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Abstrakt 

 

Název:  Kritické zhodnocení metody tapingu se zaměřením na jeho účinky 

 

Cíle:  Cílem této diplomové práce je deskripce dosavadních poznatkŧ v oblasti 

 tapingu a kritické zhodnocení jeho moţných mechanismŧ účinku. Na 

 základě studia a analýzy dostupných vědeckých studií týkajících se 

 účinkŧ tapingu, bude provedeno jejich kritické zhodnocení, které bude 

 doplněno odbornou literaturou. Zváţením případných protichŧdných 

 tvrzení a srovnáním získaných informací budou vyvozeny závěry  

 o reálné účinnosti metody tapingu.  

 

Metody:  V této diplomové práci, která je literární rešerší, bude vyuţita metoda 

 studia dokumentŧ, analýza odborných zdrojŧ a jejich srovnávání. 

      

Výsledky:  Na moţných mechanismech účinku tapingu se mohou podílet sport tapy 

 (pevné i elastické) i kinesio tape. Jednotlivé druhy tapu se však liší  

 v efektu svých účinkŧ. Pro nedostatek kvalitních odborných studií nelze 

 metodu tapingu jednoznačně objektivizovat. 

 

Klíčová slova: taping, techniky tapingu, účinek tapingu, kinesio taping, výhody   

  tapingu, prevence, kritické zhodnocení, propriocepce, jizvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:  Critical evaluation of taping methods with focus on its effects 

 

Objectives:  Purpose of this diploma thesis is critical evaluation of taping methods 

 with concentration on its effects. Evaluation, comparison of contradictory 

 statements and obtained information will be done based on a study  

 and analysis of literature and scientific studies regarding taping methods 

 and its efficiencies. On this base, final conclusions about real efficiency 

 of taping will be made. 

 

Methods:  In this diploma thesis, which is a critical review, document studies 

 method will be used, along with analysis of professional scientific 

 sources and their comparison. 

 

Results:  The sport tapes (solid and elastic) and the kinesio tapes may participate 

 on the possible mechanisms of the taping method effect. The various 

 kinds of the tapes are different in the consequences of its effects. For lack 

 of good scientific studies we can not clearly objectify the method of the 

 taping. 

 

Keywords: taping, taping methods, taping efficiency, knesio taping, benefits of  

  taping, prevention, critical review, proprioception, scars. 
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Rtg  rentgen 
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VR  vnitřní rotace 
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1 ÚVOD 

Při dnešním progresivním ţivotním stylu, který se na jedné straně vyznačuje 

vysokou aktivitou a na straně druhé prodlouţením pracovní doby, a to zejména 

sedavých zaměstnání, dochází k neustálému vývoji prostředkŧ na podporu a korekci 

pohybového aparátu. Jedním z těchto prostředkŧ k udrţení pevného zdraví a vysoké 

úrovně aktivity, zejména při sportovní činnosti, je i taping. Taping se stal současným 

moderním trendem. Z dŧvodu snadné dostupnosti a popularizace tapingu nedochází 

k jeho aplikaci vţdy za správným účelem a bohuţel často je aplikován amatéry bez 

znalosti jeho moţných účinkŧ. 

 

 Ačkoli taping prochází boomem aţ v posledních letech, a to zejména v našich 

podmínkách, jedná se o metodu velice starou. Moţné počátky tapingu mohou sahat aţ 

do období starého Egypta a Řecka. Přesněji lze taping datovat od výroby první lepicí 

pásky, a to roku 1892. O soudobém světovém tapingu hovoříme od 60. let 20. století,  

a to převáţně v USA; v našich pomínkách docházelo k rozvoji tapingu hlavně od let 

porevolučních. Ale vzhledem k faktu, ţe se jednotliví autoři v historických datech liší  

a do 50. let 20. století docházelo pouze k verbálnímu přenosu informací o tapingu, 

mohou být jednotlivá historická data zkreslena či podrobena nepřesnostem. Z tohoto 

dŧvodu nebyla historie tapingu předmětem mého zkoumání. 

 

 Přestoţe je metoda tapingu hojně vyuţívána, mechanismy účinkŧ jednotlivých 

druhŧ tapŧ jsou stále předmětem diskusí a dochází k mnohým nepřesnostem v jejich 

interpretaci. I názory na jednotlivé druhy tapu a účelu jejich aplikace nejsou zcela 

zřejmé. Vzhledem k rozsáhlému tématu mé diplomové práce jsem se zaměřila právě na 

tyto spekulované mechanismy účinkŧ a základní rozdělení tapŧ s jejich aplikací. Pro 

konkrétnější pochopení metody jsem rozšířila svou diplomovou práci o dosavadní 

poznatky v problematice tapingu. Mé očekávání spočívá ve skutečném pochopení 

mechanismŧ účinkŧ tapingu z nastudovaných zdrojŧ. Vzhledem k tomu, ţe i já patřím 

mezi ty, kdoţ vyuţívají metodu tapingu ve své praxi, bylo mi téma blízké. S hlubším 

pochopením metody tapingu mohu i já zlepšit efektivitu své práce. Přínosem mé 

diplomové práce je sběr a analýza dat týkajících se moţných mechanismŧ účinkŧ 

tapingu, a tím zřetelnější pochopení celé metody. 
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2 PŘEHLED POZNATKŮ ZÍSKANÝCH VE SLEDOVANÉ 

PROBLEMATICE  

 

 

2.1 Vymezení pojmu, definice tapingu 

Metoda tapingu se vyznačuje oblepováním tělesných partií pomocí lepicích pásek. 

Název byl odvozen z anglického výrazu pro pásku – tape. Tapy jsou základním 

materiálem této metody a dle účelu jejich aplikace mají rŧznou šířku a délku. Tapy se 

dělí na pevné, pruţné a kinesio taping. V českém prostředí je moţné se setkat jak 

s pŧvodním tvarem slova tape – taping, tak s česky psaným anglicismem tejp – tejping – 

tejpování (MacDonald, 2004; Páral, 2008; Flandera, Hrdlička, 2001). 

 

 Taping mŧţe být pouţit v obecné lékařské praxi či léčebné rehabilitaci, a to 

zejména v případech léčby pohybového aparátu, svalové nerovnováhy, nestabilních 

kloubŧ a poruch nervového řízení. V určitých případech mŧţe taping nahradit pevné 

fixační pomŧcky; z tohoto dŧvodu je do určité míry přechodem mezi elastickou 

obvazovou bandáţí a pevnou sádrovou fixací. V praxi je pak vhodné kombinovat tuto 

metodu s dalšími terapeutickými přístupy (Páral, 2008; MacDonald, 2004). 

 

 Ve sportu a sportovní fyzioterapii je taping aplikován za účelem prevence 

poškození kloubních spojení či svalové tkáně. Taping sniţuje riziko dlouhodobé léčby  

a zkracuje dobu vyřazení ze sportovní či pracovní činnosti. Ochranou zraněných 

struktur brání stresu z dalšího moţného poškození a zlepšuje subjektivní pocit ošetřené 

osoby navozením většího pocitu jistoty. Koţní stimulace, vycházející z místa aplikace 

tapu, zpŧsobují lepší percepci (vnímání) daného postiţeného segmentu (Doleţalová, 

2011; MacDonald, 2004; Flandera, Hrdlička, 2001). 

 

 Největší význam tapingu spočívá v minimalizaci bolestí, otokŧ a usnadnění 

procesu hojení i za běţného denního reţimu jedince. Taping je zásadní součástí znalostí 

fyzioterapeuta a osob podílejících se na léčbě v oblastech sportovních zranění 

(Doleţalová, 2011; Dvořáková, 2008; Páral, 2008; MacDonald, 2004; Flandera, 

Hrdlička, 2001). 
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 Pojem taping se v běţné literatuře povaţuje za obecný, ale je třeba si uvědomit, 

ţe jednotlivé tapy se liší svým sloţením a strukturou. Díky tomu je mŧţeme rozdělit do 

jednotlivých skupin, od kterých se dále odvozují i metody tapingu a účel jejich aplikace. 

Obecně je třeba dbát opatrnosti na jednotlivé formulace, sportovní taping se nemusí 

pouţívat jen ve sportovní oblasti. Pod pojem kinesio taping nelze zahrnout jakýkoli 

elastický tape. Pojem facilitace je zaměňován za zlepšení funkce svalu, přestoţe 

zlepšení funkce svalu nemusí vţdy souviset s jeho facilitací (Maroušek, 2011; Host, 

1995). 

 

 

2.2 Struktura a druhy tapu  

Tapy se skládají z pruhŧ nosné tkaniny, jejíţ jedna strana je pokryta lepivou hmotou. 

Lepivá část nesmí dráţdit pokoţku ve styku s koţním krytem a měnit své vlastnosti. 

Tapy jsou citlivé na teplotní změny, proto by měly být skladovány na místech 

s kostantní teplotou. Tape by měl být uchováván v teplotním rozmezí, jaké uvádí 

výrobce, nejčastěji v rozmezí od 5 °C do 25 °C. Pro transport tapŧ a jejich uchovávání 

při optimální teplotě existují speciální termotašky. Tape by měl být ponechán  

v originálním obalu aţ do dalšího pouţití. Částečně pouţité role by měly být 

uchovávány ve vzduchotěsné nádobě. Kvalitní tape by měl drţet snadno a udrţet 

přilnavost i přes pot a pohybové aktivity. Přestoţe jsou informace o vlastnostech 

jednotlivých materiálŧ velmi špatně dostupné, jejich znalost je pro efektivní taping 

podmínkou. Dŧleţitou informací, kterou výrobci často neuvádějí, je sloţení lepidla, 

které mŧţe zpŧsobovat alergické reakce. Nejznámější jsou alergie na latex, který 

zpŧsobuje lehké zabarvení lepivé vrstvy tapu doţluta. Není výjimkou, ţe i drahé tapy 

stále obsahují latex. Tapy se dělí dle sloţení a struktury na dva základní typy: sport tape 

a kinesio tape (Páral, 2008; MacDonald, 2004; K-taping, 2011, Kennedy, 1995). 
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2.2.1 Sport Tape/ Athletic Tape 

Sport tape je tapovací páska, která je buď pevná v podélném i příčném tahu, nebo 

elastická v tahu podélném. Sport tapy jsou pouţívány při metodě tzv. klasického 

tapingu. Zcela pevné tapy se vyznačují vysokou pevností v tahu a jejich nosná tkanina 

je strukturována tak, aby bylo moţno upravovat délku a šířku pásky trhnutím. Elastické 

tapy se vyznačují výbornou přilnavostí a přizpŧsobivostí kŧţi. Sport tapy jsou 

především bavlněné nebo je jejich základem syntetické hedvábí. Jako lepivá vrstva bývá 

pouţíván oxid zinečnatý nebo syntetický kaučuk (latex) či polyakryláty. Lepivá vrstva 

je na tape nanesena v souvislé rovnoměrné vrstvě a po celé ploše lepivé strany tapu. 

Sport tapy se vyrábějí v široké škále velikostí (obr. 1). Většinou se aplikují 

v jednotlivých obtáčkách. Při splnění všech podmínek aplikace tapu mŧţe být sport tape 

aplikován na dobu maximálně tří dnŧ (Páral, 2008; Mueller Sports Medicine, 2010, 

MacDonald, 2004). Sport tapy obecně nesmějí být vystaveny vlhku či vodě, ale existují 

i speciální voděodolné sport tapy. Například Sport tape - Leukoplast® wasserfestRigid 

Waterproof Strapping Tape. Jedná se o pevný tape, který má ve dvou hydroizolačních 

vrstvách nanesen speciální vodotěsný substrát. Tape drţí pevně, přestoţe je zatapovaný 

segment ponořený ve vodě (BSN MEDICAL, 2007). Dále pak voděodolný elastický 

tape, vyvinutý speciálně pro plavce, který je vyroben z nylonu (Maroušek, 2011). Při 

známých alergiích na latex je třeba zvolit jinou lepivou vrstvu; pokud je sportovec 

alergický i na oxido-zinečnatý tape, je jako alternativa vyvinutý speciální antialergický 

tape (MacDonald, 2004). Nejběţnější šířky sport tapŧ jsou 2,5 cm, 3,8 cm, 5 cm a 7,5 

cm. Délka sport tapu je 10 m (SafeSport, 2010).  

 

Mezi nejznámější obchodní názvy sport tapu patří: MTAPE®, Strappal®tape, 

Leuko® Sportstape Premium Extra Rigid Strapping Tape, Leukotape®P Rigid 

Strapping Tape, Porotape®, Leukotape®, APP Athletic Premium Tape, J&J ZONAS 

Tape, Cramer  Athletic Trainers Tape, Jaybird Trainer's Athletic Tape, Medipore 3M 

Soft Surgical Tape, Tejpovací pásky MEDIPLAST a další. 
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Obrázek 1: Pevný sport tape; rŧzné velikosti (SafeSport, 2010) 

 

 

2.2.2 Kinesio tape 

Je to speciální elastický tape, který kopíruje obrysy těla a zcela se přizpŧsobuje koţnímu 

krytu. Umoţňuje fyziologické nataţení a smrštění tkání v prŧběhu pohybu. Tapy jsou 

prodyšné a propustné pro vlhkost zpŧsobenou pocením. Díky svému membránovému 

efektu se přizpŧsobují klimatu kŧţe, neobsahují látky dráţdící kŧţi a zcela ji respektují. 

Jsou vhodné pro všechny typy kŧţe, neboť jsou hypoalergenní. Elastické tapy jsou 

navrţené pro sport a terapii. Adhezivní lepivou vrstvu tvoří polyakryláty, které se 

aktivují tělesným teplem. Při dosud známé výrobě kinesio tapu nebyl nikdy pouţit latex, 

z dŧvodu častých alergií na tuto látku. Lepidlo je naneseno z jedné strany tapu v celé 

jeho délce, v celé ploše, ale pouze ve vlnkách (obr. 2 a 3). Díky speciálnímu nánosu 

lepidla vznikají místa, kde tape není pokryt lepivou vrstvou, ale síla vrstvy lepidla je 

stejná po celé ploše tapu. Lepidlo je tím odolné v tahu, ve smyku a v přilnavosti. Tape 

lze na kŧţi nalepit buď prostým přiloţením, tedy bez tahu, nebo s vyuţitím tahového 

pŧsobení. Tahové pŧsobení se liší podle indikace kinesio tapu (MacDonald, 2004; Páral, 

2008; K-taping International Academy, 2007; Nasara, 2010; Jaklová, 1999; Vrbová 

2009; K-taping, 2011). 

  

 Vlákna kinesio tapu jsou sloţena ze 100% bavlny, která poskytuje odolnost  

a zvýšenou pevnost tapu. Mezi tato vlákna jsou vloţena speciální ultralight vlákna 
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(mikrovlákna) tak, aby podporovala elasticitu kinesio tapu do délky, ale bránila jeho 

elasticitě do šířky, a poskytovala tak stabilní oporu bez omezení pohybu. Mikrovlákna 

umoţňují kinesio tapu přesné kopírování křivek tapovaného segmentu v závislosti na 

čase. Tím je omezeno časové pouţití tapu z technického hlediska. U nejnovějších 

kinesio tapŧ výrobci uvádějí moţnou aplikaci na pět aţ osm dní. Sloţením kinesio tapu 

je tedy mechanická síť vláken přesně navrţena tak, aby odpovídala 140% elasticitě 

pásky do délky (coţ odpovídá pruţnosti kŧţe), bez pruţnosti do šířky. Tato matrix 

rovněţ umoţňuje voděodolnost kinesio tapu (Kinesio taping Association International, 

2010; BSN MEDICAL, 2010; TEM TEX, 2011; Safesport, 2010; K-Taping, 2011). 

 

 

Obrázek 2: Matrix – lepivá vrstva (upraveno dle KT Tape, 2009) 

 

 

Obrázek 3: Lepidlo na spodní straně tapu (upraveno dle KT Tape, 2009) 

 

 Nejpouţívanější šířky elastických tapŧ jsou 2,5 cm, 5 cm a 7,5 cm. Délka 

elastického tapu je 5 m a tapy jsou dodávány v rŧzných barvách (SafeSport, 2010)  

(obr. 4). 

