
czeniem rocznego planu treningowego a jego najważniejszym celem jest odpoczynek 
i regeneracja. Ma on szczególne znaczenie dla bardziej zaawansowanych kolarzy 
i zawodowców - jest to czas, w którym można udać się na urlop, spędzić kilka dni 
z rodziną, odpocząć od roweru i reżimu treningowego. Jaki zatem sens ma okres przej-
ściowy u trenujących nieregularnie amatorów? Wbrew pozorom im również potrzebny 
jest odpoczynek od całego sezonu jazdy, nie tyle jednak fizyczny, co psychiczny - po 
prostu wolne, nic nie trzeba i nic nie musisz. Można powiedzieć, że okres przejściowy 
to coś porównywalnego do urlopu w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Czas 
ten pozwala zamknąć stare sprawy, zrobić krótkie podsumowanie i zacząć planować 
kolejny rok.

zyski i straty
Co będzie się działo z Twoją formą podczas okresu przejściowe-
go? Spadnie. Przy dwutygodniowej bezczynności czas treningu 
potrzebny do wystąpienia zmęczenia skróci się o 10%, wydolność 
mierzona poziomem VO2max spadnie o około 8%, zmniejszy 
się również pojemność wyrzutowa serca. Pamiętaj jednak, że 
zmiany te są w pełni odwracalne i odrobisz to w nadchodzącym 
sezonie. Skup się na regeneracji, zajmij leczeniem ewentualnych 
kontuzji i odpoczywaj. Nikt nie mówi jednak, że ma być to bierny 
odpoczynek.
Aktywność w tym okresie powinna być krótka i stosunkowo 
mało intensywna. Najlepszym pomysłem wydaje się połącze-
nie aktywności fizycznej z towarzyską - zaproś na przejażdżkę 
znajomych, którzy jeżdżą na poziomie zupełnie rekreacyjnym, 
umów się z kolegami na piłkę lub kosza, idź z żoną lub dziewczy-
ną na fitness, jogę czy siłownię. Możesz zupełnie unikać roweru, 
przetestuj nowe rodzaje aktywności - te z nich, które przypadną 

Porady

Już niedługo rozpoczynają się największe 
środkowoeuropejskie targi rowerowe. 
W dniach 10-13 listopada tego roku, 
przedstawiciele mediów i przedsiębiorcy 
ściągają do czeskiego Brna, aby zapoznać 
się z najnowszymi produktami branży ro-
werowej w centralnej Europie. W ubiegłym 
roku blisko 200 wystawców zaprezen-
towało nowości ponad 300 czeskich 
i zagranicznych firm na nadchodzący 
sezon. Podobnie jak przed rokiem, organi-
zatorzy szykują możliwość przetestowania 
najnowszych rowerów. Bike Test będzie 
miał miejsce pierwszego i drugiego dnia 
targów. Najpierw możliwość ta będzie za-
rezerwowana dla dziennikarzy i sprzedaw-
ców. Następnie klienci indywidualni będą 
mogli doświadczyć jazdy na rowerach 
przygotowanych na nadchodzący sezon. 
W programie przewidziane są również 
liczne imprezy towarzyszące. Z roku na 
rok, Bike Brno zyskuje na popularności 
i staje się jedną z najlepszych okazji do 
nawiązania kontaktów biznesowych w tej 
części Europy. (JŚ)

bike brnO 2011

Trening

kierunek - odpoczynek
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