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ABSTRAKT 

Kinesiotaping je poměrně novou metodou, která je pouţívaná v mimořádně 

širokém spektru klinických stavů. S jejím vyuţitím se setkáváme jednak ve sportu při 

léčbě a prevenci zranění, ale také ve fyzioterapii jako novou moţností léčby poruch 

pohybového aparátu. Metoda vyuţívá různě barevných přilnavých pásek, které jsou 

elastické, prodyšné a voděodolné. Elasticita materiálu neomezuje rozsah pohybu 

pacienta, coţ je rozhodující předností v porovnání s předchozími metodami tapingu. 

Mechanismus účinku je zaloţen na dvou předpokladech. Kinesiotape stimuluje koţní 

mechanoreceptory a díky zvýšení intersticiálního prostoru obnovuje cirkulační 

parametry a sniţuje tlak na mechanické nociceptory. 

Je překvapivé, ţe i přes stále větší popularitu metody existuje jen málo důkazů 

prokazující její účinnost. Cílem práce je proto shrnout veškeré obecné informace o 

kinesiotapingu a porovnat je s publikovanými výsledky. Zvláštní kapitola je věnována 

kinesiotapingu ramenního pletence, kterou doplňuje praktická část zabývající se vlivem 

kinesiotapu na aktivitu svalů ramenního pletence měřenou pomocí povrchové 

elektromyografie. 
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ABSTRACT 

Kinesiotaping is a new method used for an extremely wide range of clinical 

conditions. Kinesiotaping is established in sport for treatment and prevention of injury 

and offers therapists a new treatment possibility of muskuloskeletal injuries and 

disorders. There are used elastic permeable and water-resistant adhesive tapes of 

different colours. Elasticity of the tape maintains the patient’s full mobility. This is the 

decisive advantage compared with the previous treatment taping methods. The 

mechanism of kinesiotaping is based on two main effects. The kinesiotape stimulate the 

skin receptors and increase interstitial space between the skin and the underlying 

connective tissues. Therefore it improves the circulation of both venous and lymphatic 

fluid and decrease pressure on mechanical nociceptors. 

It is surprising that even though the kinesiotaping is being very often used, there is 

lack of evidence demonstrating its effectiveness. The aim of the thesis is therefore to 

summarize all general information about the kinesiotaping and compare them with 

published results. The special chapter is devoted to the kinesiotaping of the shoulder 

girdle, which is supplemented by a practical section about the muscle activity effect of 

the kinesiotaping of the shoulder girdle measured by surface electromyography. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CNS – centrální nervový systém 

KT – kinesiotaping 

ROM – rozsah pohybu – „range of movement‖ 

VAS – vizuální analogová škála – „visual analog scale― 

NRS – numerická stupnice hodnocení – „numeric rating scale― 

RMS – kvadratický průměr – „root mean square― 

m./mm. – musculus/musculi 

K-tape – kinesiotape 

LBP – bolest zad – „low back pain― 

pEMG – povrchová elektromyografie 

DASH – „Disability of Arm, Shoulder and Hand― 

PFS – patelofemorální syndrom 

UP.TRAP. – musculus trapezius pars descendens 

MID.TRAP. – musculus trapezius pars transversa 

PECT. – musculus pectoralis major 

DELT. – musculus deltoideus 

INFRASPIN. – musculus infraspinatus 

SER.ANT. – musculus serratus anterior 
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ÚVOD 

Kinesiotaping je nově vzniklou metodou vyvinutou chiropraktikem Kenzo Kasem 

před více neţ 25 lety v Japonsku. Cílem metody je sníţit bolest a podpořit přirozený 

proces hojení tkání spojený s onemocněním a zraněním pohybového aparátu. Během 

aplikace kinesiotape vytváří neustálou podporu pro svaly a klouby bez omezení rozsahu 

pohybu. Toho je dosaţeno pouţitím specifického materiálu, kterým se kinesiotaping 

odlišuje od ostatních metod tapingu. Kinesiotaping vyuţívá různě barevných 

bavlněných pásek, které se dají v podélném směru natáhnout o 30-60% původní délky. 

Kinesiotape je vysoce přilnavý, voděodolný a prodyšný, coţ výrazně prodluţuje dobu 

aplikace. 

Kinesiotaping byl nejdříve hojně vyuţívanou metodou zejména ve sportu, kde 

jsme se s jeho pouţitím setkali nejčastěji jako prevencí před opakujícím se poraněním. 

V dnešní době se s jeho pouţitím setkáváme i ve fyzioterapii za účelem sníţení bolesti, 

zvýšení cirkulačních parametrů, navrácení svalové rovnováhy a podpory kloubní 

funkce. Z tohoto důvodu se kinesiotaping stává oblíbenou terapií při léčbě různých 

ortopedických, neuromuskulárních a neurologických klinických stavů. 

Ačkoliv obliba metody výrazně stoupá, klinických studií potvrzující účinky 

kinesiotapingu na základě Evidence Based Medicine je nedostatek. Většina dostupných 

studií je zaloţena na podkladě kazuistik nebo malých výzkumných souborů, které se ve 

výsledcích často rozcházejí. Studie se navíc věnují odlišným klinickým stavům, a proto 

je těţké stanovit objektivní závěry. Existuje ovšem několik prací sledující vliv 

kinesiotapingu na ramenní pletenec. Tento fakt se stal podnětem pro výběr tématu mé 

bakalářské práce. Práce se snaţí shrnout obecné informace o kinesiotapingu a porovnat 

je s doposud publikovanými výsledky. Speciální kapitola je věnována moţnostmi a 

účinnosti kinesiotapingu u ramenního pletence.  

Práce obsahuje i praktickou část se třemi kazuistikami zabývající se vlivem 

kinesiotapu na aktivitu svalů ramenního pletence měřenou pomocí povrchové 

elektromyografie.  
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1 KINEZIOLOGIE RAMENNÍHO PLETENCE 

1.1 Vývoj ramenního pletence z pohledu posturální ontogeneze 

V závislosti na vývoji centrálního nervového systému (CNS) dochází v prvních 

letech ţivota nevědomky ke zrání globálních modelů drţení těla a pohybu. Svalové 

souhry globálních modelů probíhají současně v celém organismu a jsou předpokladem 

lokomoce. K jejich nejdůleţitějším kineziologickým obsahům patří automatické drţení 

těla, neboli posturální aktivita, dále druhově specifické vzpřimovací mechanismy 

osového orgánu a klíčových kloubů (opěrná motorika) společně s později uzrávajícími 

fázickými pohyby končetin včetně jemné motoriky nohou a rukou spojené s cíleným 

úchopem (cílená motorika). Globální modely drţení těla a pohybu obsahují dílčí vzory, 

kterými označujeme jednotlivé pohyby hlavy, páteře, končetin a kloubů. Dílčí vzory se 

v průběhu motorické ontogeneze postupně uvolňují a tvoří jednotlivé stavební prvky 

spontánní motoriky. Z tohoto hlediska můţeme v rámci motorické ontogeneze 

pozorovat nejen celkový ideální vývoj drţení těla a pohybu, ale i dílčí ideální motorický 

vývoj ramenního pletence, který je nezbytný pro fyziologickou funkci celé horní 

končetiny. Pro vývoj funkce ramenního pletence je stejně důleţitý vývoj z polohy na 

zádech - ipsilaterální vzor  - jako z polohy na břiše - kontralaterální vzor. 

 

1.1.1 Vývoj z polohy na břiše  

První trimenon: 

V novorozeneckém období se u dítěte setkáváme v poloze na břiše s 

asymetrickým drţením těla. Neexistuje ţádná opěrná báze, ale jen úloţná plocha 

s centrem v oblasti pupku. Horní a dolní končetiny se nacházejí ve flexi a nejsou 

schopny ţádné opěrné funkce. Paţe se pohybují pouze ve frontální rovině. 

Předpokladem pro ideální a koordinovaný pohyb hlavy je normální posturální aktivita 

spojená s vytvořením opěrné báze a také automatické řízení celkového drţení těla 

(Kolář et al., 2009, s. 96; Vojta & Peters, s.7). 

Nevyzrálé postavení drţení těla se mění od 4. týdne, kdy dochází k prvnímu 

krátkodobému zvednutí a otočení hlavy nad podloţku. Paţe s kaţdým krátkodobým 

nadzvednutím hlavy opouštějí frontální rovinu, hledají si přes addukci a flexi 

v ramenním kloubu cestu ve směru sagitální roviny a poprvé v ţivotě jsou pouţity jako 
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opěrné orgány. Opora těla se začíná přenášet kaudálním směrem a povoluje flekční 

postavení pánve (Vojta & Peters, 2010, s. 54) 

Od 6. týdne se se v poloze na břiše uskuteční velmi sloţitá svalová diferenciace, 

jejímţ podnětem je nejprve touha po orientaci a nakonec orientace sama. S kaţdým 

pokusem o vzpřímení se změní celkové drţení těla, jehoţ základem je opora o předloktí 

(Vojta & Peters, 2010, s. 54). Dochází k první svalové diferenciaci, kdy svaly změní 

proximodistální směr působení na směr distální, přičemţ dochází k synergismu agonistů 

a antagonistů se společným směrem působení k opěrnému bodu. Vzhledem k tomu, ţe 

se tělo musí vyrovnat s gravitační silou, se ze svalů stávají střídavě antigravitátory nebo 

vzpřimovače. V poloze na břiše jsou na ventrální straně těla uloţeny antigravitátory, 

zatímco vzpřimovače se nacházejí na straně opačné (Vojta & Peters, 2010, s. 24). 

Konec 1. a začátek 2. trimenonu: 

Od konce 3. měsíce dítě drţí hlavu vně trojúhelníkovité opěrné báze. Ta je tvořena 

symetrickou oporou o lokty, které jsou opřeny v linii spojující oba ramenní klouby, a 

opěrným bodem na symfýze, který se vytvoří povolením „primitivní ventrální flexe 

pánve―. Pouze při pevném bodu opory o symfýzu mohou horní končetiny převzít plně 

opěrnou funkci pro zdviţení a otáčení hlavy za intersegmentální rotace celé krční 

páteře. Postupně dítě vysunuje ruce před tělo. Opora se přenáší z původně distálního 

kořene ruky směrem na loket, později (6. měsíc) se vrací distálně, ale při extendované 

paţi na otevřenou dlaň. Celý proces je řízen snahou dítěte po orientaci v prostoru. Od 

dvanáctého týdne se paţe v ramenních kloubech dostávají za napřímené hrudní páteře 

do 90° flexe a 30° abdukce (Vojta & Peters, 2010, s. 54-56) 

Opora o lokty a napřímení šíje v sagitální rovině jsou v přímé souvislosti s 

ventrálně uloţenými antigravitačními svalovými funkcemi ramenního pletence a trupu. 

Extenze osového orgánu je výsledkem rovnováţné aktivace mezi extenční funkcí 

autochtonní muskulatury a flexory osového orgánu, kterými jsou flexory uloţené na 

přední straně krku, horní hrudní páteři a nitrobřišní tlak, který je vytvořen souhrou 

bránice, břišních svalů a pánevního dna (Kolář et al., 2009, s. 98). Směr tahu 

muskulatury ramenního pletence k opěrnému bodu na lokti je předpokladem pro 

zvednutí hrudníku proti gravitaci, pro budoucí pohyb trupu vpřed v poloze na břiše a 

pro všechny pohybové stupně aţ k volné bipedální lokomoci (Vojta & Peters, 2010, s. 

55). 
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Uprostřed druhého trimenonu je dítě schopno uchopit předmět v poloze na břiše, 

které má v dohledu. Vzniká tak opora o jeden loket, kdy je hlava, uchopující horní 

končetina a rameno drţeno mimo opěrnou bázi. Ve směru k uchopovanému předmětu 

dojde k intersegmentální rotaci podélné osy těla, kdy hlava a těla krčních a hrudních 

obratlů rotují na stranu uchopující horní končetiny. Předpokladem intersegmentální 

rotace trupu je extenze krční a hrudní páteře aţ k thorakolumbálnímu přechodu. Aby se 

mohl trup v této rotaci udrţet na jednom lokti, vzniká další opěrný bod na 

kontralaterální dolní končetině. Vznikne trojbodová opora vytvářející trojúhelníkovitou 

opěrnou bázi tvořící loket a spina iliaca anterior jedné strany a epicondylus medialis 

femoris na straně uchopující horní končetiny. Při zdravém CNS se osový orgán 

společně s periferními klouby nacházejí v centrovaném postavení. Obě horní končetiny 

se mohou vysunout aţ do 120° flexe a 60° abdukce v ramenním kloubu. Pro fázickou 

horní končetinu to znamená schopnost izolovaného a cíleného úchopu. Zároveň se na 

akru postupně formuje radiální uzavření ruky, které lze definitivně pozorovat aţ na 

konci 6. měsíce, a pro jeho kvalitu je charakteristická flexe palce při současné abdukci 

všech metakarpů. (Vojta & Peters, 2010, s. 66; Kolář et al., 2009, str. 101). Trojbodová 

opora s následnou uchopující horní končetinou je příkladem diferenciace nákročné a 

opěrné funkce. V souvislosti s vývojem nákroku a opory se objevuje diferenciace vlivu 

svalového působení. U opěrných končetin je tah svalů směřován distálně (svalová 

funkce má antigravitační funkci), čímţ je vyvolán pohyb distálního segmentu směrem 

k opoře. Svalové punctum fixum se nachází distálně a punctum mobile proximálně. 

Z tohoto hlediska se opěrné končetiny chovají z biomechanického pohledu jako 

uzavřené kinematické řetězce. Na straně nákroku svalová funkce zajišťuje pohyb 

proximálního segmentu. Svalové punctum fixum je proximálně a punctum mobile 

distálně. Z biomechanického hlediska se tak opěrné končetiny chovají jako otevřené 

kinematické řetězce (Kolář et al., 2009, str. 102). 

3. a 4. trimenon: 

Poloha na břiše s oporou o loket nebo otevřenou dlaň (po 6. měsíci) a 

druhostranné koleno je přechodnou lokomoční fází do polohy na čtyři. Z polohy na 

čtyřech se dítě dostává do polohy šikmého sedu (ipsilaterální vzor) nebo ji vyuţívá ke 

střídavé kontralaterální lokomoci vpřed (Kolář et al., 2009, str. 243). Lokomoce po 

čtyřech uzrává v 9. měsíci. Lezení po čtyřech je cyklický proces, který probíhá ve 

zkříţené koordinaci. Krokové fáze se recipročně opakují ve stejném sledu na všech 
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čtyřech končetinách. Zkříţené končetiny jsou kladeny vpřed ve stejném sledu, ale 

pánevní a ramenní osa se k sobě staví lichoběţníkově. Kvalita opěrné funkce zatíţené 

paţe je předpokladem pro ideální krokový pohyb horní končetiny společně s rotační 

schopností střední hrudní páteře ve směru horní končetiny, která jde vpřed. Kvalita 

krokového pohybu dolní končetiny je závislá na stavu opěrné funkce kontralaterální 

dolní končetiny (Vojta & Peters, 2010, s. 13). Aby dítě z polohy na čtyřech dosáhlo ve 

4. trimenonu vertikalizace, vyuţívá nejdříve tzv. trojnoţky, kdy se jedna noha unoţuje, 

zatímco koleno druhé nohy slouţí společně s dlaní jako opora. Unoţená noha se 

postupně dostává do flekčního postavení s oporou o chodidlo, coţ umoţní se dítěti opřít 

o ruce a špičky nohou. Následuje přechod do hlubokého dřepu zakončený vertikalizací 

do stoje. Z polohy na čtyřech se dítě můţe vertikalizovat i přes vzpřímený klek, který se 

objevuje v 8. měsíci. Ze stoje se nejdříve vyvíjí ipsilaterální model lokomoce, tzv. chůze 

ve frontální rovině. Ve 12.-14. měsíci na ni navazuje samostatná bipedální lokomoce 

(Kolář et al., 2009, str. 104-105). 

 

1.1.2 Svalové souhry při opěrné funkci horní končetiny v poloze na 

břiše 

„Motorické dílčí vzory globálních modelů reflexního plazení a reflexního otáčení 

se vyskytují a postupně narůstají na rozměru v posturálních vzorech prvního roku ţivota 

aţ do dosaţení bipedální lokomoce― (Vojta & Peters, 2010, s. 15). S přítomností dílčích 

motorických vzorů reflexního plazení se setkáváme v symetrické opoře o lokty, v opoře 

na jednom lokti, v šikmém sedu a v lezení po čtyřech. Čelistní horní končetina 

převezme společně s ramenním pletencem, vzpřimujícím se proti gravitaci, opěrnou 

funkci pro trup. Trup se společně s hlavou pohybuje přes hlavici humeru ve směru 

čelistní horní končetiny na stranu, dopředu a nahoru. Opěrným bodem, ke kterému 

táhne muskulatura ramenního pletence trup je loket. Svalové souhry probíhající po 

celou dobu pohybu jsou dynamické. Konfigurace lopatky umoţňuje, aby svalové souhry 

horní části trupu svým tahem směřovaly nejprve z páteře směrem k lopatce, posléze se 

směr tahu otočil a trup se přes ramenní kloub pohyboval dále k punctu fixu – lokti 

(Vojta & Peters, 2010, s. 40). 

Předpokladem pro přenesení těla přes hlavici humeru je vzájemné připojení 

lopatky na trup a především připojení trupu na lopatku. Dorzálně uloţené svaly táhnou 
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lopatku společně s trupem distálním směrem k  paţi a ramennímu kloubu, čili ve směru 

k opěrnému bodu na lokti. Dorzální muskulatura ramenního pletence je tvořena svaly 

musculi (mm.) rhomboideus major et minor, pars transversa a pars ascendens musculus 

(m.) trapezius a m. subscapularis. Všechny vyjmenované svaly mají extenční vliv na 

autochtonní muskulaturu. Laterálně na tuto skupinu navazuje m. serratus anterior. M. 

latissimus dorsi společně s m. serratus posterior není s lopatkou v přímém spojení, ale 

tvoří spolu s ostatní svalovinou synergickou skupinu. K dorzálním svalům ramenního 

kloubu připojujeme také pars spinalis a acromialis m. deltoidei, caput longum m. 

tricipitis brachii a mm. teres major et minor (Vojta & Peters, 2010, s. 41, 45). 

