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Fizjoterapia w praktyce 
czyli jak pomóc koniowi w zaciszu własnej stajni  

Fizjologiczne aspekty rozgrzewki 

 

Nie ulega wątpliwości, że rozgrzewka w treningu i sporcie odgrywa 

fundamentalną rolę. Obserwacje, jakie są przeprowadzane w tym temacie, 

nasuwają wiele spostrzeżeń. Czy tak naprawdę zasadność rozgrzewki 

zrozumiała jest dla wszystkich: trenerów, instruktorów, zawodników czy nawet 

rekreantów uprawiających jeździectwo hobbystycznie? 

 

Zastanówmy się nad koncepcją rozgrzewki. Definicyjnie jest to zespół 

czynności adaptacyjnych organizmu prowadzących do akceptacji 

mającego nastąpić wysiłku fizycznego. Dotyczy to zarówno zawodów 

sportowych jak i codziennych zajęć treningowych. Przejawia się ona w 

reorganizacji fizjologicznych reakcji organizmu z poziomu spoczynkowego na 

podwyższony poziom wysiłkowy. Ta reorganizacja powoduje wzrost 

skuteczności wykonywanej przez organizm pracy. Dodatkowo zmiany Zacho-

dzą również na poziomie emocjonalnym, zarówno zwierzęcia jak i jeźdźca, 

opada stres i napięcie powodowane oczekiwaniem na start w zawodach 

bądź na intensywny trening. 

Prawidłowo przeprowadzona rozgrzewka, eliminuje zdenerwowanie. Podczas 

wstępnej aktywności ruchowej uwalniają się endorfiny, które działają jak 

wewnętrzne opioidy. Działają one antagonistycznie w stosunku do adrenaliny 

i noradrenaliny. 
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Ćwiczenia, które powtarzane są systematycznie zostają zapisane w „pamięci 

biologicznej” powinny być takie same i zbliżone do tych, jakie zostają zastoso-

wane podczas finalnych zawodów. Chodzi o przypominanie i powtarzanie 

tych informacji zapisanych w banku informacji organizmu. 

 

Adaptacja organizmu na mający nastąpić wysiłek fizyczne odbywa się na 

poziomie fizjologicznych czynności organizmu. Dotyczy to głównie: 

• zapotrzebowania organizmu na tlen, 

• termoregulacji i gospodarki wodnej i elektrolitowej, 

• kondycji energetycznej ustroju, 

• wydzielania hormonów, 

• funkcjonowania układu nerwowego. 

 

Rozgrzewka w fizjologicznym aspekcie ma wpływ na: 

• wzrost ciepłoty krwi, 

• wzrost efektywności w pracy mięśni, 

• zwiększenie elastyczności tkanek miękkich, 

• wzrost metabolizmu. 

 

W praktyce wiąże się to przede wszystkim z ograniczeniem możliwości urazów, 

zmniejszeniem ryzyka uszkodzeń nerwowych, mięśniowych, kostnych i stawo-

wych. W konsekwencji uzyskujemy lepsze wyniki sportowe dzięki przestrojeniu 

całego organizmu na wyższy poziom możliwości funkcjonalnych. 

 

Analizując złożoną strukturę rozgrzewki zaczynamy zastanawiać się nad 

trudnym problemem jakim jest dobór i zastosowanie określonego typu 

czynności dla konkretnego zwierzęcia. Domyślać się można, że kwestie te 

będą zależne od wielu czynników. Przede wszystkim od dyscypliny jaką 

uprawiamy: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, zaprzęgi konne, WKKW czy  
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western. Wiadomo, że przy każdej z tych dyscyplin pracować będziemy nad 

inną sekwencją ruchów, wykonywanych ćwiczeń i powtórzeń. Różna będzie 

również intensywność ich wykonywania. Czas jaki będą one podlegać też 

musi być odpowiednio dopasowany, aby trening miał z jednej strony zasad-

ność, a z drugiej nie był zbyt intensywny.  

 

Rozgrzewka może przybierać różne formy i zależy przede wszystkim od tego 

jaki cel sobie stawiamy.  

• Ogólnorozwojowa, mająca wpływa na wzrost temperatury tkanek 

miękkich. Zawiera ona w sobie ćwiczenia angażujące potężne pokłady 

mięśni, powięzi, ścięgien i więzadeł. 

• Rozgrzewka związana z uaktywnieniem tylko tych poszczególnych grup 

mięśni, które będą zaangażowane w konkretnym działaniu ruchowym. 

• Stretching - ćwiczenia rozciągające wpływające na zwiększenie 

ruchomości w stawach. Ćwiczenia w ramach stretchingu wpływają 

znacząco na poprawę wyników sportowych i zmniejszają ryzyko 

powstawania urazów, niwelują zmęczenie i prowadzą do szybszej 

regeneracji. 

 

Wzorowo  przeprowadzona rozgrzewka składa się z rozgrzewki ogólnej, która 

obejmuje rozgrzewkę układu krwionośnego i ogólne dynamiczne rozciąganie 

oraz rozgrzewkę specjalistyczną, której ćwiczenia zbliżają nas do osiągnięcia 

konkretnych celów. Cała rozgrzewka nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. 

Przewidujemy tu czas na rozciąganie (5-10 min) i czas na stopniowe 

zwiększanie intensywności ćwiczeń.  
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Rozgrzewkę rozpoczynamy od stępa, min 15 min. Step powinien być 

swobodny, ale aktywny. Po tych ćwiczeniach przechodzimy do lekkiego 

kłusa, na luźnej wodzy najlepiej, tak by koń mógł swobodnie opuścić głowę 

rozciągając więzadło karkowe. Kłus powinien być anglezowany lub w 

półsiadzie, tak by odciążyć w tej fazie kłodę konia. Ćwiczenia wykonujemy 

na liniach prostych, na okręgach i dużych łukach.  W tej części rozgrzewki 

aktywizujemy układ krwionośny. Ma on wpływ na lepsze ukrwienie mięśni,  

a co za tym idzie wzrost ich elastyczności. Jesteśmy już przygotowani do 

ćwiczeń na rozciąganie. Dotyczy to zarówno kończyn piersiowych jak i mie-

dnicznych, głowy, szyi, kłody i zadu. Trenujemy przejścia w chodach: stęp-kłus 

i kłus-stęp. Wykonujemy mniejsze koła, wolty, półwolty, serpentyny, slalomy, 

skracamy krok, wydłużamy, zwalniamy przyspieszamy. Wykonujemy tyle 

zestawów, ile potrzebujemy dla osiągnięcia pełnego zakresu ruchu w sta-

wach, we wszystkich możliwych płaszczyznach i kierunkach. W dalszej 

kolejności z rozgrzewki ogólnej przechodzimy do rozgrzewki o akcencie 

specjalistycznym. Tu dobieramy ćwiczenia i ruchy adekwatne do danej 

dyscypliny sportowej, które powinien przeprowadzać trener. 

 

Rozgrzewka w procesie treningowym ma do spełnienia określone ważne cele. 

Aby je osiągnąć, nie wolno jej upraszczać ani z niej rezygnować. Do 

rozgrzewki należy podchodzić z należytą powagą, wiedzą i zrozumieniem 

wszystkich mechanizmów i zjawisk. Nie stosowanie się do tej zasady może 

wyrządzić koniowi dużo złego, a nawet zakończyć się nieprzewidzianą 

kontuzją. Reasumując, problem rozgrzewki powinien stanowić niezwykle 

ważny, dla trenera i zawodnika, moment w procesie przygotowania 

sportowca do treningu czy zawodów sportowych.   

 

 

 