 

Mezi nejběţnější obchodní názvy elastických tapŧ patří: Kinesio®Tex Tape, coţ 

je originální patentovaný elastický léčebný tape, který byl speciálně navrţený  

a vyvinutý dr. Kenzem Kasem před 35 lety v Japonsku. Pouţívá se s  kinesio tape 

metodou. Dále SpiderTech® Rolls Tape, který byl vyvinutý a navrţený Nittou Denkem 

místa bez lepidla 
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tak, aby co nejvíce napodoboval tloušťku, hmotnost a pruţnost lidské kŧţe. TEMTEX 

Tape „Turmaline― obsahuje jemně rozemletý turmalinový polodrahokam jako prášek 

v lepidle (Kinesio taping Association International, 2010; BSN MEDICAL, 2010; TEM 

TEX 2011). A další: K-Tape, Nasara, Leukotape® K, KT Tape, K-Active tape, BB 

Tape®, MUELLER Kinesiology Tape, Elastoplast®/Tensoplast®Athletic Elastic 

Adhesive Tape, Lightplast® Pro, Cramer Sports Motion Tape, Johnson & Johnson 

ELASTIKON Elastic Tape, Kindmax KINESIOLOGY Sport Therapy Tape. 

 

 

Obrázek 4: Kinesio tapy (SafeSport, 2010) 

 

 

2.2.3 Speciální tapy 

BB CROSS Tape® je cennou pomŧckou při terapii bolesti (obr. 5). Aplikuje se přímo na 

bolestivé místo - Trigger Point. Je vodotěsný a lze jej ponechat i několik dní (TNMItalia 

TapeNeuroMuscolare, 2011). 
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Obrázek 5: BB CROSS Tape® (TNMItalia TapeNeuroMuscolare, 2011) 

 

 Trigger Tape (Gitter Tape) je hypoalergenní, potupropustný a voděodolný tape, 

který je určený speciálně na bolestivá místa nebo na akupunkturní body (obr. 6). Je 

určen k lokálnímu pouţití (SPORTMED24.de, 2011; K-taping, 2011). 

 

 

Obrázek 6: Trigger Tape (Gitter Tape) (SPORTMED24.de, 2011) 

 

 

2.3 Metody tapingu 

Z hlediska pouţitého materiálu mŧţeme definovat dva základní druhy metod tapingu. 

Dělí se na klasický taping a kinesio taping. 
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2.3.1 Klasický taping 

Jedná se metodu tapingu vyuţívající pevné i elastické sport tapy. Klasický taping je 

velice populární ve sportovní oblasti, proto je téţ nazýván sportovním tapingem. Stejné 

uplatnění však zastane i v léčebné rehabilitaci. V rámci terapie dochází v problémové 

oblasti k pasivní podpoře kloubŧ, svalŧ a vazivového aparátu, nebo k fixaci poraněných 

struktur. Pevné sport tapy určují rozsah pohybu v tapovaném kloubu a stanoví jeho 

krajní meze. Tape minimalizuje neţádoucí pohyby v daném kloubu a zajišťuje jeho 

stabilitu. Kloub je udrţován ve fyziologicky optimální poloze, bez překročení 

bolestivých hranic. Díky stanovenému rozsahu pohybu v daném kloubu dojde ke sníţení 

silových nárokŧ na příslušný vazivový aparát v místě aplikace tapu. Tape přebírá ve 

stanoveném místě část silových nárokŧ na tuto oblast. Aplikace tapu je přizpŧsobena 

konkrétnímu směru pohybu, ve kterém má tato pasivní zevní podpora fungovat. 

Z hlediska prevence se aplikací tapu předchází bolestem, mikrotraumatŧm  

a nadměrnému přetěţování dané oblasti při zvýšené pohybové aktivitě. Elastický sport 

tape je vyuţíván zejména ke kompresi poraněných svalŧ či pooperačních hematomŧ. 

Lze ho pouţít i ke korekcím. Při aplikaci elastického sport tapu za účelem fixace nelze 

očekavát tak striktní omezení rozsahu pohybu jako u pevného sport tapu (MacDonald, 

2004; Kennedy, 1995; Safesport, 2010; Hnízdil a Lichtenberg, 1989).  

 

 Klasický taping je nejstarší metodou tapingu a lze ji povaţovat za předchŧdce 

metody kinesio tapingu. Díky úspěšnému zaloţení amerických firem na výrobu bandáţí, 

tapŧ a tapovacího materiálu, a to hlavně pro účely sportovní medicíny, dochází ve světě 

k masovému rozmachu klasického tapingu koncem 50. let a s nástupem 60. let 20. 

století. Za zakladatele klasického tapingu mŧţeme ve světě povaţovat pány Muellera  

a Cramera. Do Evropy následně metodu klasického tapingu po vzoru USA rozšířili 

sportovní maséři řady evropských týmŧ. U nás se nestory vyuţívajícími klasický taping 

stali hokejoví maséři Martínek a Kříţek, a to aţ v osmdesátých letech 20. století 

(Mihoces, 2005; Flandera, Hrdlička, 2001). 

 

 Dále se u nás o rozšíření nových, částečně elastických materiálŧ pro účely 

tapingu zaslouţila koncem 20. století Helena Hermachová, která vytvořila techniku tzv. 
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funkčního tapingu
1
. Funkční taping je jednou z terapeutických metod, která vyuţívá 

v klinické praxi principu tzv. „funkční pasivní opory―. Umělá bariéra vytvořená tapem 

poskytne dostatečnou oporu segmentu a tkáně, předtím přetíţené a nepohyblivé, se 

uvolní. Materiál pouţívaný při tomto druhu tapingu (Fixomull Stretch) je částečně 

elastický, dobře přilnavý a prodyšný. Tato technika je s úspěchem uţívána při léčbě 

funkčních poruch hybného systému. Bývá také vyuţívána v terapii některých 

strukturálních poruch pohybového aparátu (Jaklová, 1999; Vrbová 2009 dle 

Hermachové, 1996). 

 

 Ve světě se metodou funkčního tapingu, která je přechodem mezi klasickým 

tapingem a kinesio tapingem, zabýval Ron Alexander. Celou metodu vypracoval v roce 

1994 a nazval ji FFT. Hlavním přínosem této metody jsou její analgetické účinky  

a široké pouţití v oblasti rehabilitace. Tato metoda FFT je podobná přístupŧm 

pouţívaným fyzioterapeuty Brianem Mulliganem a Jenny McConnellovou. FFT je 

v současné době předmětem randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované 

studie Shu-Mei Chen (Alexander, 2007). 

  

 

2.3.2 Kinesio taping 

Tato metoda vznikla na základě zkušeností s klasickým tapingem, vyuţívajícím sport 

tapy. Myšlenkou bylo vyvinout jiný materiál a s tím spojené i techniky k ovlivňování a 

ošetřování struktur pohybového aparátu, které by byly aktivního rázu, podporovaly by 

pohybovou aktivitu a vytvářely hojivé procesy v místě aplikace kinesio tapu. „Kinesio 

taping je metoda o pohybu v pohybu a přenesení do dané roviny pohybu“ (Kinesio 

taping Association International, 2010). Kinesio tapy se pouţívají k aktivní podpoře 

funkce svalŧ, k minimalizaci bolesti, ke sníţení otokŧ, k úpravě cirkulace krevního  

a lymfatického systému a k podpoře funkce kloubních spojení. Neomezují rozsah 

pohybu, čímţ zabraňují svalovým atrofiím, avšak kinesio tape mŧţe být aplikován za 

účelem korekce. Korekční techniky se pouţívají na oblast fascií nebo v oblasti 

skeletárního systému, jako je například oblast pately. Při aplikaci kinesio tapu na svaly 

dochází k ovlivnění jejich tonu, cílem je dosaţení jeho rovnováhy s návratem svalŧ do 

                                                 
1
 Techniku tzv. funkčního tapingu popsala Tereza Jaklová (1999) ve spolupráci s Hermachovou ve své 

diplomové práci. 
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funkční úrovně. V oblasti vazivového aparátu je kinesio tape aplikován za účelem zevní 

aktivní podpory vazŧ a šlach. Při aplikaci kinesio tapu za účelem ovlivnění 

lymfatického systému pŧsobí v místě aplikace jako lymfodrenáţ po celou dobu 

ponechání tapu. Nastartováním hojivých procesŧ v místě aplikace kinesio tapu dochází 

k urychlení regenerace v daném místě. Díky své elasticitě a faktu, ţe kinesio taping 

neomezuje v pohybu, ponechává tak organismu větší prostor pro reakci na nově 

nastalou situaci. Při sportovní aktivitě kinesio taping pozitivně ovlivňuje funkci 

krevního oběhu, čímţ zabraňuje svalovým křečím a nahromadění kyseliny mléčné (K-

Taping, 2011; MacDonald, 2004; Páral, 2008; Kinesio taping Association International, 

2010; Safesport, 2010). 

 

 Metoda kinesio tapingu byla vyvinuta v Japonsku chiropraktikem dr. Kenzem 

Kasem v 70. letech 20. století. Do Evropy se metoda kinesio tapingu dostala přes USA 

aţ v posledních deseti letech. Později na ni navázala řada podobných konceptŧ. 

V dnešní době je kinesio taping rozšířený po celém světě v rŧzných odvětvích medicíny 

a sportu. Aţ 85 % aplikací (ve světě) je terapeutických. Pomineme-li sport, je kinesio 

taping vyuţíván ve fyzioterapii, ortopedii, pediatrii, neurologii, ergoterapii a preventivní 

medicíně. I nadále dochází k progresivnímu vývoji a rozvoji dalších konceptŧ, které 

však vycházejí z pŧvodní idey a materiálŧ dr. Kase. Pouţité materiály jsou okopírované, 

nikoli však identické. Z tohoto dŧvodu nemají všechny kinesio tapy stejné vlastnosti. 

V našich podmínkách se nestorem kinesio tapingu stal MTC (Medical Taping Concept), 

L. Kresta (Šúrová, 2010; Doleţalová, 2011; Kinesio taping Association International, 

2010; Safesport, 2010). Mezi další koncepty kinesio tapingu patří: MTC Medical taping 

concept, TNMItalia® TapeNeuroMuscolare, K-Taping Academy, Cure-Taping, Nasara 

- Kinesiologie Taping, K-Active Therapy, Kinesio Taping in Canada, Kinesio – Taping, 

Kineziologické tejpování, Kinesiotejping, Kineziotaping, Dolo – Taping, Tk-aktive 

Tape, Medical Taping Concept, Medical taping, Physio – Taping a další. 

 

  

2.4 Výhody a nevýhody metod tapingu 

Taping představuje velmi účinnou a ve sportu i při běţné rehabilitaci hojně vyuţívanou 

metodu. Přirozeně však nemá jen kladné stránky. Kromě výhod existují i nevýhody 

vyuţití tapingu. Otázka výhod a nevýhod tapingu je velice diskutabilní, a proto jsem se 
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snaţila shrnout nejběţněji udávané výhody a nevýhody; ale i tak se jednotliví autoři ve 

svých názorech na určité výhody tapingu liší. 

 

 

2.4.1 Výhody tapingu 

 Široká oblast pouţití – Taping se uplatňuje v řadě rŧzných oborŧ, převáţně pak 

v oblasti sportu, v léčebné rehabilitaci a v mnoha dalších oborech medicíny. Je třeba si 

uvědomit, ţe taping není náhradou za léčbu a rehabilitaci, ale je doplňkem k celkovému 

léčebnému programu (MacDonald, 2004; Kennedy, 1995). 

 

 Pouţití v oblasti prevence – Pomocí tapingu lze předcházet riziku poranění či 

rozšíření jeho rozsahu, a to zejména ve spojení s vhodným rehabilitačním programem. 

Při častých poraněních vazivového aparátu či zvýšené laxicitě vazŧ je preventivní 

tapování velmi prospěšné. Preventivní tapování lez pouţít u jedince, který při běţných 

pohybových aktivitách nemá ţádné problémy, ale jehoţ pohybový systém byl jiţ dříve 

narušen, jeho funkční kapacita je určitým zpŧsobem sníţena a mohlo by dojít k přetíţení 

či poškození jeho pohybového aparátu uţ při mírně zvýšené zátěţi. Ve všech případech, 

ať uţ byla pouţita jakákoli technika, je prioritou, aby byl pacient schopný správně 

fungovat a dostatečně se chránil při své kaţdodenní či sportovní činnosti (Kennedy, 

1995; MacDonald, 2004). Hnízdil, Lichtenberg (1989) uvádějí, ţe taping za účelem 

prevence lze aplikovat i u jedince zcela zdravého, u kterého očekáváme vystavení 

nadměrné zátěţi. Toho by mohlo být vyuţito v rámci prevence u rizikových sportŧ, jako 

jsou fotbal, basketbal, hokej. Ale doposud prováděné studie Ábián-Vicéna (2008)  

a Humea (1998) v oblasti hlezenního kloubu tento fakt u pevného sport tapu 

neprokázaly. K podobnému závěru dospěla i studie Herringtonova (2004) při aplikaci 

pevného sport tapu v oblasti pately. Zajímavý pohled na otázku preventivního tapingu 

nastínila studie Marshall et al. (2004), ve které autoři polemizují nad eventualitou, ţe 

sportovci, kteří pouţívájí taping, vnímají, ţe jsou lépe chránění před zraněním, a proto 

hrají rizikovějším zpŧsobem, coţ by mohlo mít za následek zhoršení jejich zranění.  

 

 Zkracování doby vlastního hojivého procesu, reparační procesy – Při aplikaci 

tapingu dochází ke chránění poškozených struktur před dalším zraněním, a tím se 
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umoţňuje optimální hojení bez zatíţení daných struktur. V prŧběhu rehabilitačního 

programu taping podporuje zraněné struktury ve funkční poloze při fyziologickém 

rozsahu pohybu. Zpevněním kloubu dochází k urychlení či podpoře hojení v daném 

místě, a to i na příslušných tkáních. Toho se vyuţívá u poranění vazivového aparátu, 

který potřebuje dostatek času ke zhojení. Taping mŧţe tento dlouhý proces hojení 

urychlit a zároveň umoţňuje rychlejší návrat ke kaţdodenní i sportovní činnosti (Páral, 

2008; MacDonald, 2004, Kennedy, 1995).  

 

 Psychické podpory – Zpevnění dané partie tapem navozuje pocit větší jistoty. 

Tento pocit mŧţe částečně odstraňovat obavy z dalšího poškození, coţ mŧţe zlepšovat 

pohybovou koordinaci, a zároveň zlepšuje i psychický stav. Svým dílem tak mŧţe 

taping přispět i k rozvoji kvalitního a aktivního ţivota jedince. Ve sportovní činnosti se 

stává tapování předzápasovým rituálem (Mihoces, 2005; Vrbová, 2009, Barry, 2005, 

Flandera, Hrdlička, 2001). 

 

 Vlastnosti samotného tapu - Technické vlastnosti materiálŧ tapu jsou 

povaţovány za velké výhody, a to zejména u kinesio tapŧ (BSN MEDICAL, 2007; 

Safesport, 2010; K-taping, 2011). 

 

 Jednoduchost aplikace tapu – Doleţalová (2011) a Flandera, Hrdlička (2001) 

zaujímají postoj, ţe aplikace tapu je jednoduchá, relativně bezpečná a má minimální 

neţádoucí účinky. Výhodou je nekomplikované a rychlé osvojení si metody tapingu  

i jeho aplikace. Pouze z dŧvodu názornosti doporučují absolvovat odborný kurz nebo 

konzultaci. Naopak s těmito názory nesouhlasí MacDonald (2004) a uvádí, ţe pokud 

aplikace tapu není provedena správně, výsledná hodnota bude nízká a účinky mohou být 

dokonce škodlivé. Proto je znalost základních principŧ a praktických aspektŧ nezbytná. 

