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Abstrakt 

Název práce: Vliv kinesiotapingu na změnu prahu bolesti v oblasti dolních končetin a 

pánve u sportovních tanečních párů latinskoamerických tanců 

 

Cíl práce: Cílem práce je sledovat změny prahu bolesti predilekčních bodů na dolních 

končetinách a v oblasti pánve v předem stanoveném zatěžovacím režimu a porovnat 

tyto změny s kontrolní skupinou bez aplikovaného kinesio tapu. 

 

Metoda řešení: Diplomová práce má charakter experimentální studie, jejíž intervencí je 

aplikace kinesio tapu inhibiční technikou na m. gastrocnemius medialis et lateralis a 

technikou mechanické korekce pro hallux valgus. Výzkumný soubor se skládá z pěti 

tanečních párů experimentální skupiny a pěti párů kontrolní skupiny. Změna prahu 

bolesti byla objektivizována tlakovým algometrem. 

 

Výsledky: Z naměřených dat lze vidět, že kinesiotaping má pozitivní vliv na změnu 

prahu bolesti u sportovních tanečníků. U většiny probandů (9 z 10) kinesio tape přispěl 

k zvýšení prahu bolesti nebo k jeho menšímu snížení vzhledem k druhé dolní končetině. 

V porovnání s kontrolní skupinou se probandům z experimentální skupiny práh bolesti 

zvýšil nebo snížil méně i přes akutní či subakutní zranění „zatejpované“ dolní 

končetiny. Dalším poznatkem této studie je, že posturální funkce má vliv na změnu 

prahu bolesti po zátěži. Probandům s horší funkcí posturálního svalstva měl práh bolesti 

po zátěži tendenci klesat.  

 

Klíčová slova: kinesiotaping, kinesio tape, práh bolesti, tlaková algometrie, sportovní 

tanec, latinskoamerické tance  

  



 

 

Abstract 

Title: The Effect of Kinesiotaping on Pain Threshold Alteration of Lower Limbs and 

Pelvis in Latin American Sport Dance Couples 

 

Objectives: The aim of this study is to monitor the alteration of the pain threshold in 

predilective points of lower limbs and pelvis during loaded regime and to compare these 

changes with the control group with no kinesio tape. 

 

Methods: This experimental study employs intervention of kinesio tape applied to 

inhibit m. gastrocnemius medialis et lateralis and for mechanical correction of hallux 

valgus. There were five couples in experimental group and five couples in control 

group. The pain threshold change was objectivised by pressure algometer. 

 

Results: The measured data showed that the kinesiotaping has a positive influence on 

pain threshold in sport dance couples. In most dancers (9 out of 10) kinesio tape 

contributed to increasing or smaller decreasing of pain threshold with respect to the 

other lower limb. In comparison with the control group, pain threshold of dancers in the 

experimental group increased or decreased less even despite acute or subacute injury of 

the taped lower limb. One more finding is that the postural function has an influence on 

the pain threshold change after load. Pain threshold had a downward tendency in 

investigated persons with a worse function of postural muscles.  

 

Keywords: kinesio taping, kinesio tape, pain threshold, pressure algometry, sport 

dance, Latin American dance 
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Seznam použitých zkratek 

AMPA – kyselina aminoproprionová 

BMI – body mass index 

CNS – centrální nervová soustava 

ČSTS - Český svaz tanečního sportu 

DIBDA – dotazník interference bolestí s denními aktivitami 

EMG - elektromyografie 

FPI – Foot Posture Index 

KT – kinesio tape 

LA - latinskoamerický 

LAT – latinskoamerické tance 

LDK – levá dolní končetina 

MQP – McGill Pain Questionnaire 

MTP – metatarzofalangeální 

MTT - metatarz 

NMDA – kyselina N-methyl-D-aspartátová 

PDK – pravá dolní končetina 

Pval – p value 

SEFIP – Self-Estimated Functional Inability Because of Pain 

SPADI – The Shoulder Pain and Disability Index 

Std – směrodatná odchylka 

STT – standardní tance 

T – testová statistika 

TrP – trigger point 

VAS – vizuální analogová škála 

VIS-A – The Victorian Institute of Sport Assessment-Achille 

WDSF – World Dance Sport Federation 
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1 Úvod 