Nejdůleţitější skupinou z těchto svalů je m. serratus anterior společně s m. 

subscapularis. V případě, ţe je opora na lokti a punctum fixum se nachází na lopatce má 

m. serratus anterior důleţitý vliv na trup, kdy následkem jeho působení dojde k rozšíření 

hrudníku a intenzivnímu dýchání. Následně se hrudník stane corpus mobile, přičemţ 

zůstane zavěšen a drţen na vnitřní hraně lopatky. Trup je taţen kaudálními částmi svalu 

m. serratus anterior a m. pectoralis major kraniálně a má tedy lokomoční vektor. Při 

nataţení celého svalu má trup tendenci k rotaci za současné synergistické svalové 

aktivitě dorzálních rotátorů trupu (mm. rhomboidei, pars transversa a pars. ascendens m. 

trapezius), které táhnou trny hrudních obratlů směrem k opoře. Tato rotace je 

kontrolována aktivitou ventrálního svalstva, a proto je výsledkem aktivity dorzálních 

svalů hrudníku intersegmentální napřímení tohoto úseku páteře. M. subscapularis 

uloţený na ventrální ploše lopatky se v opoře uplatní jako antigravitační sval, který svou 

aktivitou podepírá a vzpřimuje glenohumerální kloub podobně jako je luk ohýbán 

tětivou (Valouchová, ústní sdělení). Z ventrálně uloţené svaloviny spojující lopatku 

s hrudníkem je nejdůleţitějším svalem m. pectoralis major. Ve vzoru dynamického 

průběhu reflexního plazení má při zajištěném punctum fixum na epicondylus medialis 

humeri čelistní strany funkci vzpřimování trupu. Jeho kontrakce společně s ostatními 

svaly pletence (m. subscapularis, m. coracobrachialis a caput breve m. bicipitis brachii) 

má za následek protaţení dorzální muskulatury trupu- zejména adduktorů lopatky (mm. 

rhomboidei). M. pectoralis major a adduktory lopatky provádějí na čelistní straně 

vzpřímení, které se realizuje přes jednotlivé hrudní segmenty. V důsledku synergie obou 

svalů dochází k asymetrické aktivaci autochtonní muskulatury, která je více patrná na 

čelistní straně. Protaţení a následná kontrakce adduktorů lopatky má zpětný vliv na m. 

pectoralis major. Trup opřený o páku, kterou představuje humerus, se na čelistní 

končetině zvedá společně s lopatkou proti gravitaci a přesouvá se laterálně a kraniálně 
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k opěrnému bodu. Fossa glenoidalis klouţe prostřednictvím funkce caput breve m. 

bicipitis brachii a m. coracobrachialis laterálně, ventrálně a kraniálně přes hlavici 

humeru. Dorzální muskulatura, zejména pars transversa et pars ascendens m. trapezius, 

zabrání svým distálně směřovaným tahem ventrálnímu působení, kterým by m. 

pectoralis major a m. subscapularis táhly záhlavní polovinu trupu ventrálně na 

podloţku. Ve stejném smyslu jako jmenované dorzální svaly pracují všechny sloţky m. 

serratus anterior a také zevní rotátory ramenního pletence. Při reflexním plazení vţdy 

převaţuje zevní rotace. Nepoměr vnitřních a zevních rotátorů se v reflexním plazení 

neprojeví. Vnitřní rotace ramenního kloubu je brţděna flekčním postavením lokte. Při 

správném nastavení ostatních částí těla do podélné osy je hrudník vyváţeně nesen 

distálním tahem zevních a vnitřních rotátorů na hlavici humeru (Vojta & Peters, 2010, s. 

43, 48, 49, 50). 

 

1.1.3 Vývoj z polohy na zádech 

První trimenon: 

Vzor drţení těla novorozence v nestabilní poloze na zádech je asymetrický. Celá 

páteř je v lateroflexi, hlava se nachází v reklinaci a je otočena k jedné straně. Hrudník je 

soudkovitý a ve směru laterolaterálním kratší neţ ve směru předozadním. Páteř je bez 

lordotických zakřivení. Pánev se nachází v anteverzi a břišní stěna je laterálně rozšířena. 

Stehna jsou abdukovaná do 45° a drţena ve flexi, stejně jako kolenní klouby, které jsou 

mírně ohnuty. I postavení ramenních kloubů je nevyzrálé, nacházejí se převáţně v 

extenzi, abdukci a vnitřní rotaci (Vojta & Peters, 2010, s. 10) 

Mezi 4. – 6. týdnem se u dítěte objevuje optická fixace, která mu umoţňuje 

orientaci. Mizí predilekční drţení hlavy a dítě je schopno krátce zdvihnout dolní 

končetiny nad podloţku (Kolář et al., 2009, s. 98). Neţ dítě dosáhne stabilní polohy na 

zádech, objevuje se v motorickém vývoji poloha tzv. šermíře, která je spojena 

s fázickým otočením hlavy. Záda jsou v této době stále úloţnou plochou, opěrnou bazí 

se stávají aţ v případě, kdy se dorzální svaly (m. trapezius) stanou antigravitačními 

svaly trupy a břišní svaly přejímají funkci při vzpřímení pánve (Vojta & Peters, 2010, s. 

143). 
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Konec 1. a začátek 2. trimenonu: 

Dítě se od 4. měsíce vzhledem k vzniklé opěrné bázi nachází v jisté poloze na 

zádech. Opěrnou bázi tvoří linea nuchaea, úroveň dolních úhlů lopatek a zevní kvadrant 

hýţďových svalů. Páteř je axiálně napřímená, coţ nabízí moţnost intersegmentální 

rotace. Mění se tím i postavení pánve, která se sklopí dorzálně. Napřímený trup je 

opěrnou bazí pro dolní končetiny, které se nacházejí nad podloţkou a jsou drţeny v 

pravoúhlé flexi a 45°abdukci. Nohy se mezi sebou dotýkají palci. Objevuje se izolovaný 

pohyb očí stranou bez současného otočení hlavy. Stejně tak je dítě schopné se podívat 

na předmět leţící na straně. Společně s motivací uchopit předmět se objevuje přes 

abdukci a zevní rotaci paţe úchop z laterální strany pomocí malíčku a prsteníčku 

čelistní ruky. Při úchopu můţe dojít k zatíţení stejnostranné spinae scapulae (Vojta & 

Peters, 2010, s. 11, 124) 

Ve 4,5 – 5 měsících je v poloze na zádech moţné asymetrické protaţení hrudníku, 

na které v 5. a 6. měsíci navazuje otáčení trupu při napřímeném osovém orgánu. Otáčení 

ze zad na bříško začíná v závislosti na vyvíjejícím se úchopu přes střední rovinu v 5. 

měsíci. Otočení probíhá přes pohybový vzor „radiálního úchopu― a dále přes bok aţ na 

břicho (Vojte & Peters, 2010, s. 126). Předpokladem pro provedení pohybu je stejně 

jako v poloze na břiše diferenciace nákročné a opěrné funkce. Jedna dolní končetina se 

během pohybu stává nákročnou, druhá opěrnou. Břišní muskulatura se během otáčení 

diferencuje a rozděluje do dvou šikmých řetězců. Zapojení prvního šikmého břišního 

řetězce je zásadní pro rotaci trupu do polohy na boku. Svojí aktivitou rotuje pánev ve 

směru opěrné horní končetiny. Kontrakce probíhá od m. obliquus abdominis internus 

čelistní strany přes m. transversus abdominis k m. obliquus abdominis externus záhlavní 

strany. Druhý šikmý břišní řetězec zajišťuje rotaci horní polovinu trupu a vzpřímení na 

rameni díky synergistické funkci s m. pectoralis major et minor (Kolář et al., 2009, s. 

102). 

3. a 4. trimenon: 

V případě, kdy dítě začne ovládat stabilní polohu na boku se z otáčivého děje ve 

věku 8-9 měsíců vyvíjí šikmý sed. Šikmý sed je přechodnou lokomoční fází do polohy na 

všech čtyřech. Celá oblast horního trupu je v šikmém sedu drţena stranově proti gravitaci. 

Dítě se při tom opírá o jeden loket (7. měsíc) nebo otevřenou dlaň (konec 8. začátek 9. 

měsíce), o stejnostrannou polovinu pánve (mediální gluteus) a o laterální plochu stehna 
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flektované dolní končetiny. Noha zatíţené dolní končetiny je nastavena do inverze 

společně s flektovanými metatarzofalangeálními klouby. V krční a hrudní páteři dochází k 

intersegmentální rotaci ke straně pohledu a k uchopující ruce, která je schopná se v 

ramenním kloubu flektovat přes 120° (9. měsíc) a na akru se objevuje pinzetový úchop s 

opozicí palce. Úchop vyţaduje vedle napřímené šíje také pohyb hlavy a horních končetin 

ve směru uchopovaného předmětu a to s vyváţenou synergistickou funkcí svalů mezi 

ventrální a dorzální muskulaturou krku a trupu (Kolář et al., 2009, s. 103; Vojta & Peters, 

2010, s. 66). Poloha šikmého sedu s oporou o dlaň je lokomočním přechodem do sedu, 

polohy na čtyřech, polohy na čtyřech s oporou o dlaně a špičky nebo do vysokého kleku. 

Na konci 9. měsíce je dítě ve vzpřímeném sedu schopno úchopu nad 120°. Tato hodnota 

flexe v ramenním kloubu je signálem začátku vertikalizace do stoje (Kolář et al., 2009, s. 

103). Pro docílení vertikalizace dítě vyuţívá polohu vzpřímeného kleku se symetrickou a 

kontralaterální oporou končetin. Ze stoje se nejdříve vyvíjí chůze ve frontální rovině, na 

ni navazuje samostatná bipedální lokomoce (Kolář et al., 2009, s. 104). 

 

1.1.4 Svalové souhry při opěrné funkci horní končetiny v poloze na 

zádech 

Během globálního modelu reflexního otáčení se pohyb na záhlavním rameni 

uskutečňuje přes fossa glenoidalis lopatky. Při otáčivém ději se přenáší opora 

z mediálního okraje lopatky na hlavici humeru a lopatka mění svoji polohu, kdy se 

v poloze na boku nachází fossa glenoidalis kolmo na hlavici humeru. Lopatka ve své 

opěrné funkci soustředí vektory všech svalů v tzv. silové pole, které vede přes lopatku 

dál k rameni, a pomáhá tím rotaci horní poloviny trupu (Vojta & Peters, 2010, s. 126). 

Při intersegmentální rotaci hrudní páteře k záhlavní straně a aktivací prvního šikmého 

svalového břišního řetězce se přesunuje opěrný bod od středního sloupce páteře směrem 

laterálně k záhlavnímu rameni. Tím se dostávají do protaţení adduktory lopatky (mm. 

rhomboidei, pars transversa et ascendens m. trapezius) a mění se jejich směr tahu 

k opěrné lopatce. Tím se adduktory lopatky stávají synergistickými protihráči otáčivých 

šikmých svalových řetězců. Adduktory lopatky mají i fixační funkci, která je důleţitá pro 

správnou aktivaci m. pectoralis minor, který je nejdůleţitějším rotátorem horní poloviny 

trupu. Při fixované lopatce pomocí aktivace adduktorů lopatky získá m. pectoralis minor 

velkou pákovou sílu pro zdviţení trupu. Vzhledem k punctum fixum nacházejícím se na 

processus coracoideus točí m. pectoralis minor horní polovinu těla z polohy na zádech 
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na bok (Vojta & Peters, 2010, s. 122). K rotačně vzpřimovacím svalům horní poloviny 

trupu řadíme i m. serratus anterior. Při fixované lopatce k hrudníku a směru tahu m. 

serratus anterior působí tento sval roztaţení hrudníku a točí bok z polohy na zádech do 

polohy na bok. Tím dochází ke změně opěrné plochy z polohy na zádech na ramenní 

kloub, čímţ se lopatka stává kostí, na které se soustředí veškeré síly všech rotátorů 

hrudníku. V případě, kdy dojde ke vzpřímení hrudníku na bok a stojí lopatka kolmo na 

fossa glenoidalis dosahuje aktivita m. pectoralis minor et m. serratus anterior vrcholu 

(Vojta & Peters, 2010, s. 123). Reflexní otáčení z polohy na zádech dále probíhá 

z polohy na boku, kde se opěrná funkce horní končetiny přesouvá přes ramenní kloub 

ve směru lokte a později na otevřenou ruku (Vojta & Peters, 2010, s. 159). 

 

1.2 Pohyby ramenního pletence 

Pohyby glenohumerálního kloubu jsou popisovány analyticky v základních 

rovinách lidského těla. Abdukce a addukce je tak pohyb probíhající čistě ve frontální 

rovině, flexe a extenze v rovině sagitální (Čihák & Grim, 2001, s. 240). Při celkovém 

pohybu ramenního pletence je však tento popis nedostačující a je platný pouze do 90° 

(Kapandji, 1987, s. 16). The American Academy of Orthopaedic Surgeons dlouho 

nerozlišovala rovinu pohybu, ve které je paţe zvednuta nad 90°, namísto toho pouţívala 

výraz elevace, který zahrnuje flexi či abdukci paţe (Eckenrode & Kelley, 2009, s. 17). 

V textu následující kapitoly proto bude vţdy jasně popsáno, zda se mluví o abdukci a 

flexi probíhající v základních rovinách lidského těla nebo v rovině lopatky. Pohyb 

v rovině lopatky je vyjádřením pohybu paţe vztaţeným k lopatce oproti hrudníku 

(Obrázek 1). To předpokládá, ţe rovina lopatky není opravdovým pevným bodem, jelikoţ 

se lopatka během elevace posouvá vpřed (Kebaetse, McClure & Pratt, 1999). 

 

 
 

Obrázek 1. Orientace lopatky vůči frontální rovině (Eckenrode & Kelley, 2009, s. 18) 
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Při pohybu paţe v rovině lopatky existuje několik výhodných biomechanických a 

anatomických předpokladů: 

- artikulující kloubní plochy jsou ve větším kontaktu, 

- vzhledem ke sníţené rotaci humeru nedochází k velkému přetočení spodní 

části kapsuloligamentózního komplexu a šlach rotátorové manţety 

(Eckenrode & Kelley, 2009, s. 17), 

- aktivita m. deltoideus a m. supraspinatus je optimálně vyrovnává, 

- většina funkčních pohybů probíhá v této rovině (Kapandji, 1987, s. 6). 

  

1.2.1 Fyziologický průběh flexe a abdukce 

Změna polohy paţe je přímým výsledkem sloţitého mechanismu, který musí 

fungovat přesným a koordinovaným způsobem. Počet kloubů, který se funkčně podílí 

na pohybech ramenního pletence, bývá autory uváděn odlišně. Většina autorů (např. 

Oatis, 2009, s. 127; Peat, Culham & Wilk, 2009, str. 3) popisuje, ţe se ramenní pletenec 

skládá ze čtyř skloubení – sternoklavikulárního, akromioklavikulárního, 

glenohumerálního a skapulothorakálního. Jiní autoři (např. Kapandji, 1987, s. 20; Véle, 

2006, s. 270) k nim připojují ještě subdeltoidní spojení. Po celou dobu elevace paţe je 

důleţitá správná souhra všech sloţek tvořící ramenní pletenec. Pochopení funkce 

kaţdého z jednotlivých kloubů pletence ramenního je základním předpokladem pro 

porozumění jeho celkové funkce (Oatis, 2009, s. 141). 

 Správný pohyb a stabilita lopatky jsou pro fyziologický a ekonomický pohyb celé 

horní končetiny zásadní. McClure, Michener, Sennett & Karduna (2001) zkoumali 

pomocí třídemnzionální kinematické analýzy pohyb lopatky vůči hrudníku. Lopatka 

během abdukce paţe v rovině lopatky rotuje vzestupně (50°), zevně (24°), naklápí se 

vzad (30°) a má přímou souvislost s pohybem humeru. Znalost skapulohumerálního 

rytmu je pro pochopení principu pohybu paţe nezbytná. Tento fenomén popisuje 

především vzájemný vztah lopatky a humeru během pohybu, dále zahrnuje i popis 

pohybu akromioklavikulárního a sternoklavikulárního kloubu (Eckenrode & Kelley, 

2009, s. 20). Inman, Saunders & Abbott (1944) na základě výsledků své práce stanovili, 

ţe při flexi a abdukci na kaţdé 2°abdukce nebo flexe v glenohumerálním kloubu 

připadne 1° vzestupné rotace lopatky. To znamená, ţe na 180° připadá 120° na kloub 

glenohumerální a 60° na kloub skapulothorakální. Autoři uvádějí, ţe poměr se stává 
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konstantním a je zřejmý nad 30° abdukce respektive 60° flexe. McClure et al. (2001) 

zaznamenali při aktivní flexi poměr 1,7:1. Existují i studie, které zkoumali 

skapulohumerální rytmus při elevaci paţe v rovině lopatky. Saha v roce 1961 

(Eckenrode & Kelley, 2009, s. 21) udává podobné výsledky jako Inman et al. (1944). 

Avšak některé z těchto prací udávají v závislosti na rozsahu pohybu větší zapojení 

skapulothorakálního spojení neţ glenohumerálního. Srovnání různých autorů udává 

Tabulka 1. Z tabulky je patrné, ţe skapulohumerální rytmus se nemění jen v závislosti 

na rozsahu pohybu, ale i vnějším zatíţení paţe. 

 

Navzdory rozdílným hodnotám, které literatura uvádí, můţeme dojít k několika 

společným závěrům. Skapulothorakální a glenohumerální kloub se při abdukci a flexi 

pohybují současně během celého rozsahu pohybu. Přesný poměr obou kloubů, který 

vyjadřuje vzájemný podíl účasti při pohybu, ovlivňují další faktory. Je závislý na 

rovině, v kterém daný pohyb probíhá, aktivitě svalů, vnějším zatíţení a také na 

individualitě kaţdého jedince (Oatis, 2009, s. 142). 

 

ABDUKCE: 

Abdukce je pohyb ramenního pletence okolo předozadní osy ve frontální rovině. 

S čistou abdukcí se v pohybovém projevu člověku setkáváme výjimečně. Nejčastějším 

pouţívaným pohybem (např. k přiblíţení ruky k puse) je abdukce spojená se 30° flexí 

Studie, rok Poměr (průměr) 

Inman et al., 1944 2:1 

McCLure et al, 2001 1,7:1 

Saha, 1961 2,3:1 

Freedman and Munro, 1966 1,54:1 

Doody et al., 1970 1,74:1 

Poppen et Walker, 1976 1,25:1 

Graichen et al., 2001 1,5:1 aţ 2,4:1 

McQuade and Smith, 1998 
3,1:1- 4,3:1 (lehké zatíţení) 

1,9:1-4,5:1 (těţké zatíţení) 

 
Tabulka 1. Skapulohumerální rytmus – srovnání různých autorů, převzato z Eckenrode & Kelley, 2009, 

s. 21 
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tzv. abdukce probíhající v rovině lopatky (Kapandji, 1987, s. 6). Fyziologický rozsah 

pohybu je 180°. Véle (2006, s. 272) uvádí čtyři fáze: 0°-45°-90°-150°-180°. Kapandji 

(1987, s. 64) rozděluje abdukci na tři fáze: 0°-90°-150°-180°. 

a) I.fáze 0°-90°: 

Pohyb vychází z glenohumerálního kloubu, přičemţ od 60° je plně aktivní kloub 

skapulothorakální (Kapandji, 1987, s. 6). Za hlavní abduktory paţe se povaţují m. 

deltoideus a m. supraspinatus, které při pohyby pracují ve vzájemné koaktivaci (Oatis, 

2009, s. 175). Véle (2006, s. 272) uvádí, ţe do 45° se uplatňuje spíše m. supraspinatus 

neţ m. deltoideus, který se stává dominantním ve druhé fázi (45°-90°). M. supraspinatus 

má pro iniciaci pohybu výhodnější biomechanické předpoklady. Jeho rameno síly je 

delší neţ svalu deltového (2,6 cm vs. 1,42 cm). Z tohoto důvodu směr tahu střední části 

musculus deltoideus vyvolává posun hlavice humeru kraniálně a laterálně, zatímco 

kontrakce musculus supraspinatus abdukuje a zároveň stabilizuje hlavici 

glenohumerálního kloubu v jamce (Oatis, 2009, s. 175). I přesto nelze m. supraspinatus 

povaţovat za základní sval, který je rozhodující pro iniciaci abdukce. Míra zapojení je 

srovnatelná s m. deltoideus, coţ se ukázalo při bloku nervus suprascapularis. Aktivním 

je sval po celou dobu abdukce, kdy vrchol aktivity nastává v 90° (Kapandji, 1987, s. 