A s názorem se ztotoţňuje Machová (2010), dodávajíc, ţe v případě dlouhodobých, 

chronických problémŧ v určité části pohybového aparátu není bezmyšlenkovité 

„oblepení pásky― kolem bolavého místa vţdy ideálním řešením. Pro správně provedený 

taping je naprosto zásadní uvědomit si, jakým zpŧsobem je dané místo poškozené, jak 

konkrétně má taping poslouţit a jaký druh tapu pouţít. A odpověď na tyto otázky je 

schopen poskytnout výhradně odborník.  
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 Tape jako konzervativní léčba -  Tape lze pouţít jako stabilizační prostředek 

v případě, ţe se jedná o drobné poškození, které vyţaduje znehybnění poţkozeného 

segmentu. Nelze jej ale doporučit u těţších případŧ vyţadujících komplexní léčbu  

a absolutní zklidnění, například sádrovou fixací (Flandera, Hrdlička, 2001; Hnízdil, 

Lichtenberg, 1989). Studie Grosse (1994), Smith, M., Brooker, S. et al. (2004), Meier, 

K., McPoil, T. G. et al. (2008) uvádějí, ţe by metoda tapingu mohla pomoci sníţit 

potřebu ortézování v případě hlezenního kloubu. K tomuto názoru se přidává 

experimentální studie Kamiya T., Kura H., Suzuki D. et al. (2009), která uvádí, ţe 

ortézování kotníku omezuje pohyb v subtalárním skloubení do inverze, ale neomezuje 

vnitřní ani vnější rotaci tohoto skloubení. V případě podvrtnutí kotníku, zahrnující 

poranění vazŧ (lig. talocalcaneum lat. et med., lig. talocalcaneum interosseum), by 

aplikace ortézy mohla být méně účinná, neboť neomezuje rotační pohyby v subtalárním 

skloubení. V tomto případě by se mohla uplatnit metoda tapingu, která by omezovala 

pohyb v subtalárním skloubení do inverze, ale i do rotací. Tento fakt by mohl pomoci 

lékařŧm při výběru jednotlivých ochranných pomŧcek (ortézování či taping) podle typu 

zranění hlezenního kloubu, a tím sníţit potřebu ortéz. 

 

 Prověření tapingu ve sportu - Velkou výhodou tapingu je jeho prověření ve 

sportovní činnosti, se kterou je spojena i sportovní fyzioterapie. V těchto oblastech se 

taping vyuţívá jiţ řadu let (Flandera, Hrdlička, 2001; Doleţalová, 2011; MacDonald, 

2004).  

 

 Konkurence jednotlivých firem - Další výhodou v oblasti tapingu se zdá být 

konkurence jednotlivých firem nabízejících tapovací pásky a další prostředky spojené 

s touto metodou. Dochází k neustálému vývoji materiálŧ, ze kterých jsou tapy vyráběny, 

a tím k jejich technické dokonalosti (MacDonald, 2004; Kennedy, 1995; Safesport, 

2010). 

 

 Reklama, boom - Přestoţe někteří stále pochybují o tom, ţe metoda tapingu 

funguje, tape zŧstává základním nástrojem při snaze zabránit zranění. Prŧkazným 

faktem je, ţe kaţdý klub NFL spotřebuje za sezonu 80 km tapu. Společnosti jako 

Johnson & Johnson nebo Mueller a Cramer, které se zabývají distribucí tapovací pásky, 

odhadují roční zisk z prodeje tapu do profesionálních sportovních týmŧ na 75 milionŧ 

eur ročně a dalších 10 milionŧ eur v maloobchodním prodeji. Nehledě na fakt, ţe na 
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olympijských hrách v Pekingu bylo spotřebováno 50 000 rolí kinesio tapu (Morgan, 

2010; Mihoces, 2005). 

 

 

2.4.2 Nevýhody tapingu 

 Cena tapu - Mezi nevýhody tapingu lze zařadit jeho cenu, a to především 

v případě kinesio tapŧ. V našich podmínkách je cena kinesio tapŧ vyšší vzhledem  

k velké popularizaci. V Japonsku nejkvalitnější tape stojí v přepočtu 50 korun, v České 

republice 300 korun (BSN MEDICAL, 2007; Safesport, 2010; K-taping, 2011). 

 

 Jednorázové pouţití - Tape je na jedno pouţití. Například při tapování kotníku či 

kolene dochází k velké spotřebě tapu. Pokud terapeut není spokojený s aplikací, je nutné 

pásku odstranit a začít znovu. Pásku nelze pouţívat opakovaně (MacDonald, 2004; 

Kennedy, 1995; Safesport, 2010). 

 

 Kontraindikace tapu - I kdyţ technika tapování funguje velice dobře v určitých 

situacích, neznamená to, ţe funguje v kaţdé z nich. Pouţití tapingu na jakékoli 

nediagnostikované zranění by mohlo zranění zhoršit, nebo vyústit ve zranění jiné. 

Pokud je nějaké podezření na váţné zranění, je vţdy nutná konzultace s lékařem. 

Sportovec by se neměl vrátit ke sportovní činnosti bez souhlasu svého lékaře. 

Kontraindikací tapingu jsou alergie na pouţitý materiál (ve většině případŧ na lepidlo), 

poškození nebo onemocnění kŧţe, infekční onemocnění, horečnaté stavy, otevřené rány, 

nezhojené jizvy (neurodermitidy), lupenka, zlomeniny, flembotrombóza, 

tromboflebitida, nefyziologické těhotenství, oblast sakra v prvních třech měsících 

těhotenství, nádorová onemocnění, neuropatie, diabetes melitus. S opatrností 

přistupujeme s aplikací tapu u kardiakŧ. Vţdy je nutné se informovat, zda pacient uţívá 

léky proti sráţení krve. Pokud pacient pociťuje negativní pocity po aplikaci tapu či 

vyprovokování bolesti, je vhodné tape odstranit a zváţit další vyuţití. Při aplikaci tapu 

je nutné přihlíţet také k psychickému a aktuálnímu stavu pacienta (Jaklová, 1999; 

Šúrová, 2010; Kennedy, 1995; K-taping, 2011). 
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 Aplikace odborníkem - Zda je nevýhodou, ţe tape vyţaduje aplikaci zaškolenou 

osobou či odborníkem, je diskutabilní, neboť to mŧţe být téţ výhodou, která vede 

ke sniţování neţádoucích účinkŧ metody tapingu (MacDonald, 2004).  

 

 

2.5 Zásady aplikace tapu 

Dŧleţitou součástí před vlastní aplikací tapu je zodpovězení několika zásadních otázek: 

zda byla zranění dŧkladně posouzena, jak k danému zranění došlo, jaké struktury byly 

poškozeny, zda jsou zranění akutní či chronická, zda je v této fázi zranění pouţití 

tapingu nezbytné, za jakým účelem má být taping pouţit, jaká má být zvolena technika 

či metoda tapingu. Dále je dŧleţitý dostatek času, zkušeností, znalostí, příprava  

a v neposlední řadě individuální přístup k pacientovi. Doba ponechání tapu se odvíjí od 

pouţitého materiálu, sledované problematiky a indikace, dále pak dle reakce kŧţe 

jedince na zvolený tape a v neposlední řadě záleţí na jeho věku. Obecně lze říci, ţe 

sport tapy se aplikují na dobu nezbytně nutnou, tzn. nejběţněji po dobu sportovního 

výkonu nebo nutné fixace či korekce. Kinesio tapy se mohou aplikovat na dobu delší. 

Při pouţití kinesio tapŧ mŧţe docházet k vegetativním reakcím a pacient by měl být 

příslušně informován (Páral, 2008; Kinesio taping Association International, 2010; K-

taping, 2011; MacDonald, 2004).  

 

 

2.5.1 Předaplikační fáze 

Před vlastní aplikací tapu je dŧleţitá příprava koţního povrchu, tj. odstranění ochlupení 

na tapovaných částech těla. Při pouţití sport tapŧ je nutné příslušnou oblast oholit nebo 

pouţít podkladový materiál - polyuretanovou podloţku (underwrap, molitánek). Stejný 

materiál se pouţívá na místa, která jsou ohroţena otlaky, do oblastí povrchového 

prŧběhu nervových a cévních svazkŧ a na Achillovu šlachu. Při pouţívání kinesio tapŧ 

se ochlupení stříhá nebo se pouţije stříhací strojek, ale mírná forma ochlupení nevadí. 

Dŧleţitým bodem předaplikační fáze je téţ odmaštění kŧţe. Lepivá vrstva tapŧ je citlivá 

na mastnotu, a to zejména v případě akrylátových lepidel. Kŧţe by měla být odmaštěna 

pomocí klinicky dodávaných přípravkŧ, nejčastěji s obsahem lihobenzinu. Na 
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odmaštění kŧţe téţ existují speciální spreje, které navíc chrání kŧţi tenkým adhezivním 

filmem. Pro vyšší přilnavost sport tapŧ se pouţívají speciální lepidla ve spreji; nelze jich 

ale vyuţít při kinesio tapingu, neboť lepidlo vytváří další neţádoucí vrstvu mezi kinesio 

tapem a kŧţí a naruší tak danou matrix kinesio tapu. Je třeba věnovat pozornost 

kontinuitě kŧţe a při drobných zraněních musí být příslušné místo na kŧţi řádně 

ošetřeno a před pouţitím tapu sterilně kryto. Je třeba zvolit správnou pozici pacienta  

i tapovaného segmentu. V neposlední řadě je dŧleţité pohodlí osoby, která taping 

provádí, výběr vhodného místa pro taping, dostatek prostoru a času. Tape není vhodné 

aplikovat v prašných místech nebo přímo na trávníku, kde se jednotlivé částečky 

nečistoty mohou na tape nalepit (K-taping, 2011; Páral, 2008; MacDonald, 2004; 

Kennedy, 1995). 

 

Studie Macdonalda (2004) a Ricard et al. (2000) neprokázaly změny vlastností 

sport tapŧ s pouţitím podkladového materiálu. Studie byly prováděny v oblasti 

hlezenního kloubu za účelem fixace. 

 

 

2.5.2 Vlastní aplikace tapu 

Při vlastní aplikaci tapu je dŧleţité mít všechny potřebné pomŧcky po ruce. Pouţitý tape 

by měl mít pokojovou teplotu. Dŧleţité je správné zvolení druhu tapu, jeho šířky, délky 

a pořadí, v jakém budou jednotlivé pásky pouţity. Jednotlivé tapy musí být pouţity 

s jasným úmyslem. Sport tapy se musí překrývat alespoň polovinou šířky, aby 

nedocházelo ke vzniku puchýřŧ nebo skřípnutí kŧţe. Je nutné udrţet tapovanou oblast 

bez bolesti, ale ve funkčním rozsahu či pozici. Tape nesmí přerušit krevní oběh pacienta 

(sportovce), při aplikace tapu na svaly je dŧleţité, aby byl pacient schopen jejich 

kontrakce. Součástí aplikace je vysvětlit pacientovi, jak by se měl po nalepení tapu cítit, 

a zkontrolovat, zda je tape pohodlný a funkční, zda nevznikly alergické reakce a zda 

aplikovaný tape nezpŧsobuje případné problémy s obuví či v případě sportovcŧ se 

sportovními pomŧckami. Pokud tape vyvolává alergické reakce, nepříjemné pocity či 

neţádoucí dráţdění, svědění, měl by být ihned odstraněn. Nezbytnou součástí aplikace 

tapu je komunikace mezi terapeutem a pacientem (K-taping, 2011; Kennedy, 1995; 

Páral, 2008). 
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2.5.3 Fáze odstranění tapu 

K sejmutí sport tapŧ se pouţívají nŧţky s olivkou na jedné z branţí zabraňující 

poškození kŧţe, ale i tak je třeba dbát opatrnosti a ověřit, zda nedošlo k poranění kŧţe. 

Po rozstřiţení, při kterém je vhodné nanést na nŧţky gel, který usnadní pohyb po kŧţi, 

se celý sport tape plynulým pohybem zvolna odlepí. Odlepuje se po směru rŧstu 

ochlupení, podél osy končetiny s tlačením kŧţe od tapu. Tape se nedoporučuje strhávat 

a v ţádném případě ne při jeho aplikaci na plantární aponeurózu. V případě kinesio tapu 

se pouţívá odstranění tapu pomocí odlepení po směru rŧstu ochlupení. Po odstranění 

tapu a zbytkŧ adhezivního materiálu je třeba kŧţi omýt vodou, mýdlem a ošetřit 

pokoţku vazelínou či ochranným krémem. Tape by měl být odstraněn ihned po jeho 

pouţití, kvŧli případnému vzniku bakterií. Vţdy je třeba dávat pozor na příznaky 

porušení kŧţe, jako jsou suchost, zarudnutí nebo infekce (K-taping, 2011; Kennedy, 

1995; MacDonald, 2004; Páral, 2008). 

 

 

2.5.4 Důsledky špatné aplikace tapu 

Nadměrný tlak či tah tapu na kŧţi mŧţe vést k jejímu poranění. Mezery a vrásky mezi 

jednotlivými otáčkami mohou vést ke vzniku puchýřŧ nebo poškození kŧţe. Nadměrný 

počet otáček u sport tapu mŧţe zpŧsobit omezení krevního prŧtoku nebo nervového 

přenosu. Příliš těsné otáčky a přílišný tah přes kostěné struktury mohou zpŧsobit jejich 

bolestivost (MacDonald, 2004). 
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3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

 

 

3.1 Cíl práce 

Taping se v současné době stává moderní záleţitostí, zvláště tzv. kinesio taping, který 

stále častěji mŧţeme vidět na všech světových sportovních soutěţích stejně jako při 

běţné rehabilitační praxi. Má diplomová práce se zabývá kritickým zhodnocením 

metody tapingu se zaměřením na jeho účinky.  

 

 Cílem této práce je kritické posouzení názorŧ autorŧ odborných studií  

a literatury, které jsou zaměřené na mechanismy účinku tapingu. Analýze získaných dat 

předcházel sběr poznatkŧ o metodě tapingu z mnoha odborných zdrojŧ (tištěných  

i elektronických, českých i anglicky psaných), přičemţ jsem si vědoma, ţe jsem 

neobsáhla veškeré moţné zdroje, ale snaţila jsem se o co největší rozsah poznatkŧ  

a názorŧ týkajících se metody tapingu. Obsahovou analýzou dokumentŧ jsem získala 

poznatky o jednotlivých druzích tapŧ v mechanismu jejich účinku a chci je porovnat  

a nalézt shody a rozdíly mezi nimi. Výsledkem a cílem mé analýzy a srovnávání má být 

posouzení objektivity přínosu této metody a jejího doporučení, či nedoporučení pro uţití 

v praxi. Ověření, zda existují objektivní studie a zda mezi odborníky panuje shoda 

v dané problematice. 

 

 

3.2 Úkoly 

Při vypracování této práce jsem si stanovila řadu postupných úkolŧ:  

 vyhledat soubor odpovídající odborné literatury a aktuálních studií týkajících se 

tapingu a směru, jímţ se v práci zabývám; 

 prostudovat výše zmíněnou odbornou literaturu a studie vztahující se ke 

zkoumanému tématu; 

 analyzovat a kriticky zhodnotit získané informace; 

 srovnat výsledky jednotlivých studií; 

 sestavit diplomovou práci. 
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4 METODOLOGIE 

Tato práce je literární rešerší, proto byly k jejímu vypracování zvoleny následující 

metody:  

 

 studium odborné literatury, odborných studií, elektronických zdrojŧ – informace 

získané studiem se staly výchozím základem této práce; 

 analýza – rozbor vlastností, vztahŧ, faktŧ apod., postupující zpravidla od celku  

k částem (někdy také opačně); analyzovány byly odborné studie a literatura; 

 Srovnávání – při této činnosti porovnáváme výsledky dvou nebo více pozorování 

a vyvozujeme z toho závěry; v práci jsme srovnávala výsledky jednotlivých 

studií a dalších informací z odborných zdrojŧ. 

 

Aktuální studie, které jsem ke zkoumání zvoleného tématu potřebovala, jsem 

hledala především na zahraničních odborných webových stránkách, a to jmenovitě: 

Mendeley.com, The University of Queensland, Physical therapy in sport, Pubmed, 

Pedro, Springerlink, Science direct, Medscape, Bioinfobank library, Google scholar, 

Physioterapy.org. Všechny prozkoumané studie se týkají přímo tapingu, či se o toto 

téma alespoň opírají. Časové období jsem vymezila od roku 1977 aţ do součastnosti. 

Literatura byla vybrána z oblasti fyziologie, neurologie a kineziologie tak, aby výsledky 

či názory jednotlivých studií podpořila, či vyvrátila.  

Informace jsem vyhledávala podle těchto klíčových slov (v češtině i angličtině): 

tape, taping, tejp, tejpink, kinesio taping, sport tape, elastický tape (elastic tape), pevný 

tape, lymfo taping, propriocepce a taping (proprioception and taping), nocicepce  

a taping (nociception and taping), metody tapingu (methods of taping), účinky tapingu 

(taping efficiency), výhody a nevýhody tapingu (benefits of taping), případové studie  

a taping (case studies and taping).  

Pouţitím zdrojŧ z širokého spektra oblastí jsem chtěla potvrdit výhody tapingu  

a popsat moţnosti jeho pouţití.  

Historie tapingu, studie zkoumající efekt tapingu dle délky trvání jeho aplikace, 

vliv tahu tapu a jednotlivé aplikace dle nataţení tapu v případě kinesio tapingu  
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a aplikace tapu dle prŧběhu svalových vláken svalu, nebyly předmětem podrobnějšího 

zkoumání mé diplomové práce. 