Taneční sport, jako čekatel v zařazení do systému Olympijských her, je disciplína, 

která je spojením sportu a tance. Do sportovního tance se řadí pět standardních a pět 

latinskoamerických tanců. Pro latinskoamerické tance je charakteristická zejména 

technika práce chodidel, přenášení váhy a z toho vyplývající pohyb pánve. Nohy jsou 

hlavním nástrojem tanečníků. Udržují kontakt se zemí, řídí rychlost a směr pohybu. 

Pohybovým základem sportovních tanců je chůze se zevní rotací přes špičky, kdy je 

důležité správně využít propulzní sílu a odvíjet chodidlo v zevní rotaci až po oblast 

špičky palce. V tanečním sportu se užívá speciální taneční obuv na zvýšeném podpatku, 

což může přispívat k přetěžování muskuloskeletálního systému a vzniku bolestí. 

V procesu tréninku se tanečníci v této speciální obuvi učí osvojit techniku základních 

kroků jednotlivých tanců se zaměřením na svou individuální choreografii, kterou se 

prezentují na tanečních soutěžích.  

Tanečníci se jako kteříkoli jiní sportovci potýkají s bolestí, zvláště v oblasti 

dolních končetin. V dnešní době pomalu každý sportovec nezávodí bez kinesio tapu. 

Většina sportovců užívá kinesio tape pouze pro snížení pocitu bolesti. Jak je tento 

celosvětový trend nápomocný pro taneční sportovce jsme se snažili zjistit pomocí 

tohoto experimentu. 
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2 Teoretické podklady 

2.1 Bolest 

Bolest je nepříjemný vjem, který signalizuje hrozící nebo probíhající poruchu 

integrity organizmu škodlivými podněty (Trojan et al., 2003). Tato porucha integrity 

může být způsobena chemickými, biologickými nebo fyzikálními noxami, ale také 

psychickými poruchami na úrovni vnímání bolesti (Rokyta, 2009). V pohybovém 

systému je bolest je buď stálá, nebo je provokována tlakem na postižený segment 

nebo změnou jeho polohy (Véle, 2012). Jako základní fenomén ochrany 

před poškozením má bolest značné působení a reakce organizmu na ni je komplexní 

(Kolář, 2009). Adaptace na bolest je zanedbatelná až nulová (Trojan et al., 2003). 

V oblasti sportu bolest vzniká nejčastěji jako důsledek svalové námahy, popřípadě 

přetížení (při tréninku nebo i po něm). Zvláště u vytrvalostních disciplín je sportovec 

často omezen přítomností bolesti např. vazivového aparátu nebo bolestí zad, 

jejíž příčinou může být nedostatek regenerace, nevhodné zatížení či přetížení 

(Stackeová, 2011). 

2.1.1 Patofyziologie a neurofyziologie bolesti 

Bolest má vlastní fyziologické mechanizmy. Bolest vnímaná na periferii těla 

se nazývá nociceptivní. Rozlišujeme receptory bolesti: 

 vysokoprahové nociceptory vnímající bolestivě nadprahové mechanické 

podněty jako jsou hmat, tlak, tah a vibrace (Vater-Paciniho tělíska, 

Merckelovy disky a Meissnerova tělíska) 

 polymodální nociceptory vnímající teplo, chlad, mechanické podněty 

a bolest (Ruffiniho tělíska, Krauseho tělíska, proprioreceptory) 

 vlastní nociceptory (nocisenzory) vnímající bolest - volná nervová 

zakončení na primárních aferentních vláknech uložená v kůži, ve sliznicích 

a v orgánech proprioceptivních (Trojan et al. 2003) 

Aktivita těchto senzorů se spouští po zesílení bolesti nad určitou míru (Rokyta, 

2009). Velké množství nociceptorů při bolestivé stimulaci vůbec nereaguje, ale začínají 

odpovídat až na poškození tkáně, což je dáno senzibilizací. Dochází k ní 

při opakovaném vystavení expozici. V průběhu senzibilizace se v místě poškození 

snižuje nociceptorový práh a zvyšuje se vyvolaná vzruchová aktivita aferentních vláken. 