62). M. deltoideus je schopný svoji aktivitou pokrýt celý rozsah abdukce, přičemţ 

maximální efektivity dosahuje okolo 90°. Můţeme ho rozdělit na 7 funkčních 

komponent: klavikulární část obsahuje 2 komponenty, akromiální část zahrnuje 1 

komponentu, spinální část rozlišuje 4 komponenty (Obrázek 2). Přesné zapojení 

jednotlivých komponent důleţitých pro abdukci (2. - 4. komponenty) se liší v závislosti 

na rovině pohybu (Kapandji, 1987, s. 60). 

Kontrakce obou svalů (zejména m. deltoideus) vyvíjí tlak na proximální část 

hlavice humeru tak, aby pevně drţela v jamce. Kontrakce zároveň aktivuje ostatní svaly 

rotátorové manţety, které díky anatomickému uloţení působí přímý tlak na hlavici 

humeru. Aktivita m. deltoideus, m. teres minor, m. subscapularis a m. infraspinatus 

tvoří koaktivační skupinu. Tah m. deltoideus je vyváţen tahem svalů rotátorové 

manţety (Oatis, 2009, s. 176). 
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První fáze abdukce končí v 90 °, kdy dojde k uzamčení kloubu tím, ţe tuberculum 

majus narazí na hranu jamky (Kapandji, 1987, s. 64). Anatomickou bariérou při abdukci 

nad 90°je ligamentum coracoacromiale (Čihák & Grim, 2001, s. 241).  

b) II.fáze 90°-150°: 

Rameno je uzamčeno a zvýšený rozsah můţe nastat za přispění ostatních části 

ramenního pletence. K těmto pohybům řadíme laterální rotaci lopatky, která orientuje 

kloubní plochu jamky kraniálně, a axiální rotaci ve sternoklavikulárním a 

akromioklavikulárním kloubu (Kapandji, 1987, s. 64). Rozsah vzestupné rotace 

skapulothorakálního kloubu během abdukce činí 60° zatímco rozsah elevace 

sternoklavikulárního skloubení je okolo 40°. Sternoklavikulární kloub tak nevyuţije plně 

svého moţného rozsahu, a musí dojít k pohybu v akromioklavikulárním kloubu. Během 

vzestupné rotace lopatky dochází k nataţení ligamentum conoideum, které se upíná na 

tuberculum conoideum. Tahem ligamenta začne klavikula vzestupně rotovat, a díky 

jejímu esovitému zakřivení nedojde k vyčerpání rozsahu elevace ve sternoklavikulárním 

kloubu, ale k zapojení kloubu akromioklavikulárního (Oatis, 2009, s. 144). 

 

 

Obrázek 2. Komponenty m. deltoideus a jejich zapojení během pohybu. (Kapandji, 1987, s. 61) 
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Hlavní svaly podílející se na daném pohybu jsou m. trapezius a m. serratus 

anterior. Tyto svaly iniciují abdukci ve skapulothorakálním kloubu. Ačkoliv je jeho 

aktivita patrná jiţ od 30°, k největšímu zapojení dochází nad 90°. Proto budou svalové 

souhry popsány dále. Správná stabilita lopatky je klíčová pro optimální timing svalové 

aktivity. Vyváţená souhra m. serratus anterior a m. trapezius zajišťuje čtyři základní 

body potřebné k optimální funkci ramene: 

- rotaci lopatky udrţující povrch jamky v náleţitém postavení, 

- prostřednictvím rotace lopatky je m. deltoideus v průběhu celého rozsahu pohybu 

udrţen v potřebné délce, díky které lze dosáhnout dostatečné síly a stability (bez 

rotace lopatky by byla moţná aktivní abdukce moţná jen do 90°), 

- během narůstající abdukce zabraňuje útlaku subakromiálních struktur a následnému 

vzniku impingement syndromu, 

- vytváří stabilní oporu pro aktivaci axiohumerálních a skapulohumerálních svalů 

(Eckenrode & Kelley, 2009, s. 34). 

Svaly, které ovlivňují pozici lopatky, rozdělují Eckenrode & Kelley (2009, s. 34.) 

na základě směru tahu na dvě části. Horní část tvoří pars descendens m. trapezius, m. 

levator scapulae a horní část m. serratus anterior. K dolní části přiřazuje pars ascendens 

m. trapezius a dolní část m. serratus anterior. Během elevace paţe dochází aktivitou pars 

descendens m. trapezius společně s m. levator scapulae k elevaci, addukci a vzestupné 

rotaci lopatky. Horní část m. serratus anterior elevaci napomáhá, ale lopatku abdukuje a 

táhne ji laterálně (Oatis, 2009, s. 158). Pars ascendens m. trapezius svým tahem 

orientuje glenoid vzestupně vpřed a jeho zapojení je nejvíce patrné okolo 120°. Spodní 

vlákna musculus serratus táhnou spodní úhel lopatky vpřed a laterálně. Lopatka se po 

zadní stěně hrudníku sune aktivitou m. serratus anterior vpřed a kloubní jamka lopatky 

se přibliţuje k sagitální rovině (Obrázek 3) (Eckenrode & Kelley, 2009, s. 35). 

Důleţitou roli při pohybu skapulothorakálního kloubu hrají rovněţ mm. 

rhombodiei a m. levator scapulae. Při fázické hybnosti dojde na základě jejich aktivace 

k izolované addukci lopatky. Aktivními jsou také během sestupné rotace lopatky, s 

kterou se v pohybovém projevu člověka setkáme společně s vnitřní rotací paţe např. při 

oblékání kabátu. V tomto případě tvoří mm. rhomboidei a m. levator scapulae 

koaktivační pár („force couple―) s m. pectoralis minor, který při pohybu vyvaţuje jejich 

addukční sloţku a zároveň táhne processus coracoideus vpřed. Společnou aktivací 
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těchto svalů je lopatka addukovaná, její horní hrana se naklopí vpřed, dolní úhel lopatky 

je nazdvihnut, ale akromion sníţen (Oatis, 2009, s. 165). 

 

 

Pohyb je omezen přibliţně okolo 150° (90°+60°díky rotaci lopatky) odporem m. 

latissimus dorsi et pectoralis major (Kapandji, 1987, s. 64). 

c) III.fáze 150°- 180° 

K tomu, aby paţe dosáhla finální vertikální pozice je nezbytný pohyb obratlů a 

zapojení trupového svalstva. V případě jedné abdukované paţe dochází k laterálnímu 

posunu spinálních výběţků následkem kontrakce kontralaterálních spinálních svalů. Při 

obou abdukovaných končetinách elevujících se do vertikály dochází ke zvýšení bederní 

lordózy (Kapandji, 1987, s. 64.; Véle, 2006, s. 273). 

 

 

 
 

Obrázek 3. Vzájemná spolupráce svalů okolo lopatky; SA – m. serratus anerior, UT – m. trapezius pars 

descendens, LS – m. levator scapulae, MT – m. trapezius pars transverza, LT – m. trapezius pars 

ascendens (Eckenrode & Kelley, 2009, s. 34) 
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FLEXE: 

Flexe je pohyb okolo frontální osy v sagitální rovině. Rozsah pohybu v daném 

kloubu je 180° (Čihák & Grim, 2001, s. 240). Kapandji rozděluje flexi do třech fází 

(Obrázek 4) (Kapandji, 1987, s. 66). 

a) I.fáze 0°-50°; (60)° 

Pohyb vychází z glenohumerálního kloubu. Přičemţ za primární flexory 

glenohumerálního kloubu se povaţuje klavikulární část m. pectoralis major společně 

s předními vlákny m. deltoideus. Jackson, Joseph & Wyard (1977) uvádí, ţe u 7 z 8 lidí 

bez poruchy ramenního kloubu došlo k primárnímu zapojení předních vláken m. 

deltoideus neţ klavikulární části m. pectoralis major. 

Flexe je limitována dvěma faktory. Napnutím coracohumeralního ligamenta 

(zejména jeho zadní části) a odporem m.teres minor, m.teres major a m.supraspinatus 

vzniklým během jejich aktivity (Kapandji, 1987, s. 66). 

b) II.fáze 60°- 120° 

Pohyb je doplněn o pohyb skapulothorakálního kloubu. Svaly a jejich zapojení je 

podobné jako při abdukci. Důleţitou souhrou je opět koaktivace m. serratus anterior 

společně s m. trapezius. M. serratus anterior hraje, na základě jeho umístění blíţe 

k sagitální rovině, při flexi větší roli neţ m. trapezius, který je postavením blíţe k rovině 

frontální (Oatis, 2009, s. 159). 

Flexe ve skalupothorakálním skloubení je limitována díky odporu vzniklým tahem 

svalu m. latissimus dorsi a kostosternálními vlákny m. pectoralis major (Kapandji, 

1987, s. 66). Jmenované svaly kříţí všechny skloubení ramenního pletence, zabraňují 

jeho elevaci, a proto se označují jako depresory (Oatis, 2009, s. 183). 

c) III.fáze 120°- 180° 

Po vyčerpání rozsahu pohybu v glenohumerálním a skapulothorakálním kloubu 

dochází opět k zapojení sternoklaviklárního a akromiolavikulárního skoubení do 

globálního modelu pohybu. Zároveň probíhá souhyb celé páteře ve smyslu rotace 

obratlů a napřímení do extenze. Mechanismus účinku je popsán výše viz abdukce. 
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Obrázek 4. 3 fáze flexe dle Kapandjiho; 1 – m. deltoideus pars clavicularis, 2 – m. coracobrachialis, 3 – 

m. pectoralis major pars clavicularis, 4 – m. trapezius pars descendent, 5 – m. trapezius pars ascendens, 

6 – m. serratus anterior, 7 – paravertebrální svaly (Kapandji, 1987, s. 67) 
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2 MOŢNOSTI KINESIOTAPINGU RAMENNÍHO 

PLETENCE 

2.1 Obecné principy a předpoklady 

Kinesiotaping (KT) je metoda, jejímţ cílem je sníţit bolest a podpořit přirozený 

proces hojení tkání spojený s onemocněním a zraněním pohybového aparátu (Kahanov, 

2007). Zároveň poskytuje KT stálou podporu kloubům a svalům bez omezení rozsahu 

pohybu (Kumbrink, 2009, s. 2). Toho je úspěšně vyuţíváno v léčbě různých 

ortopedických, neurologických a neuromuskulárních onemocněních. Léčebný přínos 

metody je vysvětlen na základě několika předpokladů, které nejsou dostatečně 

objektivně podloţené. Výsledný efekt terapie vzniká pravděpodobně kombinací čtyř 

hlavních účinků aplikace: 

- Zvýšení cirkulačních a metabolických parametrů, 

- Sníţení bolesti, 

- Ovlivnění svalové funkce, 

- Podpora kloubní funkce a biomechaniky, 

(Kahanov, 2007; Kumbrink, 2009, s. 6; Sijmonsma, 2007, s. 13). 

 

2.2 Mechanismus účinku 

Přesný mechanismus účinku KT je i v dnešní době stále nepotvrzenou 

domněnkou. Setkáváme se se dvěma teoriemi, které se ve výsledném účinku doplňují a 

nelze je od sebe oddělit. Mechanismus působení je zaloţen na sníţení nociceptivní 

aference a zvýšení aference proprioceptivní a exteroceptivní (Halseth, McChesney, 

DeBeliso, Vaughn & Lien, 2004). Aplikace kinesiotapu (K-tapu) působí na tělo jako 

podnět, který ovlivňuje somatosenzorický systém. Pod pojem somatosenzorika 

zahrnujeme všechny vjemy, které jsou vyvolávány podráţděním smyslových senzorů 

těla, mimo tzv. speciálních smyslů jako je zrak, čich, chuť, sluch a vestibulární aparát. 

Dílčími oblastmi, které do somatosenzoriky patří, jsou nocicepce, propriocepce a koţní 

neboli povrchová citlivost (Silbernagel & Despopoulos, 2004, s. 314; Rienmann & 

Lephart, 2002). 
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2.2.1 Teorie první 

Mechanismus účinku KT ovlivňující svalovou a kloubní funkci je spojen 

především s působením K-tapu na koţní receptory a proprioreceptory. Elastické 

vlastnosti K-tapu společně se správným přednastavením kůţe, svalu a kloubu způsobují 

konstantní podráţdění koţních mechanoreceptorů, které mají vliv na změnu 

propriocepce. Tím dochází k reflexnímu ovlivnění svalu nejen pod páskou, ale i v jejím 

okolí (Chang, Chou, Lin, Lin & Wang, 2010; Yoshida & Kahanov, 2007). 

Charakteristika receptorů detekujících koţní citlivost: 

Kůţe obsahuje různé typy receptorů. Rozlišujeme termoreceptory detekující 

teplotní změny, nociceptory, a mechanoreceptory. Mechanoreceptory reagují na 

mechanické podněty (dotyk, tah, tlak, vibrace) a převádí mechanickou energii v 

aferentní nervové signály (Fox, 2004, s. 244). Všeobecně se jedná o holá nervová 

zakončení (končící např. u vlasových folikulů), dále rozšířená zakončení nervových 

vláken (Merkelovy disky, Ruffiniho tělíska) a opouzdřená zakončení (Paciniho tělíska, 

Meissnerova tělíska), z nichţ kaţdý je citlivý na odlišnou modalitu. Hlavní lokalizace 

opouzdřených a rozšířených nervových zakončení je na dlani, špičkách prstů, v dutině 

ústní a na jazyku. V ostatních částech těla není jejich distribuce tolik výrazná a bylo 

prokázáno, ţe holá nervová zakončení z ostatních koţních okrsků je mohou v detekci 

zastoupit (Ganong, 2005, s. 122; Silbernagel & Despopoulos 2004, s. 314). Na 

neochlupené kůţi jsou Merkelovy disky a Meissnerova tělíska uloţeny na rozhraní 

epidermis a dermis a společně rozlišují strukturované povrchy (dřevo, tkanina) nebo 

reliéfní povrchy jako např. Braillovo písmo (Příloha 1). Merkelovy disky jsou pomalu 

se adaptující senzory reagující na tlak. Jsou zakončením rozvětvených myelinizovaných 

nervových vláken. Na komplexech Meissnerových tělísek končí jedno myelinizované 

nervové vlákno, jehoţ receptor je rychle se adaptující na tlakové změny z velmi malých 

oblastí kůţe (malé recepční pole). Tak je moţno poznat jak dotyky na kůţi, tak vibrace 

(10-100 Hz). Na ochlupené kůţi přebírají tuto úlohu volná nervová zakončení reagující 

na ohnutí vlasu (Silbernagel & Despopoulos, 2004, s. 314; Latash, 2008, s. 46). 

Ruffiniho a Paciniho tělíska jsou uloţeny na ochlupené kůţi v dermis a podkoţním 

vazivu a patří k receptorům s velkým recepčním polem. Ruffiniho tělíska jsou pomalu 

se adaptující tlakové receptory, které mohou zaznamenat stimul aţ 5 cm laterálně od 

jejich zakončení. Čím vyšší je tlak na kůţi (hloubka vtlačení), tím vyšší je frekvence 
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akčního potenciálu, přičemţ intenzita dráţdění je úměrná pouze tlakové intenzitě. 

Rychle se adaptující Paciniho tělíska patří k největším koţním receptorům. Jejich 

velikost se pohybuje okolo 1-5mm. Nacházející se v podkoţním vazivu v blízkosti 

fascie a periostu. Reagují na změny rychlosti tlakových změn, a jsou proto 

specializovaná jak na tlak, tak na vibrace (100-400 Hz) (Silbernagel & Despopoulos, 

2004, s. 314; Fitzgerald, Gruener & Mtui, 2007, s. 132). 

Charakteristika proprioreceptorů: 

Mezi proprioreceptory řadíme svalová vřeténka, šlachové receptory a receptory 

kloubní. Svalová vřeténka sloţená z intrafuzálních vláken jsou uloţena paralelně 

k extrafuzálním vláknům kosterních svalů. Intrafuzální vlákna se dále dělí do dvou 

typů: vláken s řetězovitě uspořádanými jádry a vláken s jaderným vakem. Vlákna 

obalují dva typy senzorických zakončení, primární anulospirální a sekundární 

keříčkovitá. Nervová zakončení reagují na délkové protaţení intrafuzálních vláken a 

vedou informace do míchy jak o jejich délce, tak i o změně délky (rychlosti). Vřeténka 

mají vlastní motorickou inervaci zprostředkovanou gama-motoneurony, které jsou 

schopné měnit délku intrafuzálních vláken a tím citlivost na protaţení (Silbernagel & 

Despopoulos, 2004, s. 316; Ganong, 2005, s. 132). Golgiho šlachová tělíska leţí na 

rozhraní svalu a šlachy a jsou zapojena sériově ke kosterním svalům. Reagují velmi 

citlivě na kontrakci několika málo motorických jednotek, stejně tak jako na pasivní 

protaţení. Slouţí především k regulaci svalového napětí. Jejich aferentní vlákna působí 

útlum alfa-motoneuronů svého svalu, a tím chrání sval i šlachu před přetíţením (Trojan, 

Druga, Pfeiffer & Votava, 2005, s. 37). Kloubní receptory zahrnují několik typů. Volná 

nervová zakončení se hojně vyskytují v kloubním pouzdře, ligamentech a 

intraartikulárních meniscích. Pokusy na zvířatech ukázaly, ţe v případě kloubního 

zánětu jsou volná nervová zakončení dráţděna více neţ při pouhém protaţení. 

Opouzdřená kloubní nervová zakončení vyskytující se okolo kloubního pouzdra 

zahrnují Ruffiniho tělíska reagující na protaţení a Paciniho tělíska citlivé na vibraci 

(Fitzgerald et al., 2007, s. 127). 

Vliv mechanoreceptorů na řízení motoriky: 

Vzájemný vztah mezi proprioceptory, koţními mechanoreceptory a artikulárními 

receptory je stále zkoumán. Informace z těchto tří systému jsou integrovány v 

kontralaterálním parietálním laloku posteriorně od postcentrálního gyru. CNS na ně 
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reaguje okamţitými motorickými projevy a změnami ve funkci pohybového aparátu. 

Integrace těchto signálů je základním předpokladem uvědomění si tělesného schématu – 

stereognosie (Fitzgerald et al., 2007, s. 134; Kolář et al., 2009, s. 188). Stereognostickou 

funkci, která je zásadní pro cílený pohyb, lze popsat jako schopnost prostorového 

vnímání a kontaktu se zevním prostředím (bez pomoci zraku) ve vztahu k našemu 

tělesnému schématu (Kolář et al., 2009, s. 92). Uvědomování si polohy různých částí 

těla v prostoru závisí především na aferenci z proprioceptorů a kloubních receptorů 

(Latash, 2008, s. 258). Svalová vřeténka neustále poměřují postavení a pohyb kloubů. 

Rychlost změny postavení se projeví v přechodné vysoké frekvenci impulzů akčního 

potenciálu, zatímco konečné postavení kloubu se projeví následnou konstantní frekvencí 

impulzů (Silbernagel & Despopoulos, 2004, s. 316). Kloubní receptory zaznamenávají 

úhlové změny polohy kloubu po celou dobu rozsahu pohybu a jsou citlivé na změny 

napětí v kloubním pouzdře, které je závislé na kontrakci a protaţení svalu. To je 

detekováno Golgiho šlachovým tělískem a svalovým vřeténkem. Je prokázáno, ţe 

některé z nízkoprahových koţních mechanoreceptorů (Paciniho tělíska a Ruffiniho 

tělíska) se podílejí i na propriocepci a při kontrole pohybu mají důleţité postavení. 

Jejich přesnou funkci je nutné však blíţe objasnit. Latash (2008, s. 45) uvádí, ţe při 

kontrole pohybu hrají koţní mechanoreceptory důleţitou roli, obzvláště při pohybech 

zahrnujících taktilní čití. Je moţné, ţe protaţením kůţe se mohou získávat aferentní 

informace o pohybu kloubu a do jisté míry i pozici kloubu. Navíc Riemann & Lephart 

(2002) uvedli, ţe při krajních polohách pohybu v kloubu by mohly koţní 

mechanoreceptory následkem vysokého protaţení kůţe hrát větší roli při detekci pohybu 

neţ kloubní mechanoreceptory. 

Mechanismus účinku KT zaloţený na vzájemné souvislosti koţních 

mechanoreceptorů s proprioceptory se stal zájmem několika studií. Halseth et al. (2004) 

zkoumali vliv KT na propriocepci u kotníku. Do studie bylo zahrnuto 30 probandů bez 

klinicky významných problémů, které by mohly ovlivnit výsledky (např. zvýšená 

laxicita vaziva, distorze kotníku). Účelem studie bylo zjistit, zda uţití KT zlepší 

polohocit během dvou pohybů: plantární flexe a inverze spojené s 20°plantární flexí. 

Pro měření byla zkonstruována speciální pohyblivá plošina, ve které byl zabudován 

potenciometr snímající úhel talokrurálního kloubu v sagitální a frontální rovině. Studie 

neprokázaly u ţádného z pohybů statisticky významný rozdíl. Aplikace K-tapu 

neovlivnila polohocit a nebyl tak potvrzen moţný mechanismus účinku. Odlišné 
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informace uvádí práce z roku 2011. Lin, Hung & Yang (2011) zkoumali u 12 

asymptomatických jedinců vliv K-tapu na svalovou aktivitu a změnu propriocepce 

pomocí odlišných metod. Kinesiotape byl aplikován mechanickou technikou na rameno 

dominantní horní končetiny. Data určená k vyhodnocení změny propriocepce byla 

měřena pomocí kinematické analýzy uskutečněné ve třídimenzionálním prostoru. 

Výsledky prokázaly změnu proprioceptivní zpětné vazby. Stejně tak došlo k úpravě 

svalové aktivity. Autoři se domnívají, ţe existuje společná souvislost mezi ovlivněním 

svalového tonu a změnou propriocepce a přiklánějí se k tvrzení, ţe důvodem změněné 

neuromuskulární odpovědi po aplikaci k-tapu můţe být podráţdění koţních 

mechanoreceptorů. 

2.2.2 Teorie druhá 

Mechanismus účinku ovlivňující bolest vychází z teorie, která uvádí, ţe v případě 

zánětu či otoku je prostor mezi kůţí a svaly komprimován, coţ má za následek omezení 

krevní a mízní cirkulace. Komprese tkáně, zmenšený intersticiální prostor a zmnoţení 

extracelulární tekutiny stimuluje nociceptory, jejichţ podráţdění je zdrojem pocitu 

bolesti (Kahanov, 2007). V případě přednastavení kůţe, svalu a kloubu do předpětí 

dochází v kombinaci se správnou aplikací K-tapu k jeho typickému zvrásnění, coţ má 

za následek nadzvednutí kůţe. Tím se zvětší prostor mezi kůţí a podkoţím, obnoví 

krevní cirkulace následkem sníţené komprese cév a dojde ke zpětnému toku lymfy do 

lymfatického systému. Zmenší se tlak na mechanické nociceptory, a tím ustoupí pocit 

bolesti (Obrázek 5) (Kahanov 2007; Kumbrink, 2009, s. 2). Teoretická zvýšená 

metabolická aktivita vede k zmnoţení fibroblastů a následně k proteoglykanové a 

kolagenové syntéze, která je zásadní pro přirozený proces hojení (Kahanov, 2007). 

 

 

Obrázek 5. Účinek kinesiotapu (převzato z Sielmann & Hammelman, 2008, s. 20) 
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Charakteristika nociceptorů: 

Nociceptory jsou zřetězená zakončení periferních axonů, která generují akční 

potenciál jako odpověď na potenciální škodlivé podněty určité modality. Nociceptory 

jsou citlivé na mechanické, tepelné a chemické podněty. Signály jsou přenášeny pomocí 

pomalu vedoucích C-vláken (méně neţ 1m/s), díky kterým pociťujeme „pomalou― 

bolest. Naopak rychlá myelinizovaná vlákna Aδ (5-30 m/s) nás informují o bolesti 

„rychlé―. Většina nociceptorů je polymodálních (vlákna C) a reagují na všechny 

zmíněné podněty. Unimodálních nociceptorů (vlákna Aδ) je podstatně méně. Obecně 

platí, ţe rychlá a ostrá bolest je způsobena výhradně podráţděním mechanických a 

teplotních receptorů, zatímco pomalá podráţděním všech, přičemţ chemické podněty 

vznikající např. při zánětu hrají větší roli (Silbernagel & Despopoulos, 2004, s. 218). 

Intenzita a charakter bolesti jsou úzce spojené s mechanismem a mírou poškození 

dané tkáně. Tkáň můţe být poškozena tepelnými vlivy stejně tak jako zánětem, ischémií 

nebo pohmoţděním. Průměrná hodnota teplotního podnětu, při kterém dochází 

k prvnímu poškození tkáně a bolestivému stimulu, je u člověka 45°C. Mezi chemické 

podněty reagující na poškození tkáně patří bradykinin, serotonin, histamin, draslíkové 

ionty a proteolytické enzymy. Ukazuje se, ţe bradykinin reaguje na poškození tkáně 

nejcitlivěji a společně s lokálními změnami na buněčné úrovni stimuluje bolest nejvíce. 

Také svalový spazmus je základem mnoha klinických bolestivých stavů. Vzniklá bolest 

je pravděpodobně výsledkem přímého účinky svalového spazmu na mechanické 

receptory bolesti, ale můţe rovněţ vyplývat z nepřímého účinku na cévy, které jsou 

komprimovány, coţ můţe vést k ischémii (Guyton & Hall, 2006, s. 599). 

Vrátková teorie: 

Mechanismus účinku KT ovlivňující bolest je vysvětlován i na základě facilitace 

inhibičních mechanismů – tzv. vrátkové teorie bolesti (Sielmann & Hammelman, 2008, 

s. 21; Paoloni et al., 2011). Vrátková teorie řízení bolesti je zaloţena na předpokladu, ţe 

zadní rohy míšní představují jakousi bránu nebo „vrátka― na základě působení 

interneuronů v substantia gelatinosa. Podle této představy je pomocí otvírání a zavírání 

vrátek buď usnadňován, anebo blokován přístup informací o působící bolesti do 

podkorových center a do mozkové kůry, a tím regulováno i vnímání bolesti. Nocicepční 

neurony v zadním rohu míšním jsou prostřednictvím interneuronů tlumeny vzruchovou 

aktivitou tlustých vláken kódující taktilní informace (vrátka jsou přitom uzavřena), a to 
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mechanismem presynaptické inhibice. Inhibiční účinek vláken na nocicepční neurony je 

podkladem jevu, kdy taktilní dráţdění kůţe uleví bolesti v blízkém okolé (Kuthan, 

2003, s. 574; Ganong 2005, s. 142). 

 

2.3 Účinky kinesiotapu 

2.3.1 Zvýšení cirkulačních a metabolických parametrů 

Jedním z funkčních příznaků, patřící mezi symptomy, které se rehabilitační léčba 

snaţí ovlivnit je otok. Definujeme ho jako nahromadění tekutiny v buňkách, tkáních a 

orgánech. Na etiologii a patogenezi vzniku otoku se podílejí čtyři faktory: zvýšení 

krevního tlaku v arteriální části kapiláry, sníţení onkotického tlaku tekutin, zvýšení 

cévní permeability a zpomalení proudění v lymfatickém systému. Podle toho, zda se 

jedná o otok lokální nebo celkový se liší strategie terapie. U obou případů má otok 

negativní vliv na pohybový aparát. Omezuje pohyb v segmentu, reflexně inhibuje svaly 

a zároveň dochází k poruše prokrvení segmentu a jeho vnímání následkem změn 

propriocepce (Silbernagel & Lang, 2001, s. 234; Kolář et al., 2009, s. 413). V klinické 

praxi se setkáváme i s otokem způsobeným nedostatečnou drenáţní funkcí lymfatického 

systému - lymfedémem. Jedná se o chronicky probíhající onemocnění způsobené 

nerovnováhou mezi transportní kapacitou lymfatického systému a objemem vznikající 

lymfy. Oproti jiným otokům je pro něj charakteristická vysoká koncentrace bílkovin a 

tkáňového moku v intersticiu. Mluvíme o tzv. vysokoproteinovém otoku, který je 

doplněn chronickou zánětlivou reakcí a nadbytkem fibrotizujících depozit vedoucích 

k postupné přestavbě tkáně (Klauzová, 2010). 

První studií zabývající se obecně touto problematikou je práce Kase z roku 1998. 

Ve studii byly sonograficky měřeny změny periferního průtoku krve před a po aplikaci 

KT. Do studie bylo zahrnuto 9 náhodně vybraných probandů. Jejich zdravotní stav byl 

odlišný, přičemţ 4 z nich neměli ţádné klinické obtíţe. Periferní průtok krve se měřil ve 

třech různých arteriích. U kaţdého probanda byla vybrána pouze jedna (Příloha 2). Poté 

byl na sval v jejich blízkosti nalepen KT a průtok krve byl po deseti minutách změřen 

opakovaně. U zdravých jedinců nebyla zaznamenána ţádná výrazná změna v periferním 

průtoku krve. U jedinců s klinickými příznaky se periferní průtok zvýšil v rozmezí 20-

60% (Kase & Hashimoto, 1998). Objektivní limitací studie je, ţe popisuje kazuistiky 

jednotlivých probandů a data nejsou statisticky zpracovány. 
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Další studie jsou specifičtější a zabývají se problematikou sníţení otoku a 

lymfedému u většího souboru pacientů. V roce 2009 vznikla práce věnující se účinku 

KT u pacientů trpících lymfedémem vzniklým po léčbě rakoviny prsu (Tsai, Hung, 

Yang, Huang & Tsauo, 2009). Studie zahrnovala 41 pacientů a cílem bylo porovnat 

rozdíl mezi standardní dekongestivní léčbou a její modifikovanou variantou, kde byla 

vícevrstvá bandáţ nahrazena kinesiotapem. Studie neprokázala ţádný statisticky 

významný rozdíl mezi oběma skupinami. Obvod končetiny a sloţení stagnující tekutiny 

se sníţily u obou skupin, coţ potvrzuje obdobný účinek KT jako u standardní 

antiedematózní bandáţe. Autoři však objektivně upozorňují na větší ekonomickou 

náročnost spojenou s dlouhotrvajícím uţíváním K-tapu. Bialoszewski, Wozniak & 

Zarek (2009) zkoumali účinek KT při redukci edému následkem operačního 

prodluţování končetiny Ilizarovou metodou. 21 pacientů bylo rozděleno do dvou 

skupin, přičemţ se porovnával efekt manuální lymfodrenáţe oproti aplikaci kinesiotapu. 

Po konečném změření obvodu stehna a bérce autoři došli k závěru, ţe obě techniky mají 

vliv na redukci lymfedému. U skupiny léčenou KT byl ovšem zaznamenán významně 

rychlejší efekt terapie. 

 

2.3.2 Sníţení bolesti 

Bolest je subjektivní nepříjemná senzorická a emociální zkušenost spojená 

s akutním nebo potenciálním poškozením tkání. Jedná se o základní fenomén chránící 

organismus před poškozením či poškozováním. Reakce organismu na bolest je 

komplexní, přičemţ je zásadním způsobem aktivována jak sloţka somatická, tak 

psychická (Kolář et al., 2009, s. 639). Intenzita bolesti je vzhledem k citové sloţce 

vnímání bolesti u jednotlivých osob vţdy rozdílná a subjektivní. Pro hodnocení 

intenzity bolesti se v praxi pouţívá jednoduchých měřítek, mezi která patří vizuální 

analogová škála (VAS) a číselné měřítko hodnocení (NRS). Cílem fyzioterapie je 

pomocí různých rehabilitačních technik a postupů intenzitu bolesti sníţit. 

Podle dosud uveřejněných studií není jednoznačný vliv KT na sníţení bolesti 

zcela prokázán. Paoloni et al (2011) se zabývali účinkem KT u pacientů s chronickou 

bolestí zad (LBP) trvající déle neţ 12 týdnů. Jedním ze záměrů práce bylo určit u 39 

pacientů krátkodobý a dlouhodobý účinek kinesiotapu na redukci bolesti. Intenzita 

bolesti byla stanovena pomocí VAS. Krátkodobý vliv K-tapu na sníţení bolesti byl 
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zkoumán u všech 39 pacientů před a ihned po jeho aplikaci. Okamţitý účinek 

kinesiotapu na sníţení bolesti byl statisticky prokázán. Ve druhé fázi výzkumu byli 

pacienti rozděleni do tří skupin léčených po dobu čtyř týdnů. První skupina byla léčena 

pouze pomocí K-tapu, který byl vyměněn kaţdé tři dny. Kinesiotape byl aplikován 

technikou tape stretch/tension za účelem inhibice paravertebrálních svalů v oblasti L5-

Th12 ve směru úpon-začátek. Druhá skupina chodila třikrát týdně cvičit na skupinové 

cvičení pod dohledem fyzioterapeuta a zároveň byl pacientům aplikován K-tape. 

Terapie třetí skupiny zahrnovala pouze skupinové cvičení, které obsahovalo stejné 

cviky jako druhé skupiny. U všech skupin byl sledován efekt terapie na sníţení bolesti 

LBP. Dlouhodobý vliv kinesiotapu na sníţení bolesti se u první skupiny projevil. 

Nicméně oproti ostatním skupinám byl rozdíl v hodnotách VAS před a po ukončení čtyř 

týdenní léčby menší. 

González-Iglesias et al. (2009) se zabývali krátkodobým a dlouhodobým vlivem 

KT na sníţení bolesti u pacientů s problematikou „whiplash Indry―. Zároveň se pokusili 

zjistit, zda je správná aplikace K-tapu rozhodující pro očekávaný efekt. Pacienti (n=41) 

byli rozděleni do dvou skupin, přičemţ jen jedné skupině byl K-tape aplikován správně. 

Druhé skupině byl aplikován tape ze stejného materiálu, ale byly porušeny veškeré 

zásady aplikace. Data byla zaznamenána ihned po aplikaci K-tapu a znovu po 24 

hodinách. Intenzita bolesti byla stanovena pomocí NRS. U skupiny se správně 

aplikovaným kinesiotapem došlo oproti kontrolní skupině ihned po aplikaci k většímu 

sníţení bolesti. Účinek přetrvával i po 24 hodinách. Nicméně je třeba podotknout, ţe 

ačkoliv došlo k významnému rozdílu mezi oběma skupinami, hodnota ovlivnění bolesti 

nebyla klinicky významná. 

Krátkodobý i dlouhodobý vliv KT na sníţení bolesti potvrdil i Evermann v roce 

2009. Do studie zahrnul celkově 35 pacientů se čtyřmi rozdílnými diagnózami. 

Nejpočetnější skupinu (n=12) tvořili pacienti s lumbalgií, zatím co bolestivým úponem 

pes anserinus trpělo pouze 6 pacientů. Ke kaţdé skupině byla vytvořena skupina 

kontrolní, léčená formou fyzikální terapie kombinované s podáním analgetik. U všech 

pacientů bylo formou dotazníku zjišťováno, jestli došlo ke sníţení bolesti a potíţí 

spojených se vzniklým onemocněním. Efekt byl sledován ihned po aplikaci, po 24, 72 a 

96 hodinách, dále po jednom a dvou týdnech. U všech skupin léčených pouze KT došlo 

po zpracování dat k statisticky významnému sníţení bolesti a obtíţím oproti kontrolním 

skupinám. K nejvýznamnějším změnám došlo po 48 hodinách (Evermann, 2009). 
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Jiné výsledky byly publikovány studií (Firth, Dingley, Davies, Lewis & 

Alexander 2010) zabývající se krátkodobým vlivem KT na sníţení bolesti při zánětu 

Achilovy šlachy. Intenzita bolesti byla měřena během odrazu postiţené končetiny 

pomocí VAS nejprve bez K-tapu, poté s kinesiotapem. Ve skupině 29 pacientů nebyl 

zaznamenán signifikantní rozdíl a účinek K-tapu na sníţení bolesti nebyl prokázán. I 

přes malý vzorek pacientů je při detailním prozkoumání zajímavé, ţe 12 pacientů 

uvedlo silnější pocit bolesti neţ před aplikací K-tapu. 

 

2.3.3 Ovlivnění kloubní funkce 

Kinesiotaping poskytuje stálou podporu kloubům bez omezení rozsahu pohybu 

(ROM) a zároveň upravuje svalovou funkci změnou aktivace oslabených svalů (Halseth 

et al., 2004). Při mechanické a funkční korekci dochází k biomechanicky výhodnějšímu 

postavení kloubu, coţ v kombinaci s přepokládaným mechanismem účinku KT 

pozitivně ovlivní propriocepci a následně i kloubní funkci (Kumbrink, 2009, s. 9). 

ROM je jednou z moţností, jak zkoumat vliv K-tapu na kloubní funkci. Je závislý 

na geometrickém tvaru styčných ploch, který je určující pro počet os, okolo kterých se 

pohyb v kloubu děje. Na ROM mají vliv i anatomické, kineziologické a další poměry, tj. 

poměry mezi plochou kloubní hlavice a jamky, kostními výběţky, napětím měkkých 

tkání v oblasti kloubu, věkem jedince, pohlavím, atd. (Kolář et al., 2009, s. 126). 

Yoshida & Kahanov (2007) zkoumali účinek kinesiotapu na ROM trupu do flexe, 

extenze a lateroflexe před a po jeho aplikaci u 30 zdravých jedinců. K-tape ve tvaru „Y― 

byl poloţen technikou tape stretch/tension od středu os sacrum kraniálně ke 12. 

hrudnímu obratli. Autoři uvádějí, ţe při ţádném z měřených pohybů nedošlo k omezení 

ROM, naopak rozsah flexe měřený pomocí Thomayerovy zkoušky se zvětšil průměrně 

o 17 cm oproti podmínkám bez K-tapu.  

Gonzáles-Iglésias et al (2009) došli k podobným výsledkům. Zkoumali ROM 

krční páteře do flexe, extenze, rotace a flexe ihned po aplikaci KT a po 24 hodinách u 

pacientů s problematikou „whiplash injury―. U všech pohybů došlo k okamţitému 

zvýšení rozsahu pohybu, který přetrvával i po 24 hodinách při stálé aplikaci kinesiotapu. 

Autoři se domnívají, ţe pouţitý tah KT by mohl během pohybu krční páteře poskytnout 

nervovou zpětnou vazbu, která facilituje schopnost pohybu krční páteře při sníţeném 

mechanickém dráţdění měkkých tkání a tím zvyšuje ROM. Stejné výsledky publikovala 
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i další práce zabývající se ROM krční páteře před a po aplikaci K-tapu (Röhrs, 2008). 

Studie zahrnovala 49 pacientů s diagnostikovanými bolestmi krční páteře. Zvolený 

kinesiotape se skládal ze dvou částí. První část tapu byla aplikována technikou tape 

stretch/tension za účelem inhibice povrchových extenzorů krční páteře. Druhá část byla 

aplikována v oblasti C4 – C6 fasciální technikou za účelem redukce otoku přítomného 

v dané oblasti. ROM byl měřen pomocí speciálního systému „Cervical Measurement 

System―, který pomocí tří senzorů zaznamenával rozdíl v ROM ve stupních. Po aplikaci 

kinesiotapu došlo k významnému rozdílu rozsahu pohybu u všech měřených pohybů. 

Flexe a extenze byla zvýšena průměrně o 8°, rotace o 9°, lateroflexe o 11°. 

 

2.3.4 Ovlivnění svalové funkce 

Jedním z předpokládaných účinků kinesiotapingu je ovlivnění svalové funkce 

pomocí facilitačního nebo inhibičního efektu na svalový tonus. Kase, Wallis & Kase 

(2003, s. 14) rozlišují dvě základní svalové techniky. Obě techniky se ve svém účinku 

liší podle směru aplikace. Aplikace K-tapu ve směru začátek-úpon má daný sval 

společně se svalovou kontrakcí facilitovat, aplikace ve směru úpon-začátek inhibovat 

(Kase et al., 2003, s. 14; Kumbrink, 2009, s. 14). Jelikoţ doposud neexistuje ţádná 

metoda, která by mohla objektivně hodnotit svalový tonus, je zapotřebí zkoumat efekt 

KT na jiných parametrech popisující svalovou funkci. Jednou z nabízených moţností je 

vyšetření svalové koordinace, síly a posouzení unavitelnosti svalu. Pro měření svalové 

síly je pouţíván termín dynamometrie. Mezi laboratorní metody vyuţívaných 

k hodnocení těchto parametrů zařazujeme povrchovou elektromyografii a izokinetickou 

či izometrickou dynamometrii (Kolář et al., 2009, s. 75, 203). 

Svalová síla: 

Okamţitý a krátkodobý vliv K-tapu na svalovou sílu byl zkoumán dvěma autory 

(Fu et al., 2008; Chang et al., 2010). Fu et al. se zabývali efektem kinesiotapu u čtrnácti 

zdravých atletů. Svalová síla byla měřena pomocí izokinetické dynamometrie za třech 

rozdílných podmínek: bez K-tapu, s K-tapem a s K-tapem po 12 hodinách. Facilitační 

kinesiotape byl aplikován na m. quadriceps femoris dominantní dolní končetiny ve 

směru začátek – úpon. Výsledky uvádějí, ţe okamţitý ani krátkodobý vliv K-tapu na 

svalovou sílu nebyl prokázán a nedošlo k ţádným významným změnám (Fu et al., 

2008). Publikované výsledky práce z roku 2010 (Chang et al.) přinesly stejný závěr. 
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Autoři měřili pomocí izometrické dynamometrie maximální sílu úchopu u 21 atletů. 

Výsledky byly měřeny za třech rozdílných podmínek: bez K-tapu, s placebo tapem a 

správně aplikovaným K-tapem. Ani u jedné z podmínek nebyl shledán ţádný významný 

rozdíl v hodnotě maximální dosaţené síly při úchopu. 

Dlouhodobý efekt kinesiotapingu na svalovou sílu se stal zájmem jedné polské 

studie, která přinesla zajímavé výsledky. Slupik, Dwornik, Bialoszewski & Zych (2007) 

zkoumali vliv KT na svalovou sílu při izometrické kontrakci pomocí povrchové 

elektromyografie (pEMG). K-tape byl aplikován na m. vastus medialis technikou K-

tape stretch/tension ve směru začátek úpon. Proto byl předpokládán facilitační účinek 

kinesiotapu na tonus svalu a svalovou sílu. Studie byla provedená formou dvou 

protokolů s rozdílnými podmínkami. U první skupiny zahrnující 27 probandů byl 

sledován efekt KT v časovém intervalu 10 minut, 24 hodin, 72 hodin a 96 hodin. 

Výsledky získané z měření po 10 minutách neprokázaly okamţitý vliv K-tapu na 

svalovou sílu. Naopak po 24 a 72 hodinách došlo k významnému zvýšení maximální 

hodnoty svalové síly v průměru o 54% a 22%. Nicméně po 96 hodinové aplikaci K-tapu 

se vrchol svalové síly opět sníţil a jeho hodnota byla o pouhých 10% větší neţ před 

aplikací K-tapu. U druhé skupiny zahrnující 9 probandů byl sledován efekt kinesiotapu 

po 24 hodinách aplikace. Následně byl K-tape sundán a svalová síla byla měřena znovu 

po 48 hodinách. Hodnota maximální svalové síly po 24 hodinové aplikaci stoupla 

průměrně o 84%, coţ je téměř o 30% více neţ u výsledků první skupiny. Výsledky 

měřené po 48 hodinách bez aplikace K-tapu ukazují, ţe došlo k dalšímu navýšení 

svalové síly, která byla v průměru o 102% větší neţ před aplikací K-tapu. Zajímavým 

srovnáním této studie je porovnání výsledků obou skupiny naměřených po 72 hodinách 

aplikace. Zatímco při stálé aplikaci kinesiotapu došlo ke sníţení svalové síly, u skupiny, 

kde byl K-tape odstraněn došlo ve stejném časovém intervalu k dalšímu navýšení téměř 

o 20%. 

Svalová koordinace: 

Jednou z diagnostických moţností pEMG určené ke sledování vzájemné svalové 

koordinace je hodnocení „timingu― (časového sledu) aktivace jednotlivých svalů během 

jednoduchých i komplexních pohybových činností (Kolář et al., 2009, s. 200). 

Efektem KT na timing aktivace jednotlivých svalů se zabýval Chen, Hong, Lin & 

Chen (2008). Záměrem studie bylo zjistit změnu v poměru aktivace m. vastus medialis 
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oproti m. vastus lateralis při chůzi ze schodů a do schodů. Do studie bylo zahrnuto 15 

ţen s diagnostikovaným patelofemorálním syndromem (PFS) a 10 osob bez klinických 

obtíţí. Data byla zaznamenána za třech rozdílných podmínek: bez tapu, s placebo tapem 

z jiného materiálu a s kinesiotapem. Nebyl prokázán vliv tapu na timing svalové 

koordinace u zdravé skupiny. Naopak u skupiny s PFS byl značný rozdíl v nástupu 

svalové aktivace m. vastus medialis oproti m. vastus lateralis jak při chůzi ze schodů, 

tak do schodů. Výsledky mezi placebo tapem a kinesiotapem jsou patrné, ale nebyly 

shledány statisticky významnými (Chen et al., 2008). 

Kvalita vedení vzruchu: 

Změna svalové funkce se dá charakterizovat i na základě kvality vedení vzruchu. 

Pomocí tzv. H-reflexu a F-vlny lze vyšetřit kvalitu vedení vzruchu v proximodistální 

části periferního systému (v míšních kořenech) společně s odpovídajícím míšním 

segmentem. Elektrická stimulace smíšeného periferního nervu vyvolá v EMG 

elektrodách umístěných na svalu tři druhy odpovědí: M-vlnu, H-vlnu a F-vlnu. H-vlna 

jako jediná odráţí reflexní děj a má největší význam k posouzení míšní excitability 

(Kolář et al., 2009, s. 203). 

Efekt K-tapu na míšní excitabilitu byl sledován studií publikovanou v roce 2010. 

Firth et al. (2010) zahrnuli do studie 29 probandů s chronickým zánětem Achilovy 

šlachy a 26 zdravých probandů. K-tape byl pouţit přesně podle techniky uváděné 

Kasem et al. (2003, s. 192-194) vhodné k chronickému zánětu Achilovy šlachy. 

Kondukční vyšetření zahrnovalo minimálně 40 stimulů nervus tibialis před aplikací K-

tapu, po aplikaci K-tapu a po odstranění K-tapu. Amplituda H-vlny m. soleus a m. 

gastrocnemius se zvýšila po odstranění kinesiotapu u zdravých jedinců. K ţádné další 

statisticky významné změny ani u jedné ze skupin nedošlo. 

 

2.4 Materiál 

Vyuţití kvalitní elastické tapingové pásky je základním předpokladem účinné 

terapie. Kinesiotape je charakterizován specifickými vlastnostmi, které musí udrţet po 

celou dobu aplikace. Rozhodujícím faktorem je kvalita materiálu a její zpracování 

(Kumbrink, 2009, s. 3). 
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Základními vlastnostmi kinesiotapu jsou elasticita, prodyšnost a přilnavost. 

Výrobci uvádějí, ţe díky těmto vlastnostem se K-tape podobá lidské kůţi (Kase et al., 

2003, s. 12).  

Elasticita kinesiotapů se často liší v závislosti na výrobci. Všeobecně platí, ţe K-

tape lze z jeho klidové délky natáhnout o 30-60% jeho původní délky, přičemţ 

průměrná hodnota se pohybuje okolo 35% (Kase et al., 2003, s. 12). Jiţ samotným 

výrobcem je K-tape na papírový podklad nanášen s předpětím 10-15%, coţ je důleţitým 

faktorem při aplikaci K-tapu dle různých technik (Kumbrink, 2009, s. 3). Kinesiotape 

má být protaţitelný pouze v podélném směru – napříč se natahovat nemá. Svoji 

elasticitu by si měl uchovat ve stejné kvalitě po dobu 3-5 dní. Poté dochází k 

postupnému poškození elastických polymerů, ze kterých je K-tape vyroben (Kase et al., 

2003, s. 12). 

Prodyšnost je zajištěna díky vláknům 100% bavlny, které ovíjejí polymerová 

elastická vlákna. Bavlněná vlákna umoţňují odpařování tělesné vlhkosti a napomáhají 

rychlému schnutí po namočení (Kase et al., 2003, s. 12). 

Kinesiotape neobsahuje ţádné stopy latexu. Lepidlo pouţité pro přilnavost je 

100% akrylové a aktivuje se teplem. Čím déle je K-tape nošen, tím se zvyšuje jeho 

přilnavost. Akrylový nános je aplikován ve vlnkovitém vzoru, kteří Kase et al. (2003, s. 

12) přirovnává k otisku prstů. Vzor vytváří lepší podmínky pro odpařování tělesné 

vlhkosti, udrţuje elasticitu pouze v podélném směru a napomáhá k výslednému 

nadzvednutí kůţe (Obrázek 6)(Kumbrink, 2009, s. 5). 

 

 
Obrázek 6. Silové působení a rozloţení sil kinesiotapu; F – směr tahu kinesiotapu, FH – podélná sloţka 

síly, FV – příčná sloţka, FRes – směr akrylového nánosu (Kumbrink, 2009, s. 5) 
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Kinesiotape nemá ve sloţení obsahovat ţádné doplňující účinné látky, minerály 

apod. Terapie bez medikamentózních účinků je jednou z výhod metody (Kumbrink, 

2009, s. 5). 

2.5 Tvar tapu 

K-tape lze aplikovat v několika rozdílných tvarech: „I―, „Y―, „X―, „Vějíř― 

(Obrázek 7). Výběr tvaru K-tapu závisí na velikosti svalu nebo kloubu, které mají být 

ovlivněny a na předpokládaném léčebném efektu (Kase et al., 2003, s. 13; Kumbrink, 

2009, s. 9). 

 

2.6 Zásady aplikace tapu 

Před aplikací K-tapu má být kůţe odmaštěná a suchá. Pro maximální kontakt 

adhezivní části K-tapu s kůţí je nutné odstranit ochlupení. Na místech s větší potivostí 

je doporučeno pouţit speciální voděodolný kinesiotape nebo sprej, který zvyšuje jeho 

přilnavost. Před přiloţením je nutné K-tape správně odměřit a vytvarovat do 

poţadovaného tvaru se zaoblenými konci, které zabraňují odlepení K-tapu a zvyšují tím 

dobu aplikace. Pro všechny techniky platí, ţe sval, na který má být K-tape aplikován, 

musí být v určitém přednastavení – protaţení. Elastické vlastnosti K-tapu společně 

s protaţením měkkých tkání mají za následek vytvoření záhybů, které jsou jedním ze 

základních předpokladů léčebného efektu (Kase et al., 2003, s. 13; Sijmonsma, 2007, s. 

14; Kumbrink, 2009, s. 9). Začátek a konec tzv. báze se aplikují vţdy bez napětí 

z důvodu lepšího komfortu při nošení (Kase et al., 2003, s. 14). Pro lepší aktivaci 

 
Obrázek 7. Tvary aplikace kinesiotapu (Sielmann & Hammelman, 2008, s. 19); zleva – „I―, „Y―, „X― a 

„vějíř― 
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akrylového nánosu je doporučeno K-tape několikrát přejet rukou po celé jeho délce. 

V případě jakéhokoliv podráţdění kůţe, které můţe být vyvoláno alergické reakcí, je 

doporučeno K-tape okamţitě odstranit. K-tape má být vţdy odstraněna ve směru růstu 

chlupů a nejlépe pod sprchou (Kumbrink, 2009, s. 10). 

2.7 Techniky 

Metoda KT zahrnuje několik technik. Všeobecně se techniky liší v závislosti na 

směru tahu a stupni nataţení K-tapu popisovaného v procentech. V případě, ţe terapeut 

začíná s 10cm páskou, která můţe být nataţena maximálně o 40% jeho klidové délky a 

poţadované nataţení je 25%, měla by konečná délka K-tapu být 11cm. 

2.7.1 Technika tape stretch/tension 

Jedná se o základní techniku, kterou lze vyuţít především pro ovlivnění svalového 

tonu. Podle směru aplikace a stupně nataţení se rozlišuje facilitační nebo inhibiční 

účinek K-tapu. V případě uloţení K-tapu od anatomického začátku svalu k úponu, kdy 

má být K-tape nataţen v rozmezí 25-50%, se předpokládá efekt facilitační. Ve směru 

opačném, tedy od úponu k anatomickému začátku svalu, se předpokládá efekt inhibiční. 

Při inhibičním způsobu aplikace je doporučeno nataţení mezi 10-25%., které je ovšem 

jiţ dané výrobcem na nosné fólii. Proto se K-tape dále nenatahuje a mluví se o uţití 

„paper off tension― (Obrázek 8) (Kase et al., 2003, s. 14). 

 

 
Obrázek 8. Technika tape stretch/tension – dvě základní aplikace (převzato z Kase et al., 2003, s. 14-

15) 
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Tento pohled není z biomechanického a kineziologického hlediska dostatečný. 

Nelze vycházet pouze z anatomického umístění začátku a úponu svalu, ale i z jeho 

začlenění do funkčních biomechanických řetězců. V návaznosti na funkci svalu v 

určitém biomechanickém řetězci se podle směru tahu svalu jeho začátek a úpon mění 

(Kolář et al., 2009, s. 233). Kumbrink (2009, s. 14) proto pravidlo doplňuje. Pro 

facilitaci svalu doporučuje K-tape aplikovat od punctum fixum k punctum mobile, pro 

inhibici svalu od punctum mobile k punctum fixum. U facilitační techniky vede zpětná 

síla z protaţení K-tapu směrem k začátku (punctum fixum), kde je ukotvena baze K-

tapu. Stejným směrem je díky zpětné síle sunuta kůţe, coţ reflexně ovlivní další měkké 

tkáně a zesílí kontrakci. U inhibiční techniky vede zpětná síla z protaţení K-tapu 

směrem k úponu (punctum mobile), stejným směrem posouvá kůţi a tím kontrakci svalu 

inhibuje (Kumbrink, 2009, s. 14). 

 

2.7.2 Korekční techniky 

a) Vazivová/ligamentózní technika 

Tato technika je aplikována pro zvýšení stimulace vazů a šlach díky působení na 

jejich mechanoreceptory (Kase et al., 2003, s. 33). Vyuţívá se při jejich poranění nebo 

přetíţení. Zmírnění bolesti a optimalizace zatíţení urychlují proces hojení, a tím 

zkracují dobu rehabilitace (Sijmonsma, 2007, s. 45). 

- Ligamentózní technika pro vazy (ligamenta) 

Vyuţívá se pro zpevnění ligament důleţitých pro stabilizaci dvou sousedních 

segmentů např. kolaterálních vazů kolenního kloubu. Na ploše v průběhu vazu má být 

K-tape nataţen v rozmezí 50-100% z původní délky a oba konce zůstat volné. 

Stejnoměrný tah K-tapu mechanicky podporuje vaz a chrání ho před přetíţením (Kase et 

al., 2003, s. 33). 

- Ligamentózní technika pro šlachy 

Tato technika je vedena v průběhu šlachy svalu od jejího kostěného úponu aţ k 

přechodu mezi šlachou a svalem s nataţením K-tapu mezi 50-75%. V případě, ţe je K-

tape veden i přes bříško svalu, se doporučuje zváţit, zda daný sval chceme facilitovat 

nebo inhibovat, a následně tomu přizpůsobit techniku tape stretch/tension (Kase et al., 

2003, s. 33). 
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b) Lymfatická technika 

Technika je hojně vyuţívána u poruch lymfatického systému. K-tape má být 

nataţen v rozmezí 10-25%. Díky zvrásnění kinesiotapu dochází ke zvětšení 

intersticiálního prostoru, sníţení tlaku na tkáň, a tím podpoře lymfatického odtoku. 

Vlastní technika se odlišuje v závislosti, jestli dochází k poruše na základě odstranění 

některé z části lymfatického řetězce nebo je lymfatický systém neporušen (Kumbrink, 

2009, s. 28). Kase et al. (2003, s. 40) rozdíl při aplikaci neuvádí. 

c) Mechanická technika 

Mechanická technika slouţí ke korekci drţení těla bez omezení jeho pohyblivosti 

a utlumení cirkulace. Aplikace K-tapu pomáhá nastavit klouby a měkké tkáně do 

poţadované optimální polohy, čímţ se snaţí ovlivnit svalové napětí a zlepšit 

biomechanické vlastnosti kloubu. K-tape je nataţen v rozmezí 50-75% a nejčastěji 

vyuţívaným tvarem je Y-tape (Kase et al., 2003, s. 22). 

d) Fasciální technika 

Technika je vyuţívána za účelem zlepšení posunlivosti fascií vůči ostatním 

měkkým tkáním. Setkáváme se s technikou, kdy je fascie nejdříve manuálně posunuta 

do poţadované pozice a zde udrţena pomocí K-tapu nataţeného v rozmezí 25-50%. 

Někdy lze korekce dosáhnout pouze díky elastickým vlastnostem materiálu, kdy K-tape 

není pokládán rovnoměrně, ale je přiloţen oscilační technikou ve směru omezení 

(Kumbrink, 2009, s. 27). 

e) Prostorová technika 

Prostorovou technikou lze zvětšit intersticiálního prostor přímo v oblasti bolesti, 

zánětu nebo otoku. Technika je velmi účinná při akutních poruchách (Kase et al., 2003, 

s. 29) Nejčastěji vyuţívaný je „I― K-tape, který terapeut můţe dále modifikovat. 

Setkáváme se s tvarem „donut―, kdy se uprostřed K-tapu nastřihne otvor, který 

ohraničuje místo poruchy. Kinesiotape je dále natáhnut v rozmezí 25-50% (Kase et al., 

2003, s. 32). Dalším vyuţívaným tvarem je „hvězda― skládající se ze 4 K-tapů stejné 

délky, které jsou přes sebe přímo v místě bolesti překládány do tvaru hvězdy. Aplikace 

tohoto K-tapu poskytuje maximální nazdvihnutí kůţe (Kumbrink, 2009, s. 23). 
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f) Funkční technika 

Funkční technika slouţí k podpoře nebo limitaci pohybu zvýšením zpětné vazby. 

K-tape je aplikován bez nataţení během aktivního rozsahu pohybu. V případě, ţe 

chceme facilitovat dorzální flexi nohy a omezit její plantární flexi, nastavujeme nohu do 

dorzální flexe, konec K-tapu přikládáme distálně, nastavíme poţadované nataţení (50-

75%) a začátek K-tapu přiloţíme proximálně. Zbylý K-tape by měl mezi kůţí a 

kinesiotapem vytvořit prostor. Poté nastavíme nohu do plantární flexe, K-tape se 

přichytí a následně K-tape zaţehlíme (Kase et al., 2003, s. 36). 

 

2.8 Kontraindikace 

Do této doby nejsou známy ţádné vedlejší účinky a rozhodnutí o aplikaci K-tapu 

záleţí především na terapeutovi. I přesto je třeba zmínit stavy, ve kterých není uţití 

metody doporučováno a jsou brány jako kontraindikace. Mezi popisované 

kontraindikace patří uţití K-tapu na otevřené rány, nezhojené jizvy a dále při stavech, 

kdy aplikace kinesiotapu vyvolá podráţdění kůţe nebo jiné nepřiměřené vegetativní 

reakce. Vzhledem k výrazné přilnavosti se nedoporučuje aplikace u geriatrických 

pacientů s tzv. pergamentovou kůţí, kdy hrozí riziko jejího poškození při odstranění K-

tapu. Relativní kontraindikací můţe být i hluboká ţilní trombóza (Kase et al., 2003, s. 

40; Kumbrink 2009, s. 10; Sijmonsma, 2007, s. 15). 

2.9 Současné pouţití kineziotapingu ramenního pletence 

Prevalence obtíţí spojených s ramenním pletencem je udávána v rozmezí 7-36% a 

stává se tak jednou z nejčastějších potíţí, díky které je pacienty vyhledávána odborná 

pomoc (Green, Buchbinder & Hetrick, 2003). Potíţe mají různou patofyziologii a 

obecně vznikají na základě vrozeného nebo získaného ortopedického postiţení. Mezi 

získaná ortopedická postiţení řadíme onemocnění měkkých tkání, degenerativní 

onemocnění nebo traumatické léze. U získaných ortopedických postiţení je první 

strategií léčby zvolená konzervativní léčba a s ní spojená léčebná rehabilitace. Je třeba 

si uvědomit, ţe většina získaných ortopedických onemocnění vzniká následkem funkční 

poruchy. V případě ramenního pletence si všímáme odchylek od optimálního 

fyziologického pohybu při elevaci paţe. Klíčovou komponentou pro fyziologický pohyb 

je souhra mezi pohybem v glenohumerálním kloubu a pohybem lopatky, která je 



 

47 

doprovázena přesně vymezenou svalovou aktivitou. Do vzájemné koaktivace se 

dostávají svaly, které pohyb provádějí společně se svaly pohyb stabilizující. V případě 

insuficience stabilizační sloţky dochází ke svalové nerovnováze a přetíţení měkkých 

tkání vedoucích aţ k patologickým změnám, mezi které řadíme otok, bolest, omezený 

rozsah pohybu a změnu aference v postiţené oblasti. Pomocí různých rehabilitačních 

postupů se snaţíme zmíněné symptomy ovlivnit a dosáhnout tak optimální funkce 

ramenního pletence (Kolář et al., 2009, s. 480). 

KT je novou metodou, která díky svým uvedeným účinkům pomáhá k obnovení 

optimální svalové funkce u rozdílných patologických stavů. Existuje řada návodů, jak 

při určitém klinickém problému ramenní pletenec tapovat. Většinou se jedná o 

kombinaci několika pásek aplikovaných dle různých technik pomocí, kterých se má 

dosáhnout stanoveného účinku. Setkáváme se tak s technikou vhodnou k aplikaci u 

diagnózy impingement syndromu, která je odlišná od techniky určené pro ovlivnění 

glenohumerální instability. Tyto postupy jsou často zaloţeny na osobních zkušenostech 

autorů. V praxi se doporučené postupy mohou stát cennou inspirací, ale problém 

nastává v případě, kdy se chceme drţet v určitých mezích současného poţadavku 

medicíny zaloţené na důkazu (Vrbová, Pavlů & Pánek, 2011). Do dnešní doby bylo 

uveřejněných pouze šest studií (z toho dvě na podkladě kazuistik) zabývajících se 

moţností kinesiotapingu ramenního pletence. Jediná studie se zaobírá účinkem KT u 

zdravých jedinců, zatímco 5 z nich se snaţí dokázat účinnost KT u pacientů trpících 

obtíţemi, nejčastěji impingement syndromem. 

Vliv KT u asymptomatických jedinců: 

Jedním z předem vymezených cílů studie Lin et al. (2011) bylo ověřit vliv 

kinesiotapingu na svalovou aktivitu čtyř různých svalů měřenou pomocí pEMG. Autoři 

vycházeli z domněnky, ţe podráţděním mechanoreceptorů kůţe dochází k ovlivnění 

propriocepce a reflexní změně ve svalovém tonu jak v místě aplikace K-tapu, tak v jeho 

okolí. Elektrody byly umístěny na m. serratus anterior, pars descendens et ascendens m. 

trapezius a klavikulární části musculus deltoideus. K-tape byl aplikován v plném 

nataţení jako mechanická korekce od mediální části klíční kosti k dvanáctému 

hrudnímu obratli (Příloha 3). U 12cti asymptomatických jedinců byly zaznamenány data 

před a po aplikaci K-tapu během abdukce v rovině lopatky. Výsledky ukázaly 

významný rozdíl ve svalové aktivitě u třech svalů ze čtyř. Došlo ke sníţení svalové 
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aktivity u m. deltoideus a pars descendens m. trapezius, naopak svalová aktivita m. 

serratus anterior se zvýšila (Lin et al., 2011). 

Léčebný efekt KT u impingement syndromu: 

Thelen, Dauber & Stoneman (2008) se zabývali léčebným účinkem KT u 42 

pacientů s diagnostikovaným impingement syndromem. Práce sledovala vliv K-tapu na 

sníţení bolesti pomocí dvou parametrů: aktivního rozsahu pohybu dosaţeného k prvním 

známkám bolesti (flexe, abdukce a elevace paţe v rovině lopatky), dále stupeň bolesti 

pomocí VAS. Pacienti byli vyzváni, aby provedli pohyb do okamţiku, kdy poprvé ucítí 

bolest. Rozsah pohybu byl měřený pomocí standartního goniometru. Data byla 

zaznamenána bez K-tapu, ihned po aplikaci K-tapu a po třech a šesti dnech nošení. 

Pacienti byli rozdělení do dvou skupin. První skupině byl aplikován K-tape určený dle 

Kase k ovlivnění impingement syndromu (Kase et al., 2003, s. 54) (Příloha 4). 

Kontrolní skupině byl aplikován placebo K-tape ze stejného materiálu, který se skládal 

ze dvou „I― tapů aplikovaných na místa, s častým výskytem pocitu bolestí u 

impingement syndromu (akromioklavikulární kloub, úpon deltového svalu). Dle 

publikovaných výsledků došlo u skupiny se správně aplikovaným K-tapem ke zvýšení 

bezbolestného rozsahu pohybu abdukce ihned po aplikaci. U kontrolní skupiny ke stejné 

změně nedošlo. U ostatních sledovaných parametrů nedošlo ani u jedné skupiny k ţádné 

statisticky významné změně během celého časového intervalu. Stejně tak nebyl 

zaznamenán ţádný rozdíl mezi oběma skupinami. 

Hsu, Chen, Lin, Wang & Shih (2009) zkoumal efekt KT a placebo tapu na 

kinematiku lopatky a svalovou aktivitu během elevace paţe v rovině lopatky. Zároveň 

hodnotili svalovou sílu pars acendens m. trapezius měřenou pomocí maximální 

izometrické kontrakce. Do studie zahrnul 17 basebalových hráčů. KT skupině byl 

aplikován facilitační „Y― K-tape na pars ascendens m. trapezius ve směru začátek-úpon. 

Placebo tape byl ze stejného materiálu, ale nebylo vyuţito jeho elastických vlastností. 

Po aplikaci K-tapu došlo k nepatrným změnám v kinematice lopatky. Za normálních 

okolností lopatka rotuje vzestupně (50°), zevně (24°), naklápí se vzad (30°) a má 

přímou souvislost s pohybem humeru (Eckenrode & Kelley, 2009, s. 20). U obou 

skupin došlo ke sníţení hodnot vzestupné rotace lopatky v rozsahu pohybu 30°-60° 

oproti výchozím hodnotám. U pohybu, kdy se lopatka naklápí vzad se u KT skupiny 

hodnota pohybu zvýšila, zatímco u kontrolní skupiny byla zmenšena. Ţádná jiná změna 

oproti výchozím hodnotám nebyla nalezena. K hodnocení svalové aktivity byly vybrány 
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tři svaly: m. serratus anterior, pars ascendens et descendens m. trapezius. U obou skupin 

měl K-tape tendenci ke zvýšení svalové aktivity m. serratus anterior a pars descendens 

m. trapezius. V případě porovnání obou skupin facilitoval placebo tape svalovou 

aktivitu pars descendens m. trapezius více v rozmezí 90°-120° elevace paţe. Vliv na 

svalovou aktivitu pars ascendens m. trapezius byl u obou skupin v prvních fázích 

abdukce inhibiční. Mezi skupinami nebyl nalezen významný rozdíl. Ke statisticky 

významnému rozdílu mezi oběma skupinami došlo aţ při zpětném pohybu končetiny 

mezi 60°-30°, kdy u KT skupiny bylo pozorováno zvýšení aktivity pars ascendens m. 

trapezius, zatímco u kontrolní skupiny její sníţení. Zajímavé výsledky ukazuje měření 

svalové síly. Mezi skupinami lze sledovat  opačné výsledky, kdy u KT skupiny došlo 

k jejímu zvýšení, zatímco u kontrolní skupiny došlo ke zvýšení (Hsu et al., 2009). 

Srovnáním léčebného účinku KT a fyzikální terapie u pacientů s impingement 

syndromem se zabývali Kaya, Zinnuroglu & Tugcu (2011). Do studie bylo zahrnuto 55 

pacientů, rozdělených do dvou skupin. První skupina byla po dobu dvou týdnů léčena 

pomocí metod fyzikální terapie, druhá skupina pomocí KT. Denní program skupiny 

léčené fyzikální terapií zahrnoval ultrazvuk, transkutánní elektrickou neurostimulaci a 

termoterapii. Skupině léčené KT byl aplikován K-tape určený ke zlepšení stability 

lopatky zahrnující tapování m. supraspinatus, m. deltoideus a m. teres minor (Příloha 5). 

Efekt terapie na danou léčbu byl hodnocen pomocí výsledků získaných z dotazníku The 

Disability of Arm, Shoulder and Hand (DASH) před a po 2 týdnech léčby a pomocí 

VAS bolesti, která byla pouţita pro zaznamenání hodnot klidové, noční a bolesti při 

pohybu před léčbou a po 1 a 2 týdnu. U obou skupin se oproti výchozímu měření 

hodnoty DASH po 2 týdnech terapie hodnoty sníţily. U KT skupiny došlo ovšem 

k většímu rozdílu neţ u skupiny druhé. Rozdíl mezi oběma skupinami byl pozorován i 

ve sníţení bolesti po prvním týdnu, kdy u KT skupiny došlo v porovnání s druhou 

skupinou k významně většímu sníţení.  

Podobná práce věnující se léčebnému efektu KT a fyzikální terapie vznikla v roce 

2006 (Frazier, Whitman & Smith, 2006). Cílem práce bylo zhodnotit u pěti pacientů 

společný účinek terapie pomocí dotazníku DASH. Výsledky práce ukazují sníţení 

hodnot oproti stavu před začátkem terapie. Limitujících parametrů práce je ovšem více 

neţ objektivních výsledků, které přináší. Práce popisuje nesourodý a malý soubor 

pacientů. Dále chybí kontrolní skupina, která by určila, zda je fyzikální terapie doplněná 

KT účinnější oproti skupině léčené jen KT nebo fyzikální terapie. 
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Vliv KT u jiných vybraných poruch: 

García-Muro, Rodríguez-Fernández & Herrero-de-Lucas (2010) zkoumali vliv 

kinesiotapu na ovlivnění myofasciální bolesti. Práce je kazuistickou studií popisující 

léčbu jediné pacientky trpící akutní bolestí pravého ramene. Po řádném klinickém 

vyšetření pacientky byla jako příčina bolesti označena přítomnost myofasciálních 

trigger pointů ve svalových vláknech m. deltoideus. Na daný sval byl aplikován 

inhibiční „Y― tape ve směru úpon-začátek. Efekt terapie byl zaznamenán ihned po 

aplikaci K-tapu a po dvou dnech účinku K-tapu, kdy byl těsně před vyšetřením 

kinesiotape odstraněn. Okamţitý účinek K-tapu na sníţení bolesti nebyl prokázán. 

K významné změně došlo aţ při druhém měření. Nejvýraznější vliv K-tapu se prokázal 

v ROM, kdy došlo k jeho zvýšení, jak okamţitě po aplikaci, tak při druhém měření 

(Příloha 6). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Vzhledem k ne zcela ověřeným účinkům kinesiotapingu na svalovou funkci jsme 

se pokusili formou jednotlivých kazuistik sledovat změnu svalové aktivity ihned po jeho 

aplikaci. 

 

3.1 Cíl práce 

Cílem práce bylo zjistit: 

- Zda a jak se změní aktivita svalů ramenního pletence, na které byl 

aplikován kinesiotape facilitační nebo inhibiční technikou. 

- Zda bude aktivita tapovaných svalů stejná v otevřeném a uzavřeném 

kinematickém řetězci. 

- Jak se projeví aplikace kinesiotapu vybraných svalů na dalších svalech 

ramenního pletence. 

3.2 Metodika 

Pacienti 

Měření se zúčastnili 3 muţi ve věku 22, 23 a 25 let. Kritériem pro jejich výběr 

nebyl ţádný výskyt poranění a bolestivých stavů ramene v anamnéze a současný stav 

bez bolesti a zdravotních obtíţí. 

Postup 

Postup měření byl u kaţdého probanda shodný. Měření probíhalo na klinice 

rehabilitace FN Motol pod dohledem vyškoleného terapeuta a pro pořízení záznamu 

pEMG byl pouţit přístroj MyoSystem 1400A (Noraxon U.S.A. Inc). Snímány byly 

následující svaly, a to vţdy pravostranné, tedy dominantní končetiny: 

- m. trapezius pars descendent  

- m. trapezius pars transversa 

- m. pectoralis major 

- m. deltoideus pars acromialis 

- m. infraspinatus 

- m. serratus anterior. 
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Místa pod předpokládanou aplikací elektrod byla očištěna abrazivní pastou. 

Následně byly na kaţdý sval umístěny dvě snímající elektrody. Elektrody se nacházely 

ve střední linii měřených svalů s detekčním povrchem orientovaným kolmo na průběh 

svalových vláken. Zemnící elektroda byla umístěna na pars sternalis klíční kosti. 

Vybraným materiálem byl kinesiotape TEMTEX tape Classic o šířce 5 cm. Ve 

všech třech případech byly pravostranné svaly tapované technikou tape stretch/tension 

dle Kase (Kase et al., 2003, s. 14). U prvních dvou svalů byl zachován směr aplikace na 

základě anatomicky uváděného začátku a úponu. Na m. pectoralis byl aplikován 

inhibiční kinesiotape ve směru úpon-začátek. Facilitační kinesiotape byl nalepen na m. 

serratus anterior ve směru začátek-úpon. Na m. obliquus externus abdominis byl 

aplikován také facilitační K-tape. Podle doporučení Kumbrink (Kumbrink, 2009, s. 55) 

byl v tomto případě změněn směr vedení K-tapu od úponu k začátku. 

Testovány byly čtyři varianty pohybu, a to bez pouţití kinesiotapu a dále se třemi 

variantami jeho aplikace. Postup měření znázorňuje Obrázek 1. Flexe a abdukce byla 

prováděna ve stoji. Pohyb na čtyři začínal z polohy ze sedu na patách a pozice šikmého 

sedu bylo dosaţeno z polohy na boku. Kaţdý pohyb byl testován v pěti opakováních. 

Všechny varianty pohybů probíhaly bezprostředně za sebou. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Postup a varianty měření 

BEZ KINESIOTAPU 

S KINESIOTAPEM 

 Flexe HKK 

 Abdukce HKK 

 na čtyři 

 do šikmého sedu 
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Analýza pEMG dat 

Naměřené hodnoty byly zaznamenány, zpracovány a vyhodnoceny programovým 

systémem MyoResearch XP Master Edition 1.07.09. Postupně byly provedeny 

následující úpravy: automatické odstranění EKG signálu, rektifikace bipolárního signálu 

a vyhlazení EMG křivky dle parametru Root Mean Square (RMS) o hodnotě 100 ms. 

Celkový záznam pěti opakovaných pohybů byl rozfázován do jednotlivých opakování, 

ze kterých byla vytvořena průměrná křivka aktivity svalu. Z této křivky byla vypočítána 

průměrná hodnota aktivity svalu během pohybu. Pro porovnání mezi jednotlivými svaly 

byla spočítána procentuální změna aktivity svalu po aplikaci K-tapu. 

 

3.3 Kazuistika č. 1 

U probanda jsme testovali 4 pohyby, dva v řetězci otevřeném a dva v uzavřeném. 

Na m. pectoralis major jsme aplikovali inhibiční kinesiotape, který byl nanesen ve 

směru úpon-začátek a to bráno v základním anatomickém postavení. Naše výsledky 

ukazují významnější změnu během flexe, kdy ovšem došlo po aplikaci K-tapu k nárůstu 

aktivity svalu o 31,3%. Naopak při pohybu na čtyři aktivita svalu poklesla o 23,8%. 

V ostatních pohybech byla změna aktivity menší neţ 10% (Tabulka 2). Pozorujeme 

odlišnou změnu aktivity svalu v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězci, která je 

přesně v protikladu s předpokládaným účinkem. 

M. serratus anterior byl tapován facilitačně. Významnější změna nastala u všech 

testovaných pohybů. Nárůst jsme pozorovali u flexe (35,6%), abdukce (20,8%) a 

šikmého sedu (45,4%). Pouze u pohybu na čtyři hodnota klesla o 57,8% (Tabulka 2). U 

pohybů probíhajících v otevřeném kinematickém řetězci tak vidíme stejnou změnu 

aktivace, která je shodná s předpokládaným účinkem. Mezi dvěma 

pohyby uskutečněných v uzavřeném kinematickém řetězci jsou výsledky protikladné. 

Změnu v aktivitě ostatních svalů (nárůst, pokles) lze vyčíst z přiloţené Tabulky 2. 

Z tabulky je patrné, ţe významnější změny nastaly zejména během pohybu na čtyři a do 

pozice šikmého sedu, tedy ve variantách v uzavřeném řetězci. V pohybu do šikmého 

sedu došlo během všech variant KT ke sníţení aktivity pars descendens m. trapezius, 

zatímco aktivita m. serratus anterior stoupla. 
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3.4 Kazuistika č. 2 

U probanda č. 2 byl zachován stejný postup měření. V případě tapovaného m. 

pectoralis major nedošlo k výrazným změnám. Aktivita daného svalu během flexe 

poklesla o 10,9%, u abdukce pouze o 7,6%. K poklesu o 22% došlo i během pohybu na 

všechny čtyři. Jediný nárůst aktivity jsme zaznamenali v pohybu do šikmého sedu, kdy 

se hodnota oproti stavu bez kinesiotapu zvedla o 16,7% (Tabulka 3). Přestoţe pokles 

aktivity svalu oproti stavu bez K-tapu byl u pohybů probíhajících v otevřeném 

kinematickém pouze nepatrný, obě hodnoty odráţejí očekávaný výsledek. Při pohybech 

v uzavřeném kinematickém řetězci jsme pozorovali navzájem odlišný efekt K-tapu. 

Po nalepení kinesiotapu na m. serratus anterior se průměrná aktivita svalu zvýšila 

pouze u pohybu do šikmého sedu (42,3%). U ostatních pohybů se hodnoty oproti stavu 

před pouţitím K-tapu sníţiliy nebo zůstaly téměř stejné. K výraznému sníţení došlo 

během pohybu na všechny čtyři (34,4%) (Tabulka 3). Při flexi a abdukci nedošlo 

k předpokládané stimulaci svalu, ale naopak působil K-tape u obou případů inhibičně. 

V uzavřeném kinematickém řetězci došlo k opačným výsledkům.  

 

Tabulka 2: Změna aktivity svalů během čtyř pohybů a to ve třech různých variantách 

aplikace kinesiotapu (PM – m. pectoralis major, SA – m. serratus anterior, AO – m. 

obliquus abdominis externus). Čísla vyjadřují procentuální změnu aktivity svalu oproti 

situaci bez kinesiotapu. Intenzita barev znázorňuje velikost změny – tmavější červená 

větší nárůst x tmavější modrá větší pokles. 
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Změnu v průměrné aktivitě ostatních svalů (nárůst, pokles) je moţné sledovat 

v přiloţené Tabulce 3. Je zajímavé, ţe v případě inhibičního K-tapu m. pectoralis major 

došlo k výraznému sníţení všech svalů během abdukce. Inhibičně působily na všechny 

svaly ovšem také oba facilitační kinesiotapy (na m. serratus anterior a m. obliquus 

abdominis externus) při pohybu na čtyři. Ale během pohybu do šikmého sedu působil 

facilitační kinesiotape m. serratus anterior na většinu svalů stimulačně. 

 

 

 

3.5 Kazusitika č. 3 

Účinek inhibičního kinesiotapu aplikovaného na m. pectoralis major se projevil u 

flexe (20%) a pohybu na všechny čtyři (23,8%). U pohybu do šikmého sedu došlo ke 

zvýšení aktivity svalu o 31,1%. Ačkoliv se aktivita tapovaného svalu během abdukce 

významně neliší, došlo k jejímu nepatrnému poklesu (Tabulka 4). U obou pohybů 

v otevřeném kinematickém řetězci tak můţeme pozorovat sníţení aktivity svalu, coţ se 

shoduje s předpokládaným účinkem inhibičního kinesiotapu. Při pohybech v uzavřeném 

 

Tabulka 3: Změna aktivity svalů během čtyř pohybů a to ve třech různých variantách 

aplikace kinesiotapu (PM – m. pectoralis major, SA – m. serratus anterior, AO – m. 

obliquus abdominis externus). Čísla vyjadřují procentuální změnu aktivity svalu oproti 

situaci bez kinesiotapu. Intenzita barev znázorňuje velikost změny – tmavější červená 

větší nárůst x tmavější modrá větší pokles. 
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kinematickém řetězci se změna aktivity svalu v jednom případě sníţila, v druhém 

zvýšila. 

Průměrná aktivita m. serratus anterior se během abdukce po nalepení K-tapu na 

tento sval sníţila oproti původní hodnotě o 32,7%. Během flexe se hodnota výrazně 

nezměnila. Při pohybu na všechny čtyři došlo k útlumu svalu o 48,5% a v pohybu do 

šikmého sedu naopak průměrná aktivita svalu o 69,5% narostla (Tabulka 4). U 

facilitačního kinesiotapu bychom očekávali stimulační efekt na tapovaný sval, ale při 

pohybech v otevřeném kinematickém řetězci pozorujeme naopak pokles aktivity svalu. 

Během pohybů probíhajících v uzavřeném kinematickém řetězci jsou výsledky 

v jednom případě pozitivní, v druhém negativní. 

V případě hodnocení aktivity ostatních svalů dochází k nejvýraznějším změnám 

během pohybu do šikmého sedu. Při tomto pohybu jsou všechny varianty aplikace K-

tapu spojeny se sníţením aktivity pars descendens m. trapezius a naopak významnějším 

zvýšením aktivity svalů ostatních. 
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3.6  Shrnutí výsledků 

Cíl 1: Zda a jak se změní aktivita svalů ramenního pletence, na které byl aplikován 

kinesiotape facilitační nebo inhibiční technikou. 

Během pohybů uskutečněných v otevřeném kinematickém řetězci se svalová 

aktivity m. pectoralis major významně sníţila o 20% pouze v případě flexe u třetího 

probanda. U ostatních hodnot nedošlo k výraznému sníţení. U probanda č. 1 se během 

flexe svalová aktivita zvýšila o 31,3%.  

Rozdílných výsledků si můţeme všimnout při aplikaci facilitačního kinesiotapu na 

m. serratus anterior. U jediného probanda č. 1 došlo k navýšení svalové aktivity o 

35,6% během flexe a o 20,8% během abdukce. Naopak u probanda č. 3 se hodnota 

svalové aktivity během abdukce sníţila o 32,7%. Ostatní hodnoty se významně nelišily. 

Cíl 2: Zda bude aktivita tapovaných svalů stejná v otevřeném a uzavřeném 

kinematickém řetězci. 

Rozdíl mezi změnou aktivity u pohybů v otevřeném a uzavřeném řetězci se 

projevil pouze u situace šikmého sedu. Zde se aktivita tapovaného svalu na rozdíl od 

pohybů v otevřeném řetězci významně zvýšila, zatímco při pohybu na čtyři hodnoty 

kopírují pokles aktivity patrný v situacích otevřeného kinematického řetězce (flexe a 

abdukce). 

Cíl 3: Jak se projeví aplikace K-tapu vybraných svalů na dalších svalech ramenního 

pletence. 

Aplikace kinesiotapu ovlivňuje i svalovou aktivitu okolních svalů. Změny ve 

velikosti hodnot jsou ovšem u kaţdého jedince individuální a mění se i v závislosti na 

prováděném pohybu. 
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4 DISKUZE 

4.1 Diskuze k teoretické části 

Kinesiotaping se v dnešní době stává populární léčebnou metodou vyuţívanou 

nejen ve sportovním odvětví, ale také u mnoha klinických stavů pohybového aparátu. 

Léčebných účinků, které metoda nabízí, je mnoho. Jakmile se ovšem začneme touto 

problematikou zabývat hlouběji, zjistíme, ţe chybí dostatek kvalitních studií, které by 

prezentované účinky potvrzovaly. Stejně tak chybí literatura, která by se pokusila 

vysvětlit mechanismus účinku na základě neurofyziologických principů. Kinesiotaping 

se proto stává metodou, která otvírá moţnost široké diskuze. 

Mechanismus účinku vysvětlující efekt metody je dosud nepotvrzenou 

domněnkou, která je zaloţena na tvrzení, ţe kinesiotape zvyšuje exteroceptivní a 

proprioceptivní aferenci, zatímco nociceptivní aferenci sniţuje (Halseth et al., 2004). 

Účinek K-tapu ovlivňující svalovou a kloubní funkci je spojen především s působením 

K-tapu na koţní receptory a proprioreceptory. Aplikace kinesiotapu je spojená 

s protaţením kůţe a vytvořením neustálého jemného tlaku na kůţi, čímţ jsou koţní 

mechanoreceptory aktivovány. Mění se nejen exteroceptivní aference, ale i 

proprioceptivní (Halseth et al., 2004; Yoshida & Kahanov, 2007; Lin et al., 2011; 

Riemann & Lephart, 2002). Změna exteroceptivní a proprioceptivní aference způsobená 

K-tapem by měla ovlivnit stereognostické funkce. Lin et al. (2011) tuto souvislost ve 

své práci částečně prokázali, naopak Halseth et al. (2004) ji svými výsledky vyvrací. 

Halseth et al. (2004) ovšem upozorňují, ţe i přesto, ţe nedošlo ke změně v propriocepci 

a stereognostickém vnímání, nelze vyloučit mechanismus účinku kinesiotapu přes 

podráţdění mechanoreceptorů kůţe, protoţe není doposud jasné, do jaké míry se 

zapojují při určování polohy a pohybu kloubu. Je moţné, ţe i přes značné podráţdění 

koţních mechanoreceptorů K-tapem nedochází ke změnám ve stereognosii, protoţe 

jejich celkový význam v těchto funkcích není velký. Proto je důleţité nejdříve objasnit 

přesnou úlohu koţních mechanoreceptorů v řízení motoriky a poté se zabývat obecným 

účinkem kinesiotapu. Nepřesvědčivé výsledky obou prací mohou být i důsledkem 

specifické volby zkoumaného souboru. Autoři (Lin et al., 2011; Halseth et al., 2004) 

zahrnuli do své studie pouze zdravé probandy, u kterých nemusí být změny 

v propriocepci natolik výrazné jako např. u pacientů po ortopedických operacích, kdy na 

základě přítomnosti otoku dochází k výraznějším změnám propriocepce. 
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Mechanismus účinku ovlivňující bolest vychází z teorie, kdy díky elastickým 

vlastnostem kinesiotapu dochází po jeho aplikaci k nadzvednutí kůţe a zvětšení 

intersticiálního prostoru. Tím se obnoví krevní a mízní cirkulace a zmenší tlak na 

mechanické nociceptory (Kumbrink, 2009, s. 8; Kahanov, 2007). Další teorií je 

mechanismus působení na základě vrátkové teorie bolesti (Thelen et al., 2008; Paoloni 

et al., 2011). Není stěţejní diskutovat o tom, která z teorií je správná. Výsledky studií 

lze mezi sebou srovnávat a dále je vysvětlovat oběma mechanismy, a to i z hlediska 

krátkodobého či dlouhodobého sníţení bolesti díky účinku kinesiotapu. Paoloni et al. 

(2011) prokázali u pacientů s LBP jak krátkodobý, tak dlouhodobý účinek K-tapu a 

uvaţují nad tím, ţe sníţení bolesti ihned po aplikaci je následkem mechanismu 

zaloţeném na vrátkové teorii bolesti společně s placebo efektem, zatímco dlouhodobý 

efekt přisuzují sníţení tlaku na koţní mechanoreceptory. Podobné vysvětlení uvádí 

Thelen et al. (2008). Po aplikaci kinesiotapu došlo k okamţitému zvýšení bezbolestného 

rozsahu abdukce u pacientů s impingement syndromem, ale při opakovaném měření 

probíhajícím třetí a šestý den po aplikaci k dalším změnám nedošlo. Okamţitý efekt 

kinesiotapu autoři zdůvodňují mechanismem na základě vrátkové teorie bolesti stejně 

jako Paoloni et al. (2011). Nicméně jelikoţ efekt nepřetrval, zpochybňují teorii, která 

ovlivňuje bolest na základě sníţení tlaku na mechanoreceptory bolesti.  

Specifický analgetický účinek K-tapu potvrzují některé z publikovaných prací 

(Evermann, 2009; Paoloni et al. 2011). I přesto, ţe Evermann tento účinek prokázal, má 

práce několik slabých míst, které nelze přehlédnout. Limitací práce Evermanna (2009) 

je jednak malý soubor pacientů rozčleněný do několika menších skupin a dále samotné 

hodnocení bolesti. Pro hodnocení intenzity bolesti je doporučeno pouţití jednoduchých 

měřítek, mezi která patří vizuální analogová škála (VAS) a číselné měřítko hodnocení 

(NRS). Autor těchto měřítek nevyuţil. K hodnocení změny intenzity bolesti před a po 

aplikaci K-tapu byl pouţit autorem zhotovený dotazník, který v práci není blíţe popsán. 

Dále pouţil jako doplňující vyšetření palpační vyšetření, kterým hodnotil svalový tonus 

před a po aplikaci K-tapu. I v tomto případě se nejedná o objektivní vyšetření vhodné 

k publikačním účelům. I přes tuto skutečnost je zajímavé, ţe všichni pacienti zmiňované 

studie trpěli akutním problémem a oproti kontrolní skupině se jejich stav díky aplikaci 

kinesiotapu zlepšil. Právě akutní stav by mohl přinést další uţitečné informace při 

hodnocení analgetického účinku kinesiotapu. Autoři González-Iglesias et al. (2009) se 

zabývali efektem K-tapu u pacientů s akutní problematikou „whiplash injury―. I tato 
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práce potvrdila úspěch léčby. Ke stejnému závěru přišel García-Muro et al. (2010). 

Naopak Firth et al. (2010) si pro svůj výzkum vybrali soubor pacientů s chronickým 

zánětem Achilovy šlachy. Z výsledků vyplývá, ţe se účinek kinesiotapu neprojevil. 

Moţným vysvětlením je právě chronický stav spojený s druhem bolesti, kterou pacienti 

pociťovali. Další moţností je, ţe měření probíhalo ihned po aplikaci a účinek 

kinesiotapu se nestihl projevit. Vzhledem ke chronickému stavu se dá odhadovat, ţe se 

účinek projeví aţ po delší době aplikace. To potvrzují výsledky práce zabývající se 

analgetickým účinkem K-tapu u pacientů s LBP (Paoloni et al., 2011). Pacientům byl 

aplikován kinesiotape po dobu čtyř týdnů a došlo k významnému sníţení bolesti. 

Z  výsledků je patrné, ţe není správné se spokojit s tvrzením, ţe kinesiotape 

sniţuje bolest. Toto tvrzení je příliš obecné. Je třeba být více konkrétní a ptát se, zda je 

kinesiotaping stejně efektivní terapií v akutních i chronických stavech. Dále jak působí 

při léčbě ostré, palčivé nebo tupé bolesti. Proto by bylo vhodné rozdělit pacienty trpícím 

vybraným klinickým stavem do skupin podle stadia onemocnění nebo podle intenzity 

bolesti a sledovat efekt terapie a následně vyvodit závěry. 

Dalším připisovaným účinkem KT je, ţe poskytuje stálou podporu kloubům bez 

omezení rozsahu pohybu (ROM), v některých případech můţe dojít i k jeho zvýšení. 

Vzhledem k doposud uveřejněným studiím lze toto tvrzení potvrdit jak u zdravých 

(Yoshida & Kahanov, 2007), tak u nemocných probandů (Thelen et al., 2008; González-

Iglesias et al., 2009). Yoshida & Kahanov (2007) zkoumali účinek K-tapu u zdravých 

jedinců viz kapitola 2.3.3 Ovlivnění kloubní funkce, s. 37. Výsledek studie je 

diskutabilní, protoţe Thomayerova zkouška je nespecifickým testem pro hodnocení 

ROM páteře a můţe být zkreslena různými faktory. K tomu se přidává i fakt, ţe nedošlo 

ke zvýšení ROM u ostatních pohybů. Thelen et al. (2008) prokázali u pacientů 

s impingement syndromem zvýšení bezbolestného rozsahu abdukce okamţitě po 

aplikaci kinesiotapu. Během dalšího měření uskutečněného třetí a šestý den po aplikaci 

ke stejnému účinku nedošlo. Rozsah pohybu se vrátil na stejná čísla jako před měřením. 

Je moţné, ţe okamţitý účinek K-tapu je důsledkem placebo efektu. Ve studii bohuţel 

chybí kontrolní skupina, které by byl placebo tape aplikován. Autor podává i další 

vysvětlení. Můţeme se domnívat, ţe kinesiotape sníţil nociceptivní aferenci, a proto 

došlo k zvýšení bezbolestného rozsahu abdukce. Dalším vysvětlením je, ţe mechanická 

korekce způsobila výhodnější biomechanické nastavení jamky proti hlavici, coţ vedlo 

k menšímu dráţdění měkkých tkání při pohybu. Dále je moţné, ţe aplikace K-tapu 



 

61 

způsobila změny v aktivaci svalů pod kinesiotapem a v jeho okolí, coţ pozitivně 

ovlivnilo rozsah pohybu. Poslední zdůvodnění podporují i výsledky Hsu et al. (2009) 

zkoumající vliv kinesiotapu na svalovou aktivitu pomocí pEMG u pacientů s 

diagnostikovaným impingement syndromem. Stejně tak došlo u souboru k nepatrným 

změnám v kinematice lopatky. 

Rozdílných výsledků si můţeme všimnout také při zkoumání vlivu KT na 

svalovou sílu. Slupik et al. (2007) a Hsu et al. (2009) efekt potvrzují, zbylí autoři ţádný 

efekt neprokázali (Fu et al. 2008; Chang et al., 2010). Moţným vysvětlením proč se 

účinek neprokázal, je odlišná metoda, kterou autoři pouţili k měření svalové síly. Slupik 

et al. (2007) a Hsu et al. (2009) vyuţili k měření svalové síly pEMG. Naopak Fu et al. 

(2010) a Chang et al. (2010) vyuţili izokinetické a izometrické dynamometrie. Obě 

skupiny autorů (Fu et al., 2008; Chang et al., 2007) ovšem nepředpokládají, ţe by se 

efekt neprojevil vzhledem ke zvolené metodě měření. Oba se přiklánějí k názoru, ţe 

taktilní podráţdění spojené s aplikací kinesiotapu nemá takový význam, aby došlo k 

okamţité změně ve svalové síle. Tomu odpovídají i výsledky ostatních dvou autorů 

(Slupik et al., 2007; Hsu et al., 2009), kdy pouze Hsu et al. (2009) zaznamenal okamţité 

zvýšení svalové síly pars ascendens m. trapezius během izometrické kontrakce; naopak 

Slupik et al. (2007) prokázal účinek K-tapu aţ po 24 hodinách. Dalším zajímavým 

bodem v práci (Slupik et al. 2007) je i srovnání dlouhodobého účinku kinesiotapu na 

svalovou sílu. Zatímco u první skupiny, kde byl K-tape ponechán na místě svalová síla 

po 72 hodinách od aplikace kinesiotapu klesla, u druhé skupiny byl efekt ve stejném 

časovém intervalu zachován, ačkoliv byl kinesiotape odstraněn po 24 hodinách od 

aplikace. Rozdíl mezi oběma skupinami si nejsou autoři schopni sami zdůvodnit. Je 

škoda, ţe obě skupiny nezahrnovali stejný počet probandů, jelikoţ uţ v prvním měření 

vidíme po statistickém zpracování výsledků rozdílné číslo ve zvýšení svalové síly po 24 

hodinách. Přesto u obou skupin nastala stejná změna a je moţné, ţe aplikací kinesiotapu 

došlo například k aktivaci více motorických jednotek, čímţ se svalová síla zvýšila. 

Uvedený časový interval by mohl být důleţitý zejména při indikaci KT ve sportu, kdy je 

svalová síla jedním ze základních předpokladů sportovního výkonu. 

Otázkou zůstává do jaké míry je efekt terapie KT zaloţený na placebo efektu 

kinesiotapu. V některých studiích (Thelen et al., 2008; González-Iglesias et al., 2009; 

Chang et al., 2010; Hsu et al., 2009) byla přítomna kontrolní skupina, které byl 

aplikován placebo tape ze stejného materiálu. Thelen et al. (2008) zkoumali účinek 
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kinesiotapu na sníţení bolesti u impingement syndromu. U své placebo skupiny 

aplikovali kinesiotape, který nebyl nataţen a neodpovídal ţádné z doporučených 

technik. Byl poloţen na místech, kde pacienti pociťovali největší bolest. Výsledky 

neukázaly ţádný rozdíl mezi oběma skupinami. Chang et al. (2010) zkoumali vliv 

kinesiotapu na svalovou sílu předloktí. U placebo skupiny aplikovali kinesiotape v 

oblasti epicondylus lateralis et medialis a z výsledků není patrný rozdíl mezi skupinami. 

González-Iglesias et al. (2009) zkoumali účinek kinesiotapu na sníţení bolesti u 

pacientů s akutní problematikou „whiplash injury― a zároveň aplikovali druhé skupině 

stejně vypadající kinesiotape, který byl aplikován bez nataţení. Studie prokázala rozdíl 

mezi oběma skupinami. Statisticky výzmaný rozdíl mezi skupinami prokázala i práce 

Hsu et al. (2009). U skupin došlo dokonce k opačnému efektu. Zatímco u skupiny se 

správně aplikovaným kinesiotapem došlo k zvýšení svalové síly m. trapezius, u 

kontrolní skupiny se svalová síla zmenšila. Z výsledků nelze určit, jaký je rozdíl mezi 

účinky správně aplikovaného kinesiotapu a placebo tapu. Kaţdý z autorů posuzoval jiný 

účinek. Proto by bylo potřeba více studií, které by srovnávaly účinek placebo tapu s 

kinesiotapem u klinických stavů, u kterých se efekt metody jiţ potvrdil. 

4.2 Diskuze k praktické části 

Vliv kinesiotapingu na svalovou funkci je dle mého názoru tématem, o kterém se 

dá diskutovat nejvíce. V literatuře se setkáváme s tvrzením, ţe vedení kinesiotapu ve 

směru začátek-úpon má na sval stimulační vliv. Naopak vedení v opačném směru, tedy 

úpon-začátek, má vliv tlumící (Kase et al., 2003, s. 14; Kumbrink, 2009, s. 14). Při 

běţných pohybových aktivitách se ovšem punctum fixum a punctum mobile daného 

svalu neustále mění. Proto Kumbrink (2009, s. 14) tuto definici upřesňuje, viz kapitola 

2.7.1 Technika tape stretch/tension, s. 44. I kdyby kinesiotape tímto způsobem skutečně 

působil, nebude moţné tento přístup zcela pouţít. V praxi by se dal vyuţít jen v případě 

převaţující jednostranné zátěţe. Ţádná z uvedených studií se této problematice doposud 

nevěnovala. Otázkou tedy zůstává, zda se dá doopravdy mluvit o facilitačním a 

inhibičním účinku K-tapu na tapovaný sval vzhledem ke směru aplikace. A jak se 

účinek změní, kdyţ dochází při pohybu ke změnám začátku a úponu svalu. 

Těmito otázkami se zabývala naše práce. Uvedené výsledky pocházejí ze 

sledování kaţdého z probandů. I kdyţ je jejich výpovědní hodnota pouze informativní, 

stojí některá zjištění za pozornost. V případě pohybů, kdy byl na m. pectoralis major 
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začátek (punctum fixum) proximálně a úpon (punctum mobile) distálně mělo dojít 

k inhibici svalu. K významnému sníţení hodnoty o 20% došlo pouze u probanda č. 3 při 

abdukci. Paradoxně nejvýraznější číselná změna nastala, kdyţ se jedinkrát hodnota 

aktivity zvýšila, a to u probanda č. 1 o 31,3% během flexe. Proto v našem případě 

nemůţeme souhlasit s tvrzením, ţe kinesiotape má na svalovou aktivitu inhibiční vliv. 

Změny aktivity m. serratus anterior po aplikaci facilitačního kinesiotapu jsou podobné. 

Svalová aktivita se zvýšila pouze u probanda č. 1 během flexe (35,6%) a abdukce 

(20,8%). Naopak při abdukci probanda č. 3 došlo k poklesu aktivity o 34,4%. Moţných 

vysvětlení proč došlo k rozdílným výsledkům i při shodě anatomického začátku a konce 

svalu z pohledu funkční kineziologie je mnoho. Jedním z nich můţe být, ţe jedinci 

netrpěli ţádnou významnou svalovou dysbalancí, kterou by měl K-tape ovlivnit. Tomu 

by odpovídaly i číselné hodnoty, které zůstaly v mnoha případech téměř nezměněné. 

Dalším moţným vysvětlením je, ţe ovlivnění svalové aktivity m. serratus anterior a m. 

pectoralis major přes podráţdění koţních mechanoreceptorů není efektivní. K účinku 

facilitace m. serratus anterior nemuselo dojít i na základě ne zcela optimální aplikace 

kinesiotapu. Elektrody m. serratus anterior a středních vláken m. trapezius neumoţnily 

ideální směr vedení kinesiotapu, a proto mohl být jeho účinek oslaben. 

V případě pohybů, kdy se původní punctum mobile mění v punctum fixum, nás 

zajímala změna účinku K-tapu. Logickým předpokladem by byla změna účinku 

facilitačního na inhibiční. Na základě výchozích hodnot získaných z pohybů 

v otevřených kinematických řetězcích nastal opačný rozdíl pouze u šikmého sedu 

(s výjimkou probanda č. 1). Naopak při pohybu na všechny čtyři hodnoty kopírují 

tendenci změn během abdukce a flexe k niţším hodnotám. Zajímavé je, ţe ani v jednom 

z případů nedošlo k souhlasnému účinku K-tapu v rámci pohybů v uzavřeném 

kinematickém řetězci u všech probandů. V šikmém sedu hodnoty vţdy vzrostly, naopak 

v pohybu na všechny čtyři u obou svalů klesly. Rozdílné výsledky napovídají, ţe tvrzení 

o facilitačním a inhibičním účinku kinesiotapu dle směru aplikace je z několika důvodů 

tvrzením velmi odváţným a je třeba účinek nadále zkoumat i z pohledu diferenciace 

svalové funkce. 

Jiným moţným postupem objektivizace je sledování svalové aktivity ostatních 

svalů během aplikace K-tapu. Takový postup zvolili ve své práci i Lin et al. (2011) a 

Hsu et al. (2009). Obě studie hodnotili změnu svalové aktivity během abdukce v rovině 

lopatky. Lin et al. (2011) zahrnula do své studie zdravé probandy, zatímco Hsu et al. 
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(2009) jedince s diagnostikovaným impingement syndromem. Po aplikaci kinesiotapu 

se u obou skupin zvýšila svalová aktivita m. serratus anterior. Naopak k opačnému 

účinku došlo při sledování svalové aktivity pars descendens m. trapezius. Zatímco u 

pacientů s impingement syndromem se aktivita pars descendens m. trapezius zvýšila, u 

zdravých jedinců tomu bylo naopak.  

V našem měření jsme sledovali aktivitu pěti svalů, na jeden sval byl pouţit 

kinesiotape, viz kapitola 3.2 Metodika, s. 52. Změny ve velikosti hodnot jsou dle 

výsledků u kaţdého jedince individuální a mění se v závislosti na prováděném pohybu. 

Lin et al. (2011) objevili během abdukce v rovině lopatky sníţení svalové aktivity pars 

descendens m. trapezius. V našem případě došlo během abdukce k výraznému účinku 

pouze u probanda č. 2 při tapovaní m. pectoralis major. Největší změny ale nastaly 

v pohybu do šikmého sedu u probanda č. 1 a č. 2 během všech tří variant tapování. 

Stejně tak uvedli Lin et al. (2011) zvýšení svalové aktivity m. serratus anterior. Během 

abdukce došlo k výraznému facilitačnímu účinku jen u probanda č. 1. U ostatních dvou 

převaţoval účinek inhibiční. Největší změny nastaly u pohybu do šikmého sedu, kdy se 

aktivita pokaţdé zvýšila. Lin et al. (2011) nenašli ţádný rozdíl u svalové aktivity pars 

transversa m. trapezius. Z našich výsledků vyplývá, ţe se aktivita svalu u probanda č. 2 

a č. 3 významně sníţila. Naopak u pohybů v uzavřeném kinematickém řetězci došlo 

několikrát k jejímu zvýšení. I v tomto případě jsou výsledky vycházející ze třech 

jednotlivých měření velmi odlišné.  

Na otázky, které jsme si poloţili před začátkem měření, nemůţeme jednoznačně 

odpovědět. Jejich zodpovězení by se mělo stát cílem dalších studií věnujících se 

účinkům kinesiotapu na svalovou aktivitu. Jedním z vysvětlení, proč se neprojevil 

jednoznačně facilitační nebo inhibiční účinek kinesiotapu souhlasně u našeho souboru 

můţe být fakt, ţe jsme pozorovali jeho okamţitý účinek. Kase ovšem udává, ţe doba 

kdy K-tape začne působit, můţe dosáhnout 30-40 minut (Kase et al., 2003, s. 15). To 

potvrzují i výsledky studií sledující okamţitý vliv kinesiotapu na svalovou sílu (Slupik 

et al., 2007; Fu et al. 2008; Chang et al., 2010; Hsu et al., 2009), kdy jediná práce 

prokázala okamţitý vliv KT na svalovou sílu (Hsu et al., 2009). Limitací praktické části 

je samozřejmě fakt, ţe obsahovala malý počet probandů a výsledky pocházejí pouze 

z kazuistických měření. 
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ZÁVĚR 

V naší práci jsme se pokusili předloţit ucelený přehled doposud publikovaných 

informací o kinesiotapingu a upozornit na některá tvrzení, která nejsou objektivně 

potvrzena. Z tohoto hlediska jsme došli k několika závěrům. Přesný mechanismus 

účinku není doposud objasněn, přesto můţeme souhlasit s tím, ţe mechanismus 

působení je zaloţen na ovlivnění exteroceptivní, proprioceptivní a nociceptivní 

aference. Léčebný efekt terapie vzniká pravděpodobně kombinací čtyř hlavních účinků. 

Mezi prezentované účinky patří: zvýšení cirkulačních a metabolických parametrů, 

sníţení bolesti, ovlivnění svalové funkce a podpora kloubní funkce a biomechaniky. Na 

základě výsledků doposud uveřejněných studií lze některé z účinků potvrdit, u jiných je 

třeba dalších klinických studií. 

Kinesiotaping je metodou, která je úspěšná při redukci pooperačního edému a její 

antiedematózní účinek se potvrdil i při léčbě lymfedému. Také lze potvrdit tvrzení, ţe 

KT neomezuje rozsah pohybu. Naopak při bolestivých stavech pacienta se rozsah 

pohybu můţe po aplikaci kinesiotapu zvýšit. O ostatních účincích uvádí literatura 

rozporuplné informace. Nelze tvrdit, ţe KT působí analgeticky u všech bolestivých 

stavů. Efektních výsledků bylo dosaţeno při léčbě akutních stavů bolesti. O vlivu K-

tapu na svalovou funkci také nelze vyvodit jasný závěr, coţ dokazují i výsledky 

z našeho měření. Můţeme říci, ţe kinesiotape nepůsobí pouze na svaly přímo pod ním, 

ale reflexně ovlivňuje i svalovou aktivitu okolních svalů. Změny ve velikosti hodnot 

jsou ovšem u kaţdého jedince individuální a mění se i v závislosti na prováděném 

pohybu. Zároveň není definované, jak se účinek změní v případě pohybů v otevřeném a 

uzavřeném kinematickém řetězci. I z tohoto důvodu je třeba hovořit opatrně o 

facilitačním a inhibičním účinku K-tapu. Stimulační účinek kinesiotapu nebyl 

jednoznačně prokázán ani v případě měření svalové síly. V případě dalších parametrů 

popisující svalovou funkci lze říci, ţe kinesiotape můţe mít vliv na časový sled aktivace 

m. vastus medialis et lateralis u pacientů s patelofemorálním syndromem. 

Kinesiotaping je metodou, která můţe být součástí komplexní léčebné terapie 

pacienta. U pacientů s impingement syndromem se zdá být účinnější variantou neţ 

léčba pomocí metod fyzikální terapie. Nicméně je třeba si uvědomit, ţe kinesiotaping je 

druhem terapie, která nevyřeší příčinu obtíţí vznikající na základě poruchy funkce. 

Proto nelze KT indikovat jako jedinou moţnost léčby. 
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PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1. Koţní mechanoreceptory, převzato z Fox, 2004, s. 245. 

 
Věk 

/pohlaví 

Měřená arteria Tapovaná 

oblast 

Průtok před 

aplikací (cm/s) 

Průtok po 

aplikací (cm/s) 


38/Ţ a. radialis dx. PM 13,2 33,6 60,7 

24/Ţ a. radialis dx. PM 25,5 24,1 -5,4 

36/M a. radialis sin. PM 44,3 43 -2,9 

24/Ţ a. dorsalis pedis dx. GC 14,9 20,9 28,7 

72/M a. dorsalis pedis dx. GC 38,8 46,8 20,6 

26/Ţ a. dorsalis pedis dx. GC 26,7 25,9 -2,9 

20/Ţ a. dorsalis pedis dx. GC 41,7 39,4 -5,5 

87/Ţ a. dorsalis pedis dx. fossa poplitea 29,2 46,2 58,2 

55/M a. temporalis superfic.  SCM 13,1 19,9 45,8 

 
Příloha 2. Změny periferního průtoku krve před a po aplikaci kinesiotapu; PM – m. pectoralis major, GC 

– m. gastrocnemius, SCM – m. sternocleidomastoideus; převzato z Kase & Hashimoto, 1998. 
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Příloha 3. Aplikace kinesiotapu jako mechanické korekce ramene dle Lin et al., 2011 

 

Příloha 4. Kinesiotaping ramene doporučený dle Kase při impingement syndromu (Kumbrink, 2009, s. 

134) 
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Příloha 5. Kineziotaping ramene – vyuţití při impingement syndromu dle Kaya, et al., 2011 

 

 

Příloha 6. Výsledky studie García-Muro et al., 2010; Pre-treatment – stav před aplikací, Post-treatment 

– stav ihned po aplikaci, 2 days after treatment at tape removal – stav dva dny od aplikace po 

odstranění kinesiotapu. 