Svou diplomovou práci jsem zpracovávala v prŧběhu let 2010 a 2011, v prvních 

měsících jsem se věnovala shromaţďování potřebné literatury a vyhledávání odborných 

studií. Následně jsem podrobně studovala nasbírané materiály a třídila jsem dané 

informace dle moţného vyuţití v mé diplomové práci v souvislosti s tématem práce. 

Velkou část času jsem věnovala sepisováním a upravováním mé diplomové práce do 

finální podoby. 
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5 DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST  

 

 

5.1 Mechanismy účinku tapingu 

Mechanismy účinku tapingu jsou v současné době předmětem mnoha studií  

a neustálého bádání. Jednotliví autoři se v názorech na mechanismy účinku často liší  

a někdy uvádějí i výsledky zcela protichŧdné. Základem hodnocení mechanismŧ účinkŧ 

však zŧstávají anatomie, fyziologie a neurologie. Jednotlivé teorie mechanismŧ účinkŧ 

tapingu lze ověřit aţ v dnešní době, a to z dŧvodu neustálého vývoje technologie 

přístrojŧ na jejich případné ověření. Mechanismy účinku tapingu jsou popisovány 

hlavně na základě praktických zkušeností a studie na jejich případnou objektivizaci se 

provádějí aţ v posledních letech. 

 

 

5.1.1 Biomechanický účinek 

Při aplikaci tapu na kŧţi dochází k vytvoření komplexu páska-kŧţe a ke kombinaci 

mechanických vlastností pouţitého materiálu a tkání. Mezi základní biomechanické 

vlastnosti biologických materiálŧ patří tuhost, tj. schopnost odolávat deformacím, 

pevnost neboli mez pevnosti, coţ je mezní zatíţení, které pokud je překročeno, zpŧsobí 

destrukci materiálu. Elasticita (pruţnost) je schopnost materiálu vrátit se po odeznění 

vnější zátěţe do pŧvodního tvaru, plasticita (tvárnost) naopak schopnost materiálu 

uchovat deformace i po vymizení vnější zátěţe. Mez pruţnosti je hraniční hodnota 

napětí tvořící přechod mezi deformacemi pruţnými a plastickými. Obecně lze říci, ţe 

vlastnosti biologických materiálŧ jsou dokonale přizpŧsobené jejich funkci (Lopot, 

2008; Knudson, 2002, 2003; Jaklová, 1999; Matějŧ, 2004). 

 

 V oblasti kŧţe je dŧleţitá funkce elastinu, díky níţ je kŧţe schopna návratu do 

pŧvodního stavu, jaký měla na počátku deformace, a to i po její 100% deformaci. 

Kolagen pak zabraňuje poškození tkáně při mimořádném namáhání (Lopot, 2008; 

Trojan, 2003). 

 



 

32 

 

 U svalové tkáně při metodě tapingu je nutno počítat s tuhostí a elasticitou. 

Vzhledem k mnoţství protékající krve svalem, které je proměnlivé, mění sval svou 

tuhost. Aktivní sval se vyznačuje vyšší tuhostí neţ sval pasivní (bez nervo-svalové 

stimulace). Tuhost svalu narŧstá se stupněm excitace. Elasticita svalŧ je dána 

mechanickými vlastnostmi buněčné membrány, vazivových struktur svalu, a zejména 

molekulárních struktur kontraktilního aparátu. Na aktuálním protaţení svalu závisí 

nárŧst síly a následná aktivní kontrakce (Lopot, 2008; Trojan, 2003; Čihák, 2003; 

Knudson, 2002, 2003; Matějŧ, 2004; Jaklová, 1999). 

 

 U vazŧ a šlach je dŧleţitý fakt, ţe obě tkáně mají schopnost přenášet pouze 

tahovou sílu, ale liší se svou tuhostí. Funkční šlacha musí vykazovat vysokou tuhost, 

oproti tomu funkční vaz by měl být co nejméně tuhý. To vychází z jejich rozdílných 

funkcí. Šlachy musí pokud moţno beze ztrát přenášet sílu svalŧ. Nesmí se tedy pod 

zatíţením deformovat, protoţe by se tak mařila jinak vyuţitelná energie. A vazy nesmí 

bránit pohybu segmentŧ, které spojují. Vlákna vazŧ a šlach bývají směrově orientována 

dle převaţujícího zatíţení. To je velice dŧleţité při jejich tapování, při němţ dochází 

k přenosu zátěţe na daný tape. Při cyklickém zatíţení nedosahujícím oblast destrukce či 

deformace dochází k postupnému zpevňování vazu nebo šlachy s ustálením po 6. aţ 10. 

cyklu (Křen, Rosenberg, Janíček, 1997; Lopot, 2008; Jaklová, 1999). 

 

 Je téţ nutné počítat s tolerancí organismu na zátěţ. Jedná se o schopnost 

organismu odolávat a přizpŧsobovat se do určité míry účinku mechanické zátěţe. 

Limity tolerance ohraničují pásmo „fyziologických― zátěţí. Dolní limit vyjadřuje práh 

citlivosti organismu na nutnou a potřebnou úroveň vnějších mechanických interakcí 

organismu pro jeho normální vývoj a funkci (viz remodelace kosti, atrofie svalu  

z hypokinezy, atd.). Horní limit vyjadřuje práh tolerance a „fyziologické― adaptability 

organismu vŧči mechanické zátěţi ve smyslu jeho pozitivních, nepatologických reakcí. 

Jsou proměnné v prŧběhu ţivota, mění se s biologickým věkem a jsou závislé na 

charakteru a historii zátěţe, době trvání, expozici (Lopot, 2008). 

 

 Z dostupné literatury a studií vyplývá, ţe biomechanického účinku dosahují jak 

sport tapy, tak kinesio tapy. Oba druhy tapu se ale liší v síle svého biomechanického 

účinku. Zvolením určité úrovně tahu tapu při jeho aplikaci mŧţeme modifikovat cílovou 

oblast mechanického účinku tapu, a to buď pouze na kŧţi, nebo také na hlouběji 
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uloţené tkáně, jako jsou fascie, vazy, šlachy a svaly. Na tyto tkáně tape pŧsobí nepřímo, 

ale musí překonávat jejich mechanický odpor (Vrbová, 2009; Matějŧ, 2004; Jaklová, 

1999).  

 

 Mezi biomechanické účinky tapŧ mŧţeme zařadit i účinky korekční. Při korekci 

se uplatní oba druhy tapŧ (Hnízdil, Lichtenberg, 1989; Kinesio taping Association 

International, 2010). Korekcí v oblasti kloubních spojení dochází k optimálnímu 

postavení v kloubu, zmírnění abnormálního svalového napětí a k návratu funkcí fascií  

a svalŧ do funkčního stavu (Herrington, 2004; McConnell, 1986). 

 

Jednou ze zajímavých korekčních technik se zabývala studie Schrom et al. 

(2008) v případě obrny n. facialis, a to zejména u ektropia dolního víčka (obr. 7). Devět 

probandŧ hlásí výrazné zlepšení po aplikaci sport tapu a v jednom případě došlo 

k zarudnutí kŧţe, coţ mŧţe souviset s alergiemi. Metodu lze pouţít jako dočasnou či 

konzervativní, a to hlavně v případě u ektropia s nejasnou prognózou. Chirurgické 

řešení je nevratné. Edsel (2009) uvádí stejné výsledky. Von Graefe, C. F. (2008) 

poukazuje na to, ţe studie dle Schrom et al. (2008) není jedinou v této problematice a ţe 

pouţití tapu jako konzervativní metody k léčbě ektropia u ochrnutí n. facialis jiţ bylo 

popsáno na začátku devatenáctého století. V této době ještě nebyla vyvinuta většina 

současných operačních technik. Dále se pak v článku z roku 1977 The Journal of 

Laryngology and otology mŧţeme dočíst o přesné aplikaci tapu. 

 

                     

Obrázek 7: Ektropium při obličejovém ochrnutí a ektropium po použití sport tapu (Schrom et al., 

2008) 
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 Základním principem biomechanického účinku sport tapŧ je pasivní opora 

vytvořená páskou aplikovanou na kŧţi. Tape přebírá v cílové oblasti část silových 

nárokŧ na daný segment a upravuje biomechanické zatíţení. Díky elasticitě kŧţe a její 

schopnosti návratu do pŧvodního stavu po určité deformaci tahem je výrazně sníţena 

tahová deformace pevného sport tapu. Pomocí fixace sport tapu vzniká v dané oblasti 

pohybového aparátu svalová rovnováha. Oraganismus je nucen na tuto nově navozenou 

situaci určitým zpŧsobem reagovat. Pro zajištění statické situace je nutné, aby součet 

velikostí všech sil byl roven nule. Svalová činnost tedy kompenzuje ve statických 

podmínkách vliv všech pŧsobících sil. Jejím výsledkem je obecně síla F, která je 

součtem sil jednotlivých svalŧ. Kvŧli přidání paralelní vnější síly na danou oblast je 

potom, z hlediska udrţení výše zmíněné rovnováhy, nutná určitá změna svalové aktivity 

(Jaklová, 1999; Matějŧ, 2004; Vrbová, 2009).  

  

 Biomechanický mechanismus účinku sport tapŧ připouštějí ve svých studiích 

Morissey (2000) a Kneeshaw (2002) v oblasti ramenního kloubu, a Champman (2008) 

v oblasti hlezenního kloubu. Studie dle Holmese et al. (2002) měla za cíl zjistit, zda 

klasický taping podélné klenby noţní udrţí subtalarní skloubení v neutrální poloze. Zda 

zŧstane stejné postavení subtalárního zkloubení po10minutové chŧzi. Téţ byla 

hodnocena výška os naviculare. Do studie bylo zahrnuto 40 probandŧ s pronačním 

postavením nohy, a to proto, ţe pronační postavení je obecně přijímáno jako faktor, 

který se promítá do rŧzných onemocnění pohybového aparátu. Probandi se středním 

nebo supinačním postavením nohy byli vyloučeni, stejně jako probandi s patologiemi  

a zraněními hlezenního kloubu či nohy. Studie dospěla k výsledku, ţe i přes pokles os 

naviculare je tape schopný udrţet talus v neutrální pozici. Probíhala čtyři měření výšky 

os naviculare v relaxované pozici, v neutrální pozici talu, s tapem a po 10minutové 

chŧzi. Výška os naviculare se výrazně sníţila po 10minutové chŧzi, ale talus zŧstal 

v neutrálním postavení. K podobnému závěru dospěla i studie Ator et al. (1991), která 

při pouţití klasického tapingu téţ potvrzuje pokles os naviculare, ale po 10minutovém 

běhu. Přestoţe výsledky měření potvrzují zlepšení postavení os naviculare před během. 

Studie Baroukis et al. (2002) potvrzuje biomechanické účinky sport tapu, ale uvádí, ţe 

je jen málo spolehlivých studií, které se zabývají tímto účinkem vzhledem ke 

sportovnímu výkonu. Jednou z mála takových studií je Vincenzo et al. (2005), která 

potvrzuje biomechanické účinky sport tapu při statické i dynamické zátěţi. Studie 

Wilkerson et al. (2002) popisuje mechanické účinky u klasického tapingu hlezenního 
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kloubu poněkud konkrétněji. Při zraněních hlezenního kloubu dochází k poškození vazŧ 

v subtalárním skloubení, k inverznímu postavení nohy, posunu talu v příčném směru  

a daným nervosvalovým reakcím. Přesnou aplikací jednotlivých pásek mŧţe sport tape 

tomuto zabránit. Sniţuje tlak na přední vaz talofibulární, brání anterolaterální rotační 

subluxaci talu v přítomnosti volnosti vazŧ, posunu talu v příčném směru a chrání 

subtalární vazy před nadměrným zatíţením. Studie Russo et al. (2001) se zabývala 

změnou rozloţení zatíţení nohy při chŧzi bez sport tapu a s aplikací sport tapu. Tato 

studie došla k výsledku, ţe při aplikaci sport tapu dojde k výrazné změně rozloţení 

tlakŧ, a to ve prospěch středního postavení nohy. 

 

 Studie Greiga (2007) popisuje pozitivní bimechanický účinek pevného sport 

tapu u jedincŧ se zvýšenou hrudní kyfózou při osteoporóze. Autoři předpokládají, ţe 

zvýšená hrudní kyfóza je spojena se zvýšeným biomechanickým zatíţením páteře. 

Studie se zaměřila na klasický taping ke zlepšení posturálních funkcí jedince. Výsledky 

této studie ukazují, ţe pouţití sport tapu u jedincŧ s osteoporózou a s osteoporotickýcmi 

zlomeninami obratlŧ vyvolalo okamţité sníţení hrudní kyfózy. Autoři uvádějí, ţe 

sníţení hrudní kyfózy není spojeno s ţádnými změnami činnosti svalŧ trupu. Budoucí 

studie tak mohou zváţit zkoumání základního mechanismu účinku tapu spojené se 

sníţením hrudní kyfózy s dŧrazem na potenciální aktivní a pasivní mechanismy. Sníţení 

hrudní kyfózy v souvislosti s tapingem mŧţe být zprostředkováno buď pasivní 

podporou tapu, aktivní podporou svalové kontrakce, nebo kombinací obou. 

  

 Z podobného předpokladu vycházela studie dle Footera (2006), ve které však 

nebylo prokázáno biomechanických účinkŧ sport tapu. Studie předpokládala, ţe díky 

mechanické podpoře sport tapu dojde k zlepšení drţení těla u dětí s DMO (obr. 8). Ale 

studie připouští, ţe výsledky mohou být ovlivněny neurofyziologickým mechanismem 

pŧsobení tapu. 
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Obrázek 8:  Úkázka aplikace sport tapu u dětí s DMO (upraveno dle Footera, CH. B., 2006) 

  

 Biomechanický účinek kinesio tapŧ spočívá v mechanických vlastnostech pásky 

a tkání, na které je kinesio tape pouţit. Kinesio tape se aplikuje na kŧţi ve většině 

případŧ při maximálně moţném nataţení svalu právě proto, aby po svalové relaxaci 

došlo k tzv. rebound efektu – „zvrásnění― pásky na kŧţi (obr. 9). Pomocí rebound 

efektu dojde i ke zvrásnění kŧţe a to zpŧsobí dekompresi podkoţí a zvětšení 

intersticiálního prostoru. Díky opakovanému nataţení a zvrásnění kŧţe nedochází 

k habituaci příslušných receptorŧ a celý proces se opakuje. Habituace je ovlivňována 

rychlostí opakování stimulačního podnětu (coţ je v tomto případě tape), pravidelností 

jeho opakování, jeho intenzitou a historií uplynulých cyklŧ. Při habituaci klesá odpověď 

CNS a smyslových receptorŧ. Díky technickým vlastnostem kinesio tapu dochází k jeho 

dlouhodobému efektu. Kinesio tape mŧţe pŧsobit téţ jako aktivní zevní podpora 

namáhaných struktur pohybového aparátu, neomezuje však pohyb v daného segmentu. 