Pak se podněty původně nebolestivé stávají bolestivými (Janáčková, 2007). 
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Na receptory bolesti působí několik mechanizmů, podobných zánětlivé reakci (viz 

Obr. 1). Mezi látky, vyvolávající bolestivou stimulaci, patří histamin, který vytváří silně 

kyselé pH dráždící periferní receptory. Podobnou látkou je bradykinin, který působí 

navíc také vazodilatačně a uvolňuje neuropeptidy, zvláště látku P (peptid o 

11 aminokyselinách s hormonálními  účinky). Zvyšuje se také excitabilita nociceptorů 

aktivací cAMP (cyklický adenosinmonofosfát) systému s následnou inhibicí Ca
2+

 

dependentní K
+
 vodivostí, která vede k hyperpolarizaci. Velmi silné bolestivé dráždění 

vyvolávají ionty draslíku, které se uvolňují v místě bolestivé reakce. Uplatňují se rovněž 

senzibilizující látky jako leukotrieny a prostaglandiny, které nastavují nižší práh 

bolestivých senzorů (Houdek, 2007; Rokyta, 2009). 

Na míšní úrovni jsou za přenos bolesti zodpovědné glutamátové receptory, zejména 

NMDA (N-methyl-D-aspartátová) a AMPA (kyselina aminoproprionová). Schopnost 

tlumení receptorů NMDA má estrogen. Proto se ženy lépe s bolestí vyrovnávají, 

i když mají nižší práh bolesti. (Houdek, 2007). 

Periferní nervová vlákna jsou rozlišena podle rychlosti vedení a to podle množství 

pokrytí nervových vláken myelinem. První, rychlá, ostrá a dobře lokalizovatelná bolest 

je zprostředkovaná převážně myelinizovanými Aδ vlákny a vede spíše k únikovým 

reakcím. Její rychlost se pohybuje okolo 5–14 m/s. Druhá bolest, která následuje asi   

s po bolesti první, je signalizována zakončeními nemyelinizovaných C vláken 

s vedením rychlosti 0,5-3,5 m/s (Houdek, 2007; Trojan et al., 2003). Ve svalové tkáni 

se nociceptory nacházejí ve svalových vřeténkách, Golgiho šlachových tělískách, 

v pojivových tkáních svalu a na povrchu cév (Janáčková, 2007). 

Obr. 1: Mediátory ovlivňující volná nervová zakončení (Vokurka, 2012) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Peptid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyselina
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Vlákna Aδ a C vedou vzruch zadními kořeny míšními do zadních rohů míšních 

a do šedé hmoty míšní, kde jsou Redexovy zóny. Pro bolestivé vnímání mají význam 

zóny I, II, III, V, VIII a X. V Redexových zónách I a II je uložena substantia gelatinosa 