Při modifikaci pohybu v kloubu mŧţe kinesiotape ulevit namáhanému vazivovému 

aparátu a aktivovat okolní svaly v ţádoucím zapojení (Kinesio taping Association 

International, 2010; Doleţalová, 2011; Lopot, 2008). 
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Obrázek 9: Kinesio tape  

Bez pouţití kinesio tapu je bolest a tlak na receptory; pouţitím kinesio tapu se bolest a tlak sníţí, krev  

a lymfatická tekutina jsou rozptýleny (Šúrová, 2010) 

 

 Kinesio tape se na svaly mŧţe aplikovat dvěma směry. Za účelem relaxace 

(sníţení tonu) svalu se kinesio tape lepí od úponu svalu k jeho začátku. V opačném 

případě tj. k aktivaci svalu se kinesio tape lepí od začátku svalu k jeho úponu, tudíţ ve 

směru kontrakce svalu (obr. 10). Kinesio tape se v případě aplikace na svaly lepí 

s určitým protaţením, nejčastěji s 10 % tahem pásky. Díky rebound efektu pomáhá 

kinesio tape pracujícímu svalu jeho vlákna buď kontrahovat, nebo je protahovat 

(dekontrahovat), dle výše zmíněného zpŧsobu aplikace. V tomto smyslu se technika 

kinesio tapingu zásadně liší od klasického tapingu, neboť nutí daný sval, aby pracoval 

v celém úseku sám. Biomechanický účinek spočívá v pŧsobení tahové síly materiálu, 

která je v opačném směru, neţ vynešení kinesio tapu, proto je nutné dodrţovat zmíněné 

směry aplikace kinesio tapu. Téţ platí obecný zákon o zachování mechanické energie, 

který říká ţe: „Při všech mechanických dějích se mŧţe měnit kinetická energie  

v potenciální a naopak, celková energie soustavy je však konstantní―. Potenciální 

energie je rovna práci vykonané při napínání a kinetickou energii mají všechna tělesa, 

která se vzhledem k dané vztaţné soustavě pohybují. Vzhledem ke speciálnímu 

nanešení lepidla mŧţe kinesio tape pracovat jako „pruţina―. Rozdílnost tvarŧ kinesio 

tapŧ slouţí ke zvýšení podpory biomechanického účinku dle plochy a orientace 

svalových vláken svalu. Dle indikace kinesio tapu (ve smyslu relaxace nebo aktivace) se 

líší aplikace pásky v jejím procentuálním nataţení. Autoři se však v názoru na toto 

protaţení liší, obecně se shodují, ţe k podpoře relaxace svalu se pouţívá niţšího 

protaţení kinesio tapu (10 %), něţ k facilitaci (20 %) (Kinesio taping Association 

International, 2010; Doleţalová, 2011; K-taping, 2011; Šantavý, 2000; Tarábek, 2004). 
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Obrázek 10: Aplikace kinesio tapu a) k aktivaci svalu b) k protažení (relaxaci) svalu (upraveno dle 

Kinesio taping Association International, 2010)   

insertion – směr nalepení kinesio tapu; direction of muscle contraction – směr kontrakce svalu 

 

 Jednou z mála studíí, která se zabývala vlivem kinesio tapingu na svalový tonus 

je studie Slupik et al. (2007). Tato studie zkoumala pomocí EMG vliv kinesio tapu na 

svalový tonus v oblasti m. vastus medialis v závislosti na době pŧsobení kinesio tapu. 

Největší efekt kinesio tapu z hlediska zvýšení svalového tonu byl zaznamenán 24 hodin 

od aplikace, potom účinek kinesio tapu klesal. Studie hodnotila i svalový tonus  

m. vastus medialis po odstranění tapu. Ukázalo se, ţe pokud je tape po 24 hodinách 

pŧsobení odstraněn, dojde v následných 48 hodinách od odstranění k dalšímu zvýšení 

svalového tonu m. vastus medialis. 

 

 Biomechanického účinku kinesio tapŧ se téţ vyuţívá při jeho aplikací na jizvy 

(obr. 11). Nesmí však docházet k předčasné aplikaci, která by mohla zpŧsobit poškození 

tkáně. Jizva musí být zcela zhojená a uzavřená. Díky kinesio tapingu jsou jizvy měkké, 

ploché, ohebné a oddělené od podkoţí. Existují speciální techniky kinesio tapingu při 

jeho aplikaci na jizvy. Tyto techniky jsou však postaveny na stejném principu účinku 

jako při aplikaci kinesio tapu na svaly (Kinesio taping Association International, 2010; 

Doleţalová, 2011; K-taping, 2011). 
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 Někteří autoři udávají, ţe kinesio tape pŧsobí na jizvu jemným, neustálým 

tlakem a zpŧsobuje její protaţení. Pomocí tlaku tapu dochází k návratu kolagenních 

vláken do pralérního směru. Nejvýznamnější účinek se zdá být v pŧsobení tlaku, stejně 

jako při „talkové masáţi―, a díky kinesio tapingu k ní dochází po celou dobu aplikace. 

V této oblasti je provedeno málo prospektivních studií (Widgeron, 2008; Stockheimer, 

2007). 

 

   

Obrázek 11: Zpŧsob aplikace kinesio tapu na jizvu - pro oddělení jizvy od podkoţí (K-taping, 2011) 

 

 

5.1.2 Neurofyziologický účinek 

Díky poznatkŧm jednotlivých studií a publikací o pozitivním efektu tapingu na kŧţi, 

podkoţí, svaly, šlachy, klouby, lymfatický oběh, lokální mikrocirkulaci a bolest, lze 

uvaţovat na základě neurofyziologie, ţe na mechanismu účinku se budou podílet 

receptory ze všech těchto tkání a nejvýznamnější roli bude hrát somatoviscerální 

citlivost. K somatoviscerální citlivosti řadíme koţní citlivost (mechanorecepce, 

termorecepce a nocicepce), hlubokou citlivost (propriocepci) a vnímání bolesti v celém 

organismu. Somatoviscerální citlivost je zprostředkována rozptýlenými receptory  

a aferentními vlákny v rŧzných tkáních. Z hlediska mechanismŧ účinkŧ tapingu se zdá, 

ţe nejvýznamnější vliv mají koţní mechanoreceptory. Kŧţe samotná tvoří ucelený 

zevní povrch celého lidského těla a představuje značně velikou styčnou plochu mezi 

tělem a vnějším prostředím. Je sídlem jiţ zmíněných receptorŧ somatoviscerální 

citlivosti, které umoţňují nepřetrţitou komunikaci se zevním prostředím (Trojan, 2003; 

Čihák, 2003; Vrbová, 2009). 
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 Kŧţe se skládá ze tří hlavních částí – epidermis (pokoţka), dermis (škára) a 

subcutis (podkoţí) (obr. 12). Epidermis tvoří primární ochrannou bariéru proti 

nejrŧznějším vlivŧm, mechanickému poškození, vyschnutí a prŧniku mikrobŧ. Dermis 

je pevná a pruţná vazivová vrstva kŧţe, která je tvořena sítí kolagenových a elastických 

vláken a vazivem s bohatou sítí cév a nervových zakončení. Funkcí elastických vláken 

je návrat do výchozí polohy kŧţe. Tato vrstva rozhoduje o pruţnosti, mechanické 

odolnosti a pevnosti kŧţe. Právě součástí dermis jsou jiţ zmíněné mechanoreceptory. 

Subcutis je nejhlubší vrstva tvořená řídkým vazivem a tukovými buňkami, které chrání 

fascie a svaly před jejich poškozením. V podkoţním vazivu se nacházejí receptory tlaku 

a tahu. Kŧţe má rozhodující význam v termoregulaci, usměrňuje a reguluje 

prostřednictvím neurovaskulárních mechanismŧ výměnu tepla mezi organismem  

a prostředím. Umoţňuje tepelnou regulaci změnami prŧsvitu cév, a změny v prŧtoku 

krve kŧţí jsou aktivovány změnami teploty prostředí i vnitřní teploty těla. Dalším 

koţním mechanismem slouţícím termoregulaci je odvádění přebytečného tepla sekrecí 

potu. Mezi další funkce kŧţe patří limitovaná resorpce, která se díky vstřebatelnosti 

především liposolubilních látek vyuţívá při aplikaci léčebných mastí jiných látek 

rozpustných v tucích (Trojan, 2003; Čihák, 2003; Kohlíková, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Kůže (J. Pröckl, 2010) 

 

 Klasický taping ani kinesio taping nebyly pŧvodně aplikovány pro své 

neurofyziologické účinky. Tyto mechanismy účinku byly u tapingu pozorovány aţ  

s postupem času. K neurofyziologickému mechanismu účinku u kinesio tapingu dochází 

díky jiţ zmíněnému rebound efektu. Při dekompresi podkoţí a zvětšení intersticiálního 

prostoru, dochází k redukci tlaku tkáňových tekutin na receptory v daném místě 
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vzhledem k jejich usnadněné cirkulaci. V místě aplikace kinesio tapu dochází 

k neustálému dráţdění, zvýšení pozornosti k danému místu a dochází ke změně 

potenciálu kŧţe, a tím k moţné změně čití (K-taping, 2011;  Kinesio taping Association 

International, 2010, Kase, 2009). S tímto tvrzením se neshoduje MUDr. František Véle, 

CSc. (2010), který udává, ţe neurofyziologický mechanismus účinku kinesio tapu 

spočívá ve sníţení dráţdivosti svalŧ a tím dojde k jejich relaxaci. Po nalepení kinesio 

tapu na kŧţi dochází k podobnému efektu, jako je fenomén hlazení, kdy na jemný 

taktilní podnět svaly reagují relaxací. Naopak silným tlakem mŧţe dojít ke zvýšení 

dráţdivosti svalu. Dle Kase (2009) a K-tapingu (2011) není kinesio tape schopen 

vytvořit tak velký tlak, neboť pro zvýšení tlaku tapu je třeba zvýšit jeho tah a v tomto 

případě by ztratil své technické vlastnosti a vykazoval by vlastnosti pevného sport tapu. 

Navíc studie Tobina a Robinsona (2000) uvádí, ţe i při aplikaci pevného sport tapu 

v oblasti distální části stehna pod velkým tlakem, příčně přes svalová vlákna m. vastus 

lateralis, dojde k inhibici tohoto svalu. Studie byla prováděna na zdravých jedincích  

a sledovala aktivitu m. vastus lateralis po aplikaci pevného sport tapu pod velkým 

tlakem. 

 

 V případě sport tapŧ lze neurofyziologický účinek shledávat v inhibici 

hypertonických svalŧ, vymezení nebolestivého rozsahu pohybu v poraněném kloubu. 

Ačkoli je klasický taping pouţíván pro své biomechanické mechanismy účinku, ve 

studiích Kneeshawa (2002), Alexandera (2003), Ábián-Vicéna (2008) a Champmana 

(2008) autoři připouštějí i neurofyziologický mechanismus účinku u pevného sport tapu. 

Ale autoři téţ připouštějí, ţe neexistují jednoznačné teorie pro jejich vysvětlení. 

V případě elastického sport tapu přinesla zajímavé zjištění studie Itoh et al. (2004), 

hodnotící vliv krátkého elastického tapu. Tape byl před nalepením v podélném směru 

maximálně protaţen a následně aplikován na laterální stranu kolenního kloubu. 

Zkoumaným jevem byla latence napínacího reflexu hamstringŧ při rychlém posunu tibie 

oproti femuru anteriorně. Probandem této studie byl pacient trpící sedm let 

starou kompletní rupturou předního zkříţeného vazu. Po aplikaci tapu autoři prokázali 

výrazné sníţení latence odpovědi hamstringŧ na prudký posun tibie oproti femuru 

vpřed. Výsledné hodnoty téměř odpovídaly měření provedenému u stejného probanda 

na zdravém kolenním kloubu. 
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 Ačkoli kinesio taping a klasický taping nebyly pŧvodně pouţívány pro 

neurofyziologické mechanismy účinkŧ, nelze vyloučit fakt, ţe aplikace tapu na kŧţi je 

taktilním podnětem a zákonitě mění aferentní vnímání z dané oblasti. Matějŧ (2004) 

udává, ţe všechny informace z receptorŧ jsou součástí zpětnovazebných informací  

o prŧběţném stavu tapovaného segmentu, které jsou nutné pro řízení koordinace 

pohybu. Současně tyto informace slouţí k přednastavení dráţdivosti organismu, která 

má vliv na funkci tapovaného segmentu. Na počátku aplikace tapu převaţuje spíše vliv 

koţní aferentace, která mŧţe být později nahrazena hlubokou propriocepcí. Dle Véleho 

(2006) mají taktilní podněty sémantický obsah, podílejí se na vytváření vjemŧ v mozku 

a lze je sdělovat a popisovat. Tím se liší od informací proprioceptivních. Vzhledem  

k moţnosti uvědomění si taktilního podnětu mŧţe pacient vědomě reagovat na tapem 

nově navozenou situaci (proces učení a úpravy pohybových a posturálních programŧ). 

Jaklová (1999) dodává, ţe variabilita odpovědí je závislá především na individuální 

reaktibilitě jedince a schopnosti učit se novému, popř. změnit stávající pohybový 

program, jehoţ stabilita a labilnost závisí dle Jandy (1982) na řadě faktorŧ: od 

individuálně podmíněné kvality nervových funkcí aţ k tomu, o jak vývojově starý 

program jde. Navíc Lopot (2008) uvádí, ţe silově deformační vliv okolního prostředí 

(kterým mŧţe být i pouţití tapu) na ţivý organismus evokuje jeho specifickou odezvu. 

Provokuje adaptační mechanismy, které mohou mít charakter regeneračních  

a revitalizačních procesŧ, ale na straně druhé mohou ve své negativní formě vést k 

patologické reaktibilitě organismu, provokovat degenerativní procesy, zpŧsobit 

orgánovou dysfunkci apod. Celková odezva organismu se pak mŧţe pohybovat v široké 

škále reakcí (reakce psychické, fyziologické, pohybové, atd.), či struktuře (reakce 

morfologické, biochemické, atd.). 

 

 Z hlediska vnímání dotyku a tlaku (kterými pŧsobí aplikované tapy) se uplatňují 

receptory s pomalou adaptací, registrující intenzitu u déle pŧsobících podnětŧ. Mají 

pomalý pokles amplitudy receptorového potenciálu (obr. 13) a jejich vzruchová aktivita 

nemusí vymizet úplně ani po dlouhé době. Mezi tyto receptory patří SA I (Merkelovy 

terče) a SA II (Ruffiniho tělíska). Dráţdění těchto repeptorŧ je uvědoměle pociťováno 

jako trvalý tlak v případě SA I a dotyk či tlak v případě SA II receptorŧ. Vzruchová 

aktivita při pŧsobení takového podnětu, při které se nejvíce uplatní receptory s pomalou 

adaptací, je úměrná jeho intenzitě a má naznačenou citlivost na rychlost nástupu 

pŧsobení podnětu a směrovou citlivost při nataţení kŧţe. Kromě adaptace periferní 
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existuje i adaptace centrální, za kterou jsou odpovědné centrální neurony senzorických 

drah, a centrální adaptace trvá obecně déle neţ periferní adaptace receptorová (Trojan, 

2003; Vrbová, 2009). 

 

 

Obrázek 13: Receptorový potenciál (RP) a vzruchová aktivita (VA) u receptoru s pomalou adaptací 

Na obrázku je patrná pomalá adaptace ve statické fázi, RP trvá ještě po skončení podnětu a zvolna se 

vrací k výchozí linii, VA pomalu řídne a přetrvává po skončení podnětu (Trojan, 2003) 

 

  

5.1.3 Proprioceptivní účinky 

Propriocepce je vnímání z vlastního organismu, v tomto případě vnímání polohy  

a pohybu těla a jeho částí v prostoru. Ale proprioceptivní informace nemají sémantický 

obsah, a nelze je proto ani spontánně vnímat, uvědomit si, ani podrobně popsat slovy. 

Zčásti se na propriocepci podílejí mechanoreceptory nad klouby a v pojivu kolem 

kloubŧ a nepatrně také kloubní receptory (reagují hlavně v extrémních polohách 

kloubŧ), které přinášejí informace o poloze kloubu, stupni a směru pohybu, úhlové 

rychlosti a o stupni napětí kloubního pouzdra a vazŧ. Kloubní citlivost je 

zprostředkována především svalovými proprioreceptory, coţ je potvrzeno i faktem, ţe 

při náhradě kloubu jsou poloha a pohyb stále percipovány. Hlavní receptory, které 

zajišťují proprioceptivní funkci (tedy hlubokou citlivost), jsou na periferii svalových  

proprioreceptorŧ - svalová vřeténka a Golgiho šlachová tělíska. Vřeténko je receptorem 

nastavitelným na určitou úroveň citlivosti. Je tvořeno svazkem upravených 

kontraktilních svalových vláken, která vazivově souvisejí s normálními svalovými 

vlákny, a má dva kontraktilní póly, které jsou odděleny uprostřed receptorem reagujícím 

na změny napětí v pólových oblastech vřeténka při změně jeho délky. Středový orgán 

vřeténka mŧţe být dráţděn protaţením svalu, se kterým vazivově souvisí, nebo 
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nezávisle na poloze svalu systémem gama vláken z retikulární formace. Svalové 

vřeténko vlastní sval aktivuje, antagonistu inhibuje a komisurálními drahami přes míchu 

inhibuje druhostranného agonistu a facilituje antagonistu druhostranného. Golgiho 

šlachové tělísko snímá tah ve šlaše svalu. Tento receptor se aktivuje protaţením šlachy, 

přičemţ napětí ve šlaše musí být podstatně vyšší, neţ je nutné k podráţdění svalového 

vřeténka (MacDonald, 2004; Murray, 2001; Halseth et al., 2003; Trojan, 2003; Véle, 

2004; Čihák, 2003). 

 

 Dŧleţitou roli v prováděných studií hraje fakt, zda je taping aplikován zdravým 

probandŧm, nebo probandŧm s určitou patologií. Tuto skutečnost zahrnuje do své studie 

Callaghan et al. (2002), která hodnotila vliv patelárního tapingu (elastický sport tape)  

u zdravých jedincŧ na polohocit pro pasivně i aktivně nastavenou polohu v kloubu  

s přesností rozlišení začátku pohybu v kloubu. Srovnávala stav s aplikovaným sport 

tapem a bez tapu. Ve výsledcích nezjistila ţádný výrazný rozdíl. Pokud však byla 

pŧvodní skupina dále rozdělena podle získaných hodnot na část s horší a část s lepší 

proprioceptivní percepcí, bylo zjištěno, ţe u skupiny s horší propriocepcí bylo moţné 

pozorovat s aplikací sport tapu určité zlepšení. Velká část studií předpokládá, ţe zranění 

ve vyšetřovaném segmentu mají vliv na propriocepci ve smyslu jejího sníţení, ale 

přesto jsou prováděny na probandech s vyloučením akutního zranění, s normální 

stabilitou vazŧ a bez deformit, jako je tomu v případech studií Murraye (2001) a Halseth 

et al. (2003). Podobný závěr vyvozují studie Ábián-Vicéna (2008) a Humea (1998). 

Tyto studie neprokázaly u zdravého jedince ţádný vliv pevného sport tapu na statickou 

či dynamickou rovnováhu u hlezenního kloubu a výsledky zdŧvodňují tím, ţe pouţití 

pevného sport tapu u hlezenního kloubu se uplatní jen při jeho poranění či funkční 

nedostatečnosti. Tuto skutečnost podporuje i studie Herringtona (2004) a Morriseye 

(2000). S těmito názory se však neslučují studie McKay et al. (1997) a Kinzy et al. 

(1994), ve kterých se autoři zmiňují, ţe pouţití sport tapu dokonce sníţilo schopnost 

propriocepce sledovaných subjektŧ. Ale tyto studie byly prováděny na zcela zdravých 

probandech. Výsledek, ţe klasický taping mŧţe mít vliv na zhoršení propriocepce, 

uvádí i novější studie Hinman et al. (2004), která ale hodnotila vliv patelárního tapingu 

za pouţití pevného sport tapu s podkladovou vrstvou na propriocepci u kolenních 

kloubŧ s osteoartrózou. Ve výsledcích autoři uvádějí zhoršení propriocepce za pouţití 

daného tapu, a to jak okamţitě po aplikaci, tak i po třech týdnech soustavného tapování. 
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 Otázku vlivu tapingu na propriocepci při určitém zranění, v tomto případě 

chronické nestabilitě hlezenního kloubu, řešila literární rešeršní studie Hughes et al. 

(2008). Závěrem této studie je, ţe je nedostatek kvalitních studií a dŧkazŧ o vlivu 

tapingu na propriocepci. Navíc spolehlivost a platnost výsledkŧ nejsou uvedeny u kaţdé 

zkoumané studie. Není známo, zda pouţité techniky a nástroje jsou spolehlivé nebo 

platné pro měření propriocepce. Byly zkoumány studie Karlssona a Andreassona 

(1992), Leanderson et al. (1996), Refshauge et al. (2000), Matsusaka et al. (2001),  

a nejlépe zpracovanou studií se zdá být studie Matsusaka et al. (2001). Dŧkazy týkající 

se účinkŧ tapingu na propriocepci jsou v těchto studiích velice omezené, hodnotíme-li 

mnoţství a metodické kvality. Tři studie naznačují, ţe taping mŧţe ovlivnit některé 

proprioceptivní hodnoty. Nicméně dŧkazy týkající se vlivu tapingu na aktivaci svalu 

byly hodnoceny pouze ve studiích Karlssona a Andreassona (1992) a Refshauge et al. 

(2000). Podobně účinky tapingu v uzavřeném řetězci řešila jen jedna studie, Leanderson 

et al. (1996), a účinky tapingu v kombinaci s tréninkem kotníku řešila opět jediná 

studie, Matsusaka et al. (2001).  

 

 V případě sport tapŧ se předpokládá, ţe k pozitivnímu ovlivnění propriocepce by 

mohlo dojít přes koţní mechanoreceptory stimulací neuromuskulárních drah 

prostřednictvím zvýšené aferentní zpětné vazby (Kneeshaw, 2002). S tímto názorem se 

shoduje studie Matsusaka et al. (2001), která pozitivní efekt sport tapu na propriocepci 

popisuje při chronické nestabilitě hlezenního kloubu a účinek připisuje koţním 

receptorŧm, které byly stimulovány tahem sport tapu.  

 

 Nejčastěji pouţívaným materiálem v otázce propriocepce je ale kinesio taping,  

a to z dŧvodu, ţe jiţ zmíněné studie McKay et al. (1997) a Kinzy et al. (1994) potvrdily 

pozitivní efekt pouze při pouţití kinesio tapu a novější studie se snaţí z tohoto faktu 

vycházet. To potvrzuje i novější studie Murraye (2001), která popisuje pozitivní efekt 

kinesio tapingu na propriocepci při 10° plantární flexi v hlezenním kloubu. Tato studie 

zkoumala rozdíly vlivu na propriocepci v hlezenním kloubu mezi kinesio tapingem, 

sport tapingem a stavu bez tapu. Mezi 26 probandy byl prokázán pouze účinek kinesio 

tapingu.  

 

 Další studií, která vycházi z faktu, ţe proprioceptivní účinky má jen kinesio 

taping dle Murraye (2001), je studie Garcii (2010), přestoţe tato studie zkoumala vliv 
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kinesio tapingu na propriocepci v oblasti kolenního kloubu. Studie zkoumala účinky 

kinesio tapu na propriocepci jen v případech, ţe nebyl znám ţádný patologický 

problém kolenního kloubu (kontrolní skupina – bez tapu). Účinek kinesio tapu byl 

zkoumán při stoji na jedné (tapované) noze s otevřenýma a zavřenýma očima, 

v porovnání se stojem na jedné noze bez aplikace tapu. Výsledky ukazují, ţe při stoji se 

zavřenýma očima kinesio tape výrazně ovlivnil propriocepci, na rozdíl od testu 

s otevřenýma očima, kdy účinek kinesio tapu nebyl prokázán. Autoři usuzují, ţe tento 

fakt mŧţe být zpŧsoben velkou rolí zraku na udrţení rovnováhy. Podle autorŧ studie 

tento výsledek koresponduje se studiemi Simoneau et al. (1997) a Rifat et al. (1996). 

Studie Barrett et al. (1991) a Perlou et al. (1995) prokázaly podobné výsledky vlivu 

kinesio tapingu na propriocepci, ale pouze za předpokladu testování v uzavřeném 

pohybovém řetězci. 

 

 Studie Halseth et al. (2003) byla navrţena tak, aby zjistila, zda kinesio taping 

posílí (zvýší) propriocepci hlezenního kloubu ve srovnání se stavem  bez aplikace tapu 

u zdravých probandŧ. Této studie se zúčastnilo 30 probandŧ (15 ţen a 15 muţŧ) bez 

zranění hlezenního kloubu v posledních šesti měsících. Při samotném pokusu byly 

zkoumány pohyby do plantární flexe a inverze 20°. Probandi byli bosí a měli zavázané 

oči a sluchátka na uších k vyloučení zrakových a sluchových podnětŧ. Seděli s dolními 

končetinami opřenými o přístroj, který hodnotí dané pohyby. Tyto pohyby se opakovaly 

pětkrát před a pětkrát po aplikaci kinesio tapu. Mezi nalepením kinesio tapu  

a testovaným pohybem byl časový rozdíl pět minut. Tato studie vychází z předpokladu, 

ţe kinesio taping mŧţe zvýšit propriocepci v hlezenního kloubu díky zvýšené stimulaci 

koţních receptorŧ. Vzhledem k tomu, ţe koţní receptory jsou stimulovány kinesio 

tapem během aktivního pohybu i při pasivitě, předpokládal se pozitivní účinek - ve 

smyslu zvýšení propriocepce hlezenního kloubu. Výsledky nevykazují ţádný rozdíl 

v proprioceptivní aferentaci mezi aplikaci kinesio tapu a stavem bez tapu. Téţ rozdíl 

mezi jednotlivými pohlavími probandŧ nebyl prokázán. Ale autoři se téţ zmiňují  

o skutečnosti, ţe by se výsledky mohly lišit při aplikaci kinesio tapu v akutní fázi 

poranění hlezenního kloubu. 
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Jednotlivé kinesio tapy byly aplikovány 

v následujícím pořadí (obr. 14). První 

tape byl umístěn na přední stranu 

hlezenního kloubu s tahem zhruba 115 -

120 % své maximální délky a byl 

ukotvený těsně pod přední částí holenní 

kosti přes m. tibialis anterior. Druhý 

tape začal těsně nad střední částí 

hlezenního kloubu s tahem kolem paty 

jako třmen. Třetí tape se táhl přes přední 

část hlezenního kloubu a zahrnoval jak 

mediální, tak laterální část hlezenního 

kloubu. Čtvrtý tape byl aplikován 

v oblouku s uchycením 4-6 centimetrŧ 

nad mediální i laterální stranou 

hlezenního kloubu.  

Obrázek 14: Způsob nalepení kinesio tapu, čísla označují pořadí aplikace (dle Halseth et al., 2003) 

 

Vliv kinesio tapingu v oblasti kolenního kloubu, ale za určité patologie hodnotila 

studie Wen-Chi Chen et al. (2003). Předpokladem studie bylo, ţe pacient trpící 

patelofemorálním syndromem mŧţe pociťovat nedostatečnost (ve smyslu kontroly)  

m. vastus medialis, coţ mŧţe být zpŧsobené sníţením napětím tohoto svalu nebo bolestí 

na přední straně kolenního kloubu. Účinnost kinesio tapu byla porovnávána s placebo 

tapem a stavem bez tapu při chŧzi do schodŧ. Aktivita byla snímána na EMG a poměr 

načasování byl vypočítáván. Výsledky ukázaly, ţe nástup účinku m. vastus medialis 

nastal dříve při pouţití kinesio tapu ve srovnání s testem bez pouţití tapu. Čím dříve 

dojde k ativaci m. vastus medialis, tím lépe dojde k nastavení polohy pately. To mŧţe 

pomoci zlepšit načasování a rozloţení sil, sníţit tak tlak na kloubní chrupavky a zlepšit 

propriocepci z daného segmentu. S tímto názorem se ve svých studiích shodují Murray, 

Lusk (2001) a Robbins (1995).  

  

 V oblasti ramenního kloubu jsou zatím prováděny pilotní studie, jako je 

například studie Yasukawy (2006), která zkoumala vliv kinesio tapingu při pouţití na 
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horní končetiny po dobu tří dnŧ za účelem zvýšení funkčních motorických dovedností  

u dětí v rámci rehabilitačního programu. Ve studii bylo zkoumáno 15 probandŧ ve věku 

do 16 let s diagnózami, které zahrnovaly encefalitidu, cévní mozkovou příhodu, 

traumatické poranění mozku a poranění míchy. Výsledky naznačují, ţe kinesio tape 

mŧţe být spojen se zlepšením motoriky a funkce horní končetiny v akutní dětské 

rehabilitaci. Pouţití kinesio tapingu jako součásti léčby mŧţe pomoci s dosaţením cíle 

zaměřeného na pracovní terapii v prŧběhu léčby na dětském lŧţkovém oddělení. Studie 

doporučuje ověřit účinnost této metody a stanovit dlouhodobý efekt na motorické 

schopnosti a funkční výkonnost, jakmile je kinesio tape odstraněn.  

 

 Zajímavé poznatky by mohla přinést studie Morrisseye (2000), která zkoumala 

mechanismy účinku pevného sport tapu v oblasti ramenního kloubu. Studie připouští 

biomechanický účinek, ale podrobněji se zabývá účinkem proprioceptivním 

(neurofyziologickým), kde nejvýznamnější roli budou hrát koţní mechanoreceptory. Při 

pouţití sport tapu autor předpokládá zlepšení koordinace daného segmentu, podráţdění 

NS, sníţení bolesti spojené s pohybem, inhibici hyperaktivních svalŧ a aktivaci svalŧ 

hypotonních. Ale ve výsledku autor pouze uvádí, ţe neuromusculoskeletární dysfunkce 

ramenního kloubu vyţaduje individuální multi-faktoriální přístup zaloţený na pečlivém 

hodnocení. Strategie pouţívané pro zlepšení pohyblivosti, zmírnění bolesti a zlepšení 

síly je třeba předpokládat v kombinaci s ucelenou rehabilitací. Taping je uţitečným 

doplňkem v těchto procesech. 

 

  

5.1.4 Nociceptivní účinek 

Vliv tapingu na nocicepci – bolest, je v dostupné literatuře a studiích velice diskutován, 

ale přesto povaţován za jednu z největších výhod tapingu. Rokyta (2000) uvádí, ţe 

bolest je fenomén, který je na jedné straně dobře popsatelný anatomicky i fyziologicky, 

ale na straně druhé se jedná o fenomén vysoce subjektivní. Proto je velmi obtíţné bolest 

přesně definovat. Bolest je velice dŧleţitá, neboť nás upozorňuje, ţe v organismu není 

něco v pořádku. Naproti tomu přechod bolesti do chronické fáze je velmi nepříjemný  

a traumatizující. Světová zdravotnická organizace definuje bolest takto: „Bolest je 

nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená s akutním nebo potenciálním 
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poškozením tkání, nebo je výrazy takového poškození popisována. Bolest je vždy 

subjektivní.“  (Rokyta, 2000) 

 

 Senzory bolesti, kterými jsou nervová zakončení, se nacházejí v kŧţi. Na 1 cm
2
 

kŧţe připadá přibliţně 100 volných nervových zakončení. Další senzory vnímající 

bolest se nacházejí ve svalech, kloubních pouzdrech (proprioceptivní bolest), ve stěně 

trávicí trubice, v srdci a cévách (orgánová bolest). Přenos informací a jejich zpracování 

z těchto nervových zakončení je pak zprostředkováno nervovým systémem, který je 

hlavním řídícím a integrujícím systémem organismu (Trojan, 2003; Rokyta, 2000).  

 

 Při aplikaci tapu dojde ke změně prostředí v místě aplikace. Kaţdou takovou 

změnu zevního nebo vnitřního prostředí, která pŧsobí na neuron (základní funkční  

a anatomická jednotka NS), chápeme jako podnět. O účinnosti podnětu rozhoduje jeho 

kvalita (pŧsobící energie mŧţe být mechanická, tepelná, elektrická, chemická, 

osmotická, atd.), kvantita (zákon „vše nebo nic―, tzn., ţe neuron buď reaguje vzruchem, 

nebo nikoli), trvání podnětu (čím niţší intenzita podnětu, tím déle musí podnět pŧsobit, 

aby vyvolal vzruch), rychlost změny intenzity (při pozvolném, plynulém zvyšování 

intenzity podnětu nevede ani mnohonásobné překročení prahu k vybavení vzruchu) 

(Trojan, 1996, 2003; Rokyta, 2000, K-taping). 

 

 V souvislosti s ovlivňováním bolesti pomocí taktilních podnětŧ (v tomto případě 

je taktilním podnětem aplikovaný tape) bývá zmiňována vrátková teorie bolesti (za 

předpokladu, ţe adaptace na bolest je zanedbatelná aţ nulová). Tato teorie uvádí, ţe 

nociceptivní neurony v zadním rohu míšním jsou prostřednictvím interneuronŧ 

v substantia gelatinosa (fungující jako vrátka) tlumeny vzruchovou aktivitou tlustých 

vláken kódujících taktilní informace (uzavírají vrátka pro bolest). Jednotlivá nervová 

vlákna vedou vzruch rŧznou rychlostí (tabulka 1). Obecně platí, ţe čím je nervové 

vlákno silnější, tím rychleji vede vzruch. Inhibiční účinek aktivity tlustších vláken na 

nociceptivní neurony je pravděpodobně podkladem jevu, kdy taktilní dráţdění kŧţe 

uleví bolesti v blízkém okolí (Trojan, 1996, 2003; Rokyta, 2000). 
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Tabulka 1: Typy nervových vláken (upraveno dle S. Trojana, 2003) 

 

 V okamţiku prŧchodu vzruchu (funkční projev činnosti neuronu) se mění 

klidová rovnováha na membráně nervové buňky (akční potenciál). Jakmile depolarizace 

dosáhne spouštěcí úrovně, rychlost změny potenciálu se zvyšuje aţ k vrcholu akčního 

potenciálu (+ 30 aţ + 40 mV) (obr. 15). Poté se membránový potenciál rychle navrací 

ke klidové úrovni (repolarizace). Po dosaţení asi 70 % repolarizace se rychlost 

membránového potenciálu zmenšuje. Po dosaţení spouštěcí úrovně akčního potenciálu 

je membrána zcela refrakterní (vzdorující, odolná) k další stimulaci. Aţ od konce 

hrotového potenciálu je buňka schopna reagovat na stimulaci, ale ta musí být 

intenzivnější neţ normální podnět. Teprve po návratu membránového potenciálu ke 

klidové hodnotě se dráţdivost neuronu komplexně obnoví (Trojan, 1996, 2003; Rokyta, 

2000). 
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Obrázek 15: Akční potenciál nervového vlákna (upraveno dle Wikipedie, 2011) 

 

 

 Ne vţdy se nociceptivní dráţdění musí projevit jako bolest. V takovém případě 

nocicepce nedosáhla kortikální úrovně a mŧţe se na podvědomé úrovni projevit jako 

funkční porucha (ochranná reakce). Funkční porucha se projevuje změnou svalové 

koordinace a svalového tonu a předchází přetíţení ohroţených struktur pomocí změny 

pohybových programŧ. Opakováním porušených pohybových programŧ vznikají tzv. 

„náhradní pohybové programy―, které se vyznačují vyšší energetickou náročností, 

sníţením výkonu, rizikem přetíţení dalších struktur organismu, a vznikají i změny 

v somatické aferenci. Cílem organismu je odstranit nebo omezit vniklou iritaci; pokud 

k tomu nedojde, je organismus nadále přetěţován a jednotlivé funkční změny se mohou 

stát zdrojem další iritace. Vyšší energetickou náročnost se organismus snaţí řešit 

přestavbou struktury – retrakcí a reorganizací vaziva v hypertonické svalové tkáni  

a přilehlých fasciích. Takto vzniklé změny na úrovni segmentu ovlivní lokálně  

i globálně motorický výstup a přesnost percepce v příslušné oblasti včetně 

mechanocepce (Trojan, 2003; Čihák, 2003; Rokyta, 2000; Kohlíková, 2005). Pavlŧ 

(2007) dodává, ţe při terapii je nutná opatrnost, kdy je třeba pŧsobit proti vyvolávající 

příčině (pokud stále přetrvává) a vyhnout se ovlivňování ochranných svalových spasmŧ. 

Ty je naopak vhodné včas ovlivnit, pokud jiţ vyvolávající příčina odezněla. Jestliţe 

vyvolávající příčina stále přetrvává a organismus jiţ vyčerpal všechny funkční rezervy, 

které bránily kritickému přetíţení dané struktury, projeví se nocicepce aţ na kortikální 

úrovni prostřednictvím uvědomění si vjemu bolesti. 
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 Vše se odehrává na základě tzv. reflexního oblouku (uspořádání spojŧ mezi 

receptory, centrem a efektory) (obr. 16). Reflex (funkční jednotka NS) je zákonitá 

odpověď organismu na podráţdění (metabolická změna) receptorŧ. Odpovědí na 

nociceptivní dráţdění je reflexně zpŧsobená hypertonie (Trojan, 2003). 

 

 

Obrázek 16: Reflexní oblouk (upraveno dle MedizInfo®Klinikbewertungen, 2011) 

 

 Vliv tapingu na bolest nejvíce hodnotily studie v oblasti kolenního kloubu při 

patelofemorálním syndromu a při osteoartróze kolenního kloubu. Patelofemorální 

syndrom je charakterizován bolestí v oblasti pately, která vyplývá z fyzikálních  

a biochemických změň v patelofemorálním kloubu. Bolest se nejvíce projevuje při chŧzi 

do/ze schodŧ nebo při dřepu. Tento syndrom je často zaměňován s patologickým 

stavem poškození chrupavky pately. Osteoartróza (OA) je nejčastější příčinou bolestí 

pohybového aparátu. Bolest při OA je spojená s kaţdodenní činností (např. chŧze, 

chŧze po schodech, sezení) a v konečném dŧsledku vede k zásadnímu sníţení funkční 

nezávislosti pacienta. Patelofemorální kloub je jedním z prostorŧ kolenního kloubu, 

který je často ovlivněn osteoartrózou a je silným zdrojem OA příznakŧ. Obecná léčba 

OA se tradičně zaměřuje na zmírnění příznakŧ především pomocí farmakoterapie nebo 

chirurgickým zákrokem. Navzdory tomu řada odborníkŧ doporučuje konzervativní 

léčbu zařadit jako první strategickou léčbu pro optimální léčbu OA onemocnění. 

Rehabilitace a metoda tapingu je konzervativní zásah, který je netoxický, levný  

a podporuje fyzickou aktivitu. Proto jsou randomizované klinické studie, které hodnotí 

účinnost fyzioterapie, nezbytně nutné k lepšímu rozhodování v klinické praxi (Kay, 

Crossley et al., 2008, Michaeli, 2004). 
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 Studie Hinman R. S. et al. (2002) hodnotila vliv patelárního tapingu (pevný sport 

tape) na bolest kolenního kloubu u 18 probandŧ s osteoartrózou potvrzenou RTG 

snímky. Probandi byli vyšetřeni stejným radiologem. Byly pouţity dvě techniky tapingu 

- neutrální (aplikace sport tapu bez tahu) a léčebná (před pouţitím tapingu byla 

provedena mobilizace pately a její centrace). Probandi nevěděli, jaký druh techniky jim 

byl aplikován. Obě skupiny byly srovnávány se skupinou probandŧ bez aplikace tapu. 

Hodnocení bolesti bylo prováděno při čtyřech rŧzných činnostech, které byly přesně 

definovány. Tape byl pouţit standardizovaným zpŧsobem stejným vyšetřovatelem. Před 

pouţitím sport tapu byla kŧţe oholena a odmaštěna. Vţdy byl pouţit stejný druh 

pevného sport tapu (Leuko Sportstape Premium Plus). Tato tudie prokázala sníţení 

bolesti aţ o 50 % při pouţití sport tapu ve srovnání se stavem bez tapu. Rozdíly mezi 

technikou neutrální a terapeutickou byly minimální. Výrazný rozdíl ve smyslu sníţení 

bolesti při pouţití léčebné techniky byl zaznamenán při step-testu. Pozitivní efekt na 

sníţení bolesti kolenního kloubu s OA, a to i s dlouhodobým efektem, kdy pozitivní 

účinek přetrvával tři týdny po ukončení aplikace tapu, potvrzuje ve své další studii 

Hinman R. S. et al. (2003). A poukazuje na fakt, ţe dle výsledkŧ by metoda klasického 

tapingu mohla být účinnou léčbou při OA kolenního kloubu. Uvádí, ţe účinek 

klasického tapingu spočívá v mechanické korekci patelofemorálního skloubení. V další 

navazující studii Hinman R. S. et al. (2004) sleduje, zda by metoda klasického tapingu 

mohla zlepšit senzomotorické funkce m. quadricepsu u osob s OA. Toto však nebylo 

prokázáno a výsledky nenaznačují pozitivní krátkodobý ani dlouhodobý efekt sport tapu 

na senzomotorické funkce m. quadricepsu. 

 

 Studie Michaeliho (2004) poukazuje na moţné účinky pevného sport tapu na 

bolest, ale u pacientŧ s patelofemorálním syndromem (PFPS). Klinické a výzkumné 

výsledky potvrzují, ţe bolesti spojené s PFPS se výrazně sniţují při patelárním tapingu 

(Handfield, Kramer, 2000; Herrington, 2004; Chen, 2008; McConnell, 1986). Z dalších 

studií vyplývá, ţe patelární taping koriguje patelu, coţ je potvrzeno radiograficky 

(Somes et al., 1997) a má vliv na funkci m. quadricepsu  (Ernst et al., 1999). Dŧkaz, ţe 

patelární pásky zvyšují aktivaci jednotlivých vastií (velikost, nebo časování), je omezen 

kvalitou a mnoţstvím (Černý, 1995). Předběţné dŧkazy pro lepší kontrolu kolena 

během chŧze (ve spolupráci s patelárním tapem) prokazuje Power et al. (1997). Studie 

jsou však málo spolehlivé, protoţe přesnost měření se do značné míry spoléhá na 

pohmat a dovednosti terapeuta (palpace pately). S výsledky, které potvrzují sníţení 
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bolesti u patelárního tapingu, se shoduje studie Herrington et al. (1997) a Crossleyho 

(2008); uvádějí, ţe dochází ke sníţení bolesti kolenního kloubu s pouţitím patelárního 

tapingu jak u osob s OA, tak s PFPS. Vincenzio (2003) a Macdonald (2004) uvádějí, ţe 

podobný efekt na sníţení bolesti byl zaznamenán i u epykondylárních pásek a tapingu, 

ale téţ dodávají, ţe tyto studie jsou málo spolehlivé. 

 

 Overington, Goddard, Hing (2004) obsáhli problematiku tapingu a bolesti téţ  

u patelofemorálního syndromu v rozsáhlé a kvalitně zpracované rešeršní studii, která 

zprostředkovává vyjádření mnoha autorŧ jednak k okamţitému, ale i k dlouhodobému 

efektu tapingu na bolest u patelofemorálního syndromu. Dle zmíněné rešeršní studie, 

která sbírala data z období 1990 aţ 2005, se autoři shodují na pozitivním vlivu tapingu 

na bolest jen při krátkodobém efektu a ve spojení s dlouhodobou a cílenou rehabilitací. 

Pozitivní dlouhodobý vliv tapingu na bolest patelofemorálního syndromu nebyl ve 

studiích jednoznačně prokázán. S krátkodobým pozitivním efektem pevného sport tapu 

se shoduje i studie Radford et al. (2006). Tato studie hodnotila vliv tapingu pomocí 

pevné pásky na sníţení bolesti v oblasti nohy. Výsledkem studie bylo, ţe metoda 

tapingu má jen krátkodobý pozitivní vliv na sníţení bolesti. Autoři předpokládají 

biomechanický účinek pro sníţení bolesti ve smyslu podpory plantární aponeurosy  

a sníţení jejího napětí při stání a chŧzi sníţením váhového zatíţení nohy. Aţ studie 

Warden et al. (2008), která hodnotila metodu pevného tapingu u chronických bolestí 

kolenního kloubu, potvrzuje sníţení chronické bolesti kolenního kloubu, a to  

i s dlouhodobým efektem. Mechanismus účinku autoři připisují mechanické korekci 

pately. 

 

 Vlivem funkčního tapingu na bolest se zabývala studie Russo et al. (2002), která 

prokázala pozitivní okamţitý i dlouhodobý efekt tapu fixomull na sníţení bolesti při 

Mortonově neuralgii. Funkční tape byl aplikován dle techniky Alexander bez pouţití 

tahu. Technika spočívá v nakrabatění kŧţe pod tapem, čímţ dojde ke zvětšení 

intersticálního prostoru a tape převezme dané nároky na kŧţi a podkoţí. Studie uvádí, 

ţe pacient po třech terapiích odchází bez bolesti a mŧţe pouţívat jakoukoliv obuv. 

Autoři zmiňují biomechanický i neurofyziologický mechanismus účinku tapu. 

Nevýhodou studie je, ţe je pouze případová. V další případové studii Alexander (2007) 

uvádí okamţitou úlevu od bolesti zad za pouţití metody funkčního tapingu. Případová 

studie se týkala mladé ţeny s chronickou bolestí zad a omezenou flexí trupu (15 °). 
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Hned po první aplikaci došlo k okamţité úlevě od bolesti a po šesti týdnech byla 

pacientka propuštěna s plnou flexí a bez bolesti, s dlouhodobým efektem aţ na tři roky. 

Autor připouští biomechanické a neurofyziologické mechanismy účinku tapu. 

 

 Přestoţe se kinesio tapingu připisuje značný efekt na ovlivňování bolesti, není 

zaznamenáno mnoho objektivních studií. Problematikou kinesio tapu a jeho vlivem na 

bolest se zabývala randomizovaná dvojitě zaslepená studie Thelen et al. (2008). Studie 

zkoumala krátkodobý účinek kinesio tapu na bolest v oblasti ramenního kloubu. 

Výsledky byly porovnávány se skupinou s placebo tapem. V této studii byl pouţit 

materiál Kinesio Tex-Tape a hodnocen pohyb do abdukce v ramenním kloubu  

u impigement syndromu a syndromu rotátorové manţety. Byl sledován okamţitý 

účinek, dále pak změny efektivity tapu. Studie se účastnilo 42 probandŧ rozdělených do 

dvou skupin. U jedné skupiny byl pouţit kinesio tape a u druhé placebo tape. Probandi 

nosili tape po dobu dvou po sobě jdoucích třídenních intervalŧ. Účinek kinesio tapu se 

ukázal jako výrazně pozitivní z hlediska sníţení intenzity bolesti, a to po dobu tří dnŧ. 

Dále se jiţ efekt tapu pouze sniţoval. Autoři uvádějí, ţe při aplikaci delší neţ šest dní 

nevykazuje zmíněný zpŧsob tapingu z hlediska pozitivního ovlivnění bolesti ţádný 

efekt. V diskusi nad moţnými mechanismy účinku zmiňují jak vrátkovou teorii bolesti, 

tak mechanickou podporu ramenního kloubu při pohybu do abdukce. Pouţitím techniky 

kinesio tapingu by mohlo docházet k bezprostřední úlevě od bolesti a v konzervativní 

terapii zánětu šlach rotátorové manţety.  

 

 

5.1.5 Účinky lymfo tapingu 

Hlavní funkcí lymfatického systému je odvádění přebytečné tekutiny, proteinŧ  

a metabolitŧ z intersticia do krve. Lymfatický systém se podílí na imunologických 

reakcích organismu proti cizorodým látkám. Z 80 % se jedná o povrchový lymfatický 

systém, který se nachází v kŧţi a podkoţí. Zbylých 20 % tvoří hluboký lymfatický 

systém, nacházející se v okolí vnitřních orgánŧ. Lymfatické cévy představují podpŧrný 

drenáţní systém, kterým proudí tekutina – lymfa, pocházející z tkáňového moku. Stěna 

lymfatických kapilár se vyznačuje vysokou propustností. Proudění lymfy je velice 

pomalé a je udrţováno rytmickými kontrakcemi hladkého svalstva (inervováno 

vegetativním nervstvem), pohyby kosterního svalstva (stlačuje lymfatické cévy), 
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dýchacími pohyby hrudníku a plic a činností srdce. Také kloubní pouzdro obsahuje 

lymfatickou pleteň. Do prŧběhu lymfatických cév jsou vřazeny četné lymfatické uzliny, 

v nichţ je lymfa filtrována a jejichţ tkáň tvoří protilátky. Při porušení lymfatického 

systému vznikají otoky, popřípadě lymfedém. Právě k léčbě otokŧ a lymfedému by 

mohl být prospěšný lymfo taping (Trojan, 2003; Čihák, 2003; Hammer, 2007). 

 

 Lymfatický taping se pouţívá ke sníţení otoku či zlepšení lymfatického oběhu 

za pouţití metody kinesio tapingu. Po jakémkoliv tkáňovém traumatu reagují tkáně 

určitou zánětlivou reakcí. V oblasti subcutis se nachází obrovský prostor, kde jsou 

soustředěny receptory, krevní a lymfatické cévy. Vzniká lokální otok, který zpŧsobuje 

ve tkáních nárŧst tlaku. Vinou tohoto zvýšeného tlaku je narušen krevní oběh  

a zpomalen tok lymfy, čímţ jsou aktivovány receptory bolesti. Pŧsobením kinesio tapu 

dochází k okamţitému pominutí tlaku, čímţ je krevní a lymfatický oběh znovu 

obnoven. Tím pomine také tlak na receptory bolesti. Dále dochází ke zlepšení funkce 

svalŧ, k podpoře funkce kloubŧ a aktivaci endogenního systému. Automaticky to 

umoţňuje mnohem fyziologičtější pohybový vzorec. Lymfatické cévy se díky sníţení 

tlaku ve tkáních více otvírají, a to odpovídá zacílení manuální lymfodrenáţe (Nasara, 

2010; Hammer, 2007). Díky biomechanickým vlastnostem kinesio tapingu dochází 

k cirkulaci tekutin z míst s velkým odporem do míst s malým odporem a jednotlivé 

pásky jako kanálky usměrňují výpotek k nejbliţším lymfatickým uzlinám (K-taping, 

2011; Kase, 2009).  

 

 Základní tape se aplikuje poblíţ zdravé lymfatické uzliny, do které má být 

výpotek směrován. Zbytek tapu se aplikuje ve tvaru vějíře s ţádným, nebo mírným 

přípustným napětím. Pro lymfo taping existuje více technik aplikace (dle klinického 

stavu pacienta) kinesio tapu (Kase, 2009). Dle K-tapingu (2011) je dŧleţité rozlišit, zda 

se lymfo taping aplikuje na neporušený lymfatický řetězec, nebo jestli některá část 

řetězce byla porušena ve smyslu invazivního zásahu (čistění lymfatických uzlin či 

operace). Na neporušený lymfatický řetězec se kinesio tape aplikuje ve tvaru jiţ 

zmíněného vějíře (obr. 17). Aplikace kinesio tapu na porušený lymfatický řetězec 

spočívá v jednotlivých tenkých páskách, a to v celé délce lymfatického řetězce pro horní 

nebo dolní končetiny (obr. 18). Vzhledem k faktu, ţe lymfatický systém ovlivňuje  

i funkce svalŧ, mŧţou být jednotlivé techniky kombinovány pro ovlivnění obou 
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systémŧ. Podmínkou kombinace technik u kinesio tapingu je, ţe první se aplikuje 

technika na ovlivnění lymfatického systému a aţ poté technika na svaly. 

 

 

Obrázek 17: Aplikace kinesio tapu na neporušený lymfatický řetězec 

1) základní společná část 2) jednotlivé díly tapu (upraveno dle K-tapingu, 2011) 

 

 

Obrázek 18: Aplikace kinesio tapu na porušený lymfatický řetězec (upraveno dle K-tapingu, 2011) 

 

 Účinky lymfo tapingu vycházejí především z praktických zkušeností. Jedna 

z mála dostupných studií (Kase, Hashimoto, 1998) hodnotí okamţitý vliv kinesio 

tapingu (10 minut po aplikaci) na prŧtok krve v periferních arteriích (při tapingu  

m. pectoralis major byla sledována a. radialis, při tapingu m. gastrocnemius, popřípadě 
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v oblasti fossa poplitea byl hodnocen prŧtok na a. dorsalis pedis, a při tapingu v oblasti 

m. sternocleidomastoideus prŧtok v a. temporalis superficialis). U některých probandŧ 

v dané studii byl vliv na periferní prŧtok výrazně pozitivní, u jiných spíše neutrální. 

Nikdy však taping neovlivnil prŧtok v periferních arteriích negativním zpŧsobem. Není 

ani výjimkou pouţití lymfo tapingu u lymfedémŧ.  

 

 Kase (2009) téţ uvádí pouţití lymfo tapingu u osob s osteoartrózou kyčelního 

kloubu, vyznačující se zánětem a otokem. V tomto případě se aplikují dva lymfatické 

korekční tapy. První páska začíná přibliţně u spina iliaca anterior superior a pokračuje 

směrem dolŧ pod úhlem 45 ° k posteriorní straně stehna. Druhá páska začíná přibliţně  

u spina iliaca posterior superior a pokračuje pod stejným úhlem směrem k první pásce, 

kde dochází k překříţení obou pásek. 

 

Kontraindikace lymfo tapingu jsou shodné s obecnými kotraindikacemi tapingu 

a s kotraindikacemi manuální lymfodrenáţe (Hammer, 2007). Absolutní kontraindikace 

(dle Hammera, 2007):  

 akutní horečnaté onemocnění;  

 bakteriální nebo virové onemocnění (erysipel, lymfangitis, hnisavá rána);  

 maligní onemocnění, neléčené i ještě nedoléčené;  

 hypertyreóza;  

 srdeční selhávání; 

 nestabilizovaná chronická bronchitida;  

 hypotonie.  

 

Kontraindikace pro lokální ošetření (dle Hammera, 2007):  

 akutní ţilní trombózy a tromboflebitidy;  

 koţní změny; 

 syndrom karotického sinu;  

 menstruační obtíţe a gravidita;  
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 spastická obstipace;  

 ulcerózní kolitida;  

 akutní onemocnění pánve, břicha a všechny nejasné problémy v dutině břišní.  

 

 

5.1.6 Další diskutované mechanismy účinku tapingu 

 

 

5.1.6.1 Psychologické ovlivnění 

Psychologické mechanismy účinku tapingu nelze zcela jasně prokázat a objektivizovat. 

Obecně taping není aplikován za účelem ovlivnění psychiky jedince, ale některé studie 

(Kneeshaw, 2002; Champman, 2008; Hume, 1998; Abián-Vicén, 2088) potvrzují, ţe 

psychologické účinky mají nezanedbatelný význam a jsou povaţovány za výhody 

tapingu. V této souvislosti mŧţeme zmínit „placebo taping―, který je vyuţíván 

některými studiemi.  

 

Placebo efekt má řadu definic. Definice dle Libermana uvádí: „Placebem se 

rozumí jakýkoliv lékařský postup, který vede k účinné změně u pacienta díky 

terapeutickému záměru při absenci jakékoliv chemické nebo fyzické příčinné vazby.“ 

(Křivohlavý, 2001, s. 59). Aby bylo placebo účinné, musí jedinec věřit, ţe je daný zásah 

či postup účinný. Tedy zásadní roli hraje přesvědčení. Pokud pacient dojde 

k přesvědčení, ţe danou metodou je jeho obtíţ odstranitelná, pak se sníţí jeho vnitřní 

napětí, coţ opět přispívá k urychlení uzdravení. Výzkumu placeba je jiţ řadu desetiletí 

věnována značná pozornost a vztah mezi fyziologickou a psychologickou činností byl 

opakovaně prokázán. Stres, negativní přesvědčení, bolest a nemoc jsou propojeny. 

Stejně tak pozitivní ţivotní postoj a dobré zdraví spolu úzce souvisejí (Křivohlavý, 

2001).  

 

V této souvislosti se na taping mŧţeme dívat jako na psychickou podporu. 

S psychickou podporou tapingu souvisí do jisté míry i psychologie barev. Toto se týká 

především kinesio tapingu, neboť tato metoda vyuţívá tapy barevné. Lidský organismus 
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je odkázán na pŧsobení barev a zásobování systému specifickými barevnými 

informacemi. Celé lidské okolí je charakterizováno barvami. Barvy pŧsobí na všech 

vibračních rovinách, z nichţ nejdŧleţitější pro oblast tapingu jsou: rovina emocionální, 

energetická a tělesná. Nejčastější barvou kinesio tapingu je rŧţová, představující vŧli 

k ţivotu, probuzení krevního oběhu, aktivizaci srdeční činnosti, ledvin, nadledvinek, 

nervové probuzení a zvýšené vnímaní smyslŧ. Ţlutá představuje intelekt, rozum, 

aktivizaci NS, lymfatického systému a mentální koncentraci. Zelená harmonizuje a léčí 

na všech úrovních, má antidepresivní a antiseptický účinek. Tyrkysově modrá navozuje 

klid a zlepšené dýchání. Černá pak nemá ţádné léčebné účnky a ve spojení s ostatními 

barvami zmenšuje jejich harmonizační efekt (Hanzlovský, 2009). Dle Kinesio taping 

Association International (2010) mŧţe být význam barev pouze estetický, nebo dané 

barvy mají z hlediska čínské medicíny určité významy. K jaké stránce významu se daný 

pacient přikloní, nechávají zcela na něm. Kinesio taping Association International 

(2010) uvádí, ţe rŧţová barva má efekt aktivační, modrá zklidňující, ţlutá podporuje 

aktivitu a béţová je neutrální a má univerzální pouţití z hlediska účinku barvy. Se 

stejným významem barev souhlasí K-taping (2011) a dodává, ţe barva rŧţová se 

pouţívá pro aktivaci svalového tonu a barva modrá k relaxaci svalŧ. Jako příklad se 

uvádí, ţe při aplikaci rŧţového kinesio tapu na hypertonní svaly pacienti udávali 

nepříjemné pocity. Ačkoli pŧsobení barev není objektivováno, nelze popřít, ţe kaţdý 

jedinec reaguje na barvy rŧzně, a aplikací tapu v barvě, kterou daný jedinec „nesnáší―, 

dochází k nepříjemným pocitŧm a k okamţitému odstranění tapu jedincem. 

 

 Aplikace tapu mŧţe téţ zpŧsobovat zvýšenou pozornost pacienta 

k zatapovanému místu, a pacient by tak podvědomě mohl danou oblast šetřit (Hume, 

1998; Kneewshaw, 2002). Největší význam v oblasti psychologických účinkŧ tapingu 

má navození pocitu jistoty a emocemi ovlivnitelná koordinace prováděných pohybŧ. 

Emoce lze definovat jako schopnost reagovat na rŧzné podněty proţitkem libosti či 

nelibosti. Jsou spojeny s fyziologickými reakcemi. Emoce tedy zahrnují nejen proţitek, 

nýbrţ celkovou reakci psychickou i fyziologickou. Individuálně proţívané emoce 

mohou mít vliv na okamţitou kvalitu prováděných pohybŧ a ovlivňují motorické 

chování. Například emoce strachu výrazně negativně ovlivňuje kvalitu koordinace 

(Véle, 2004; Vágnerová, 2004).  
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5.1.6.2 Biochemické ovlivnění pomocí tapingu 

Biochemický účinek tapingu mŧţe spočívat v pŧsobení jemného neustálého tlaku (jako 

při masáţi) a tím uvolňovat histaminové látky. Dojde k lepšímu prokrvení dané oblasti, 

rozšíření kapilár, sníţení tlaku a zlepšení látkové výměny. Biochemické účinky 

vyvolávají prohřátí dané oblasti a tím urychlují biochemické pochody v organismu. 

Biochemický účinek mŧţe být spojen i se svalovou excitací, která je spojena se vznikem 

šířícího se akčního potenciálu. Vznik a šíření akčního potenciálu je dŧsledkem přesunu 

iontŧ. Excitace povrchové membrány vzniká pŧsobením látek (transmetry a hormony) 

na receptory povrchové membrány, dále elektricky nebo spontánně (peacemakerové 

buňky myokardu a hladké svaloviny GIT a močovodŧ). Tímto dochází k přenosu 

nervové aktivity humorální cestou. S excitací je spojena kontrakce, kterou umoţňují 

molekuly bílkovinného motoru, myozinu a aktinu a je přímou přeměnou chemické 

energie na mechanickou a projevuje se aktivní silou (Trojan, 2003). 

 

 Studie Marban et al. (2011) se zabývala biochemickým účinkem kinesio tapu  

u triatlonistŧ v prŧběhu soutěţe. Největší význam studie shledává ve zvýšeném 

prokrvení a prohřátí tapované oblasti. Kinesio tape byl aplikován na m. triceps surae  

a cílem studie bylo zjistit, zda pouţitím tapu lze zabránit vzniku křečí při soutěţi. Autoři 

uvádějí, ţe v kontrolní skupině nebyl zaznamenán ţádný výskyt křečí. 

 

 

5.1.6.3 Případné neuro-reflexní účinky tapingu 

Neměli bychom opomenout, ţe taping by mohl mít případné neuro-reflexní účinky, 

neboť mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem (ovlivnitelným tapem) existují 

funkčně reciproční vztahy. To znamená, ţe při dysfunkcích jednoho systému nacházíme 

reflexní dysfunkci i v systému druhém. Navíc pohybový systém představuje významnou 

fixační a podpŧrnou sloţku pro vnitřní orgány a vztah mezi těmito dvěma systémy je 

zřejmý. Pohybový aparát se mechanicky dotýká funkce vnitřních orgánŧ (Barral, 2006).  

 

 Tyto neuro-reflexní změny v pohybovém systému mohou vzniknout na základě 

dráţdění z vnitřních orgánŧ. Ale stejně tak onemocnění vnitřního orgánu mŧţe imitovat 

onemocnění vycházející primárně z pohybového aparátu. Vše se tak mŧţe odehrávat na 

základě prŧběhu nervŧ z viscerálních orgánŧ, které vstupují do CNS zadními kořeny 
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míšními stejně jako senzitivní nervy z pohybového aparátu. Tato cesta je také cestou 

vedoucí přes změnu motorických programŧ na úrovni kortikálního řízení. Nejznámějším 

příkladem neuro-reflexních změn jsou bolesti srdce např. při angině pectoris, které se 

projektují do levé horní končetiny. Je to dáno tím, ţe srdce a horní končetina mají 

během ontogeneze týţ segmentální základ, a tak mají i tytéţ inervační segmenty. 

Většina viscerálních orgánŧ je nervově zásobena jen z několika míšních segmentŧ,  

a proto se také porucha příslušného orgánu projevuje jen v určitých svalových 

skupinách, napojených na stejný míšní segment. Reflexní změny se mohou projevovat v 

mnoha svých podobách, avšak nejčastěji dochází ke vzniku poruch kloubního vzorce, 

ke vzniku trigger pointŧ a tender pointŧ, ke změně mobility měkkých tkání  

a hyperalgických zón kŧţe (Rychlíková, 1985; Lewit, 1975; Stone, 2006; Trojan, 2003).  
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6 ZÁVĚR 

Hlavním tématem této práce byl sběr dat a poznatkŧ o metodě tapingu se zaměřením na 

jeho mechanismy účinku. Shrnutím moţných mechanismŧ účinku tapingu v daných 

studiích jsem došla k závěru, ţe na výše popsaných mechanismech účinku se mohou 

podílet všechny druhy tapu, které byly definovány v první části mé práce. Z porovnání 

technik tapingu vyplývá, ţe se liší v efektu jejich mechanismu účinku. Z uvedených 

studií vyplývá, ţe ţádná není zcela objektivizována, ale vzhledem k faktu, ţe kaţdý 

jedinec je individuální a organismus reaguje širokým spektrem reakcí, je otázkou, zda se 

dá toto předpokládat. Potvrzením je i fakt, ţe v našich podmínkách taping není hrazen 

pojišťovnou a přijat za léčebnou metodu. 

 

 Většina autorŧ odborných studií spatřuje největší význam v pŧsobení tapingu na 

koţní receptory, i kdyţ toto nebylo zcela prokázáno. Ale kŧţe je jedinou tkání, na 

kterou pŧsobí taping přímo. Autoři se téţ shodují na pozitivním vlivu tapingu na bolest 

ve smyslu jejího sníţení, a to hlavně v oblasti kolenního kloubu u pacientŧ s OA nebo 

PFPS. Dále na faktu, ţe bolest má významný vliv na koordinaci pohybu. Ve svých 

závěrech se autoři studií dále shodují, ţe taping má pozitivní vliv právě na koordinaci 

pohybŧ. S největší pravděpodobností tento fakt připisují neurofyziologickým účinkŧm. 

Největší neshody mezi autory panují v otázce propriocepce, a to zejména v aplikaci 

sport tapŧ. Ve studiích je zkoumán hlavně pozitivní efekt tapingu, ale některé studie 

potvrzují i efekt negativní, jako v případech prevence a jiţ zmíněné proriocepce. Ale 

tyto negativní výsledky nejsou autory podrobněji vysvětleny a podloţeny jasnými 

dŧkazy.  

 

 Zajímavým a velice cenným rozšířením této diplomové práce by mohlo být 

zhodnocení mechanismu účinku tahu tapu a zpŧsob aplikace tapu dle prŧběhu 

svalových vláken, coţ nebylo předmětem této práce, ale mohlo by přinést další zajímavé 

poznatky a nový náhled na problematiku tapingu. 

 

 Závěrečným zjištěním této diplomové práce je, ţe celkově je nedostatek 

kvalitních odborných studií a dŧkazŧ o mechanismu účinku tapingu. Navíc spolehlivost 

a platnost výsledkŧ není uvedena u kaţdé zkoumané studie, a proto by výsledky a údaje 

studií měly být interpretovány s opatrností. Autoři jednotlivých studií neuvádějí aktivní 
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zkušenost osoby v oblasti tapingu, která jednotlivé druhy tapu aplikuje. Většina studií je 

pouze případová a jejich výsledky nejsou podrobeny dalšímu zkoumání. V mnoha 

studiích neni přesně definováno prostředí, v jakém byl výzkum prováděn. Z těchto 

dŧvodu jednoznačné doporučení pro praxi nelze zajistit. Je potřeba dalších vysoce 

kvalitních studií a klinických výzkumŧ zaměřených na oblast týkající se mechanismŧ 

účinkŧ tapingu.  
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