Rolandi a Lissauerův trakt, kde jsou uloženy nocisenzory, které se aktivují 

při bolestivém vnímání. Z míchy vedou bolestivou informaci dvě hlavní dráhy, a to 

dráha spinotalamická a dráha spinoretikulotalamická. Drahou spinotalamickou jsou 

vedeny impulzy akutní a rychlé bolesti postranními a předními provazci míšními 

do laterálních jader thalamu a dále do somatosenzorické kůry (gyrus postcentralis) 

a asociačních korových oblastí. Dráha spinoretikulotalamická vede přes retikulární 

formaci v mozkovém kmeni do mediální části talamu. Odtud se bolest vede 

do nefrontální mozkové kůry do Brodmanovy arey 6 a dále do gyrus cinguli 

a limbického systému. Třetí a čtvrtou drahou jsou dráhy 

spinoparabrachiohypotalamická a spinoparabrachioamygdalární, které jsou určeny 

pro vedení afektivně emoční složku bolesti. Začínají v míše a vedou bolestivou 

informaci do nucleus parabrachialis v mozkovém kmeni a odtud do amygdaly nebo 

do hypotalamu (Rokyta, 2009; Vokurka 2012). V mozku je bolest zpracována, přičemž 

se do zpracovávání zapojují psychologické fenomény, které nakonec vedou 

k subjektivnímu prožitku bolesti (Janáčková, 2007). Na zpracování nociceptivních 

signálů se podílí mozková kůra. Za emotivní a efektivní složku bolesti je pak 

zodpovědný limbický systém, hypotalamus a locus coeruleus (Trojan et al., 2003). 

2.1.2 Kožní receptory 

Z hlediska úrovně zpracování aference se liší systém povrchové a hluboké kožní 

citlivosti. Kožní vjemy jsou častěji zpracovávány kortikálně. Aference z Merklových 

disků, Meisnerových a Vater-Paciniho tělísek je vedena vlákny typu Aβ, z volných 

nervových zakončení a termoreceptorů vlákny C a Aδ. Merkelovy disky jsou 

lokalizovány na povrchu v epidermis, v ochlupených částech kůže, adaptují se pomalu, 

stimulovány jsou lehkým tlakem dlouhodobého trvání. Meissnerova tělíska jsou 

lokalizována v koriu, v neochlupených částech kůže, adaptují se rychle a jsou 

stimulována mechanickým chvěním. Ruffiniho tělíska jsou lokalizována v hlubokých 

vrstvách koria, pomalu se adaptují a mají směrovou citlivost, jsou stimulovány 

napínáním kůže a jsou součástí propriocepce. Termoreceptory chladové a tepelné, jsou 

stimulovány změnou teploty okolní dermis. Vater-Paciniho tělíska jsou lokalizována 

v tela subcutanea, rychle se adaptují, stimulací jsou vibrace či jemný dotyk.  
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Volná nervová zakončení jsou lokalizována v kůži i v hlubokých tkáních, reagují 

specificky na druhy energie nebo nespecificky (Kobrová, Válka, 2012; Trojan et al., 

2003). 

2.1.3 Teorie inhibice bolesti 

Vrátková teorie bolesti dle Melzacka a Walla mluví o přenosu nociceptivního 

signálu tenkými nervovými vlákny do míchy, kde se předpokládá existence neuronů, 

které mají funkci „vrátek“, která se dají uzavřít z periferie aktivitou tlustých 

(proprioceptivních) nervových vláken a tím mírnit bolest (Véle, 2006). V substantia 

gelatinosa se právě nacházejí interneurony, které fungují jako „vrátka“, jež jsou tlumena 

mechanismem presynaptické inhibice. Inhibiční účinek aktivity tlustších vláken 

na nocicepční neurony je podkladem jevu, kdy taktilní dráždění kůže uleví bolesti 

(Trojan et al., 2003). Ve výsledku to znamená, že silně myelinizovaná vlákna Aα a Aβ 

stimulují část míšních interneuronů, které naopak tlumí přenos vzruchů z tenkých Aδ 

a C vláken (Vokurka, 2012). Existují také descendentní inhibiční systémy, které tlumí 

bolestivé počitky. Jedná se o aktivitu v  periakveduktální šedi mezimozku 

a v rapheálních jádrech v retikulární formaci, a také o endogenní opiátový systém, jehož 

ligandy (endorfiny, enkefaliny, dynorfiny) působí jako transmitery descendentního 

inhibičního systému (Kolář, 2009) Blokování nociceptivních impulzů pomocí 

endorfinu, který vzniká v CNS při větší námaze, potlačuje bolest stejným způsobem 

jako morfin. To znamená, že nastolením aktivity proprioceptivních vláken (pohybem) 

nebo tvorbou endorfinu můžeme snížit nebo potlačit bolest, ovšem za předpokladu, 

že neaktivujeme přímo zdroj nocicepce (Véle, 2006).  

2.1.4 Vnímání bolesti 

Snášení bolesti je individuální. Vnímání bolesti se liší podle věku, pohlaví, rasy 

a etnika. Toleranci bolesti ukazuje práh bolesti. Jedná se o hranici, při které začíná být 

bolest vnímána při stoupající intenzitě stimulů. Ženám byl naměřen nižší práh bolesti 

než mužům ((Pfeiffer, 2007; Chesterton, 2003). Bolestivé podněty vnímáme různě 

podle charakteru osobnosti buď jako bolest nebo tlak, nebo jako různé parestezie (Véle, 

2012). Rozdíly v toleranci můžeme sledovat v různých časových úsecích. Např. ráno 

bývá bolestivější, v odpoledních a nočních hodinách klesá. Člověk v těžké životní 

situaci vnímá bolest intenzivněji. Úzkost, napětí a strach vedou k aktivaci řady dalších 

fyziologických a psychologických mechanizmů, které můžou mít dopad na snížení 

prahu bolesti (Rokyta, 2009).  
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Sportovní výkon může do jisté míry bolest potlačit, naopak negativní zkušenost 

s dříve vnímanou bolestí může pocit bolesti zesilovat (Vokurka, 2012). Snížení bolesti 

je spojeno i se snížením svalového tonu (Véle, 2012) 

Interpretace nocicepce jako bolest je spíše psychologického rázu než organického 

původů (Véle, 2006). Psychologická rovina bolesti je určena emoční kvalitou 

a myšlenkovou analýzou zpracování bolesti. Kognitivní faktory se zásadním způsobem 

podílejí na vyhodnocení a modulaci konečného prožitku bolesti (Janáčková, 2007). 

Při vnímání bolesti se uplatňuje složka centrální, emocionální a autonomní (Trojan et al, 

2003). Psychický stav jedince je vysoce zodpovědný za míru prožitku a intenzity bolesti 

(Kolář, 2009). Podstatné jsou strategie, které nám umožňují tzv. zvládání (coping) 

bolesti. Jedná se o individuální postupy, které používáme jako obranu. Dle Swartzmana 

existuje pět základních způsobů zvládání bolesti: odpoutání se, ignorování pocitů, 

přeformulování pocitů či přerámování situace, katastrofizmus, modlitba a doufání 

(Janáčková, 2007).  

2.1.5 Metody měření bolesti 

Pro hodnocení intenzity bolesti se používá nejčastěji VAS (Vizuální analogová 

škála) jak pro děti, tak pro dospělé. Moderním klinickým vyšetřením bolesti je 

Melzackův dotazník MQP (McGill Pain Questionnaire), který vypovídá o charakteru 

bolesti. Ke zhodnocení bolesti během denních aktivit slouží DIBDA (Dotazník 

interference bolestí s denními aktivitami) (Rokyta, 2009). Verbální metodou je pak 

Slovní stupnice bolesti 0-5, kde nula připadá žádné bolesti a pět zcela nesnesitelné 

bolesti. Důležitým faktorem bolesti je její topologie. Nejpřesnější formou topologie 

bolesti je tzv. Mapa bolesti dle Margolese, kde pacient přímo zakroužkuje místa bolesti. 

Existuje turniketová metoda měření bolesti, která funguje na principu měření krevního 

tlaku. Pacient s navlečenou manžetou nad předloktím svírá a rozevírá pěst ruky, dokud 

neucítí maximálně snesitelnou bolest (Janáčková, 2007). Práh pro tlakově vyvolanou 

bolest lze měřit tlakovým algometrem (Kolář, 2009). 

2.2 Tlaková algometrie 

Jedná se o spolehlivou reprodukovatelnou metodu pro kvantifikaci lokální 

bolestivosti v klinické praxi a výzkumu (Potinen, 1998). Pomocí tlakové algometrie 

může být měřen práh bolesti u trigger pointů, spazmů a tender pointů u fibromyalgie 

(Fischer, 1987).  
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Již mnoho let se tato metoda používá jak v experimentálním výzkumu, 

tak v klinickém výzkumu bolesti. Pomocí tlakové algometrie lze kvantifikovat účinnost 

různých terapeutických postupů a experimentálních intervencí (Hong, 1998; Simons 

1999). Bylo prokázáno, že tlakovým algometrem lze také sledovat analgetický účinek 

opioidů, kortikosteroidů a paracetamolu u zdravých dobrovolníků (Lacourt, 2012). 

Tlaková algometrie není indikátorem zdroje nebo příčiny bolesti. Získané naměřené 

hodnoty mohou být ovlivněny tloušťkou a poddajností podkožní tkáně (Simons, 1999). 

2.2.1 Přístroj – tlakový algometr 

Tlakový algometr je silové měřidlo s gumovým diskem o ploše 1 cm
2
 na hrotu 

přístroje. Práh bolesti je určen minimálním tlakem (sílou) vyvolávající bolest (Fischer, 

1987). Tento tlak je uváděn v jednotkách pro tlak v Pascalech (Pa) nebo v Newtenech (1 

N = 100 kPa). Aplikační tlak se uvádí v rozmezí od 0,05-20 N/s (Jensen et al., 1986). 

Existují ruční nebo elektrické algometry. Ruční algometry mají zpětnou vazbu 

ve slovním hodnocení respondenta. U elektrických algometrů je práh bolesti měřen 

pomocí zmáčknutí tlačítka. Pro klinické účely ale nebyl nalezen žádný významný rozdíl 

v elektronickém a ručním algometru (Rolke et al., 2005). Při měření je přístroj umístěn 

kolmo k povrchu tkáně, přičemž je tkáň konstantní rychlostí stlačována. V ideálním 

případě by komprese měla být provedena dostatečně pomalu, aby respondent měl čas 

reagovat na pocit bolesti. Tlakový algometr je považován za objektivní metodu měření. 

Nicméně, i když se jedná o kvantitativní měření, je přítomna také subjektivní míra 

hodnocení respondenta (Ylinen, 2007). 

2.2.2 Využití tlakového algometru v klinickém výzkumu 

Tlakový algometr při konstantní rychlosti aplikace poskytuje vysokou reliabilitu 

měření u zdravých lidí (Chesterton, 2007). Tlaková alometrie je považována za validní 

metodu měření prahu bolesti (Kinser, 2009), avšak s velkou interindividuální 

variabilitou u zdravých osob. Z tohoto důvodu nebyly pro práh bolesti stanoveny 

normativní hodnoty (Fischer, 1987; Rolke et al., 2005).  

Působením tlaku v místě trigger pointu přes kůži lze měřit tři prahové tlaky: tlak 

nutný k vyvolání lokální bolesti, tlak nutný k vyvolání přenesené bolesti, tlak nutný 

k vyvolání netolerabilní bolesti (Kolář, 2009). Přitom nejsou žádné konzistentní rozdíly 

v prahu bolesti mezi svalem a periostem stejného regionu (Kosek, 2003).  
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Citlivost tkáně je na různých částech těla odlišná. Avšak nebyly prokázány rozdíly 

v citlivosti mezi levou a pravou stranou těla. Proto zdravá strana může být měřítkem pro 

porovnávání při jednostranných bolestivých stavech (Prushansky et al., 2004). 

Je možné, že některé sousední svaly vztahující se ke stejné somato-senzorické kortikální 

zóně mají podobně snížený práh bolesti (Simons, 1999). 

Ve studii Kosek et al. (2003) měřili práh bolesti elektronickým algometrem v 30 

bodech v oblasti trupu. Měřené body v lumbosakrální oblasti vykazovali nejvyšší práh 

bolesti a v oblasti zátylku nejnižší. Opakování měření probíhalo po jednom týdnu a poté 

až po 10-13 týdnech. Zjistili, že při třetím měření hodnoty prahu bolesti výrazně stouply 

oproti předchozím měřením. 

Naopak Farasyn et al. (2003) přišli na to, že při vícenásobném měření v jednom dni 

(3x po 30 minutách) práh bolesti sice klesá, ale naměřené hodnoty jsou méně variabilní 

v druhém a třetím měření, než při měření prvním. Jones et al. (2007) později prokázali 

pokles hodnot prahu bolesti při měření žen ve čtyřech po sobě jdoucích dnech. Nejvyšší 

pokles hodnot byl mezi prvním a druhým dnem měření. Důvodem poklesu hodnot prahů 

bolesti může být také mikrotrauma tkáně v místě měření.  

Tlakový algometr našel využití také v psychiatrii. Bylo zjištěno, že vlivem 

komplexní psychiatrické péče dochází ke zvýšení prahu experimentální tlakové 

nocicepce a hranice tolerované bolesti (Camrdová, 2006). 

2.3 Kinesiotaping 

2.3.1 Historie 

Vývojem metody se zabýval japonský chiropraktik dr. Kenzo Kase. Od roku 1973 

po dobu šesti let vyvíjel speciální tape a metodu tapingu, která by podporovala hojení 

poraněných tkání a neomezovala pohyb fascií, průtok krve, lymfy a rozsah pohybu. 

Již roku 1988 byl kinesio tape aplikován sportovcům při Letních olympijských hrách 

v Soulu, poté se mu dostalo velké pozornosti až v roce 2004 na Letních olympijských 

hrách v Athénách. V roce 2007 byla formována mezinárodní asociace kinesiotapingu, 

která se zabývá klinickými výzkumy. V současnosti se kinesiotaping považuje 

za celosvětově využívanou metodu, která nalézá své uplatnění mimo sportovní odvětví 

ve fyzioterapii, ortopedii, pediatrii, neurologii, terapii lymfedému a jizvy, v preventivní 

medicíně a také ve veterinární medicíně (Kobrová, Válka, 2012). 
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2.3.2 Materiál 

Kinesio Tex® Tape byl Kasem navržen tak, aby svými vlastnostmi imitoval 

vlastnosti kůže. Aby se kvalitám kůže přiblížil, jeho elasticita byla vyvinuta na 55 –

 60% do jeho délky. Částečná protažitelnost je přednastavená již na podkladovém 

materiálu, a to až na 25%. Kromě toho má přibližně stejnou hmotnost a tloušťku jako 

kůže. Elastické vlastnosti kinesio tapu jsou účinné 3 – 5 dní, poté zeslábnou (Kase, 

2003; Sijmonsma, 2007). V dnešní době se vyrábí kinesio tapy, které mají longitudinální 

protažitelnost i více než 100%, nebo jsou kombinovány i horizontální protažitelností.  

Páska je vyrobena z materiálu, který se skládá z polymerových elastických vláken 

obalených 100% bavlnou. Na pásce je v podobě vln aplikováno 100% akrylové lepidlo. 

K aktivaci lepidla se užívá teplo, kdy páska tzv. „zažehlí“ (Kase, 2003; Kobrová, Válka 

2012). 

2.3.3 Obecný princip a mechanizmus účinku kinesio tapu 

Kinesiotaping je považován za bezpečnou neinvazivní metodu bez vedlejších 

účinků, kterou lze podpořit léčbu muskuloskeletálních poruch (Kahanov, 2007). Kinesio 

tape respektuje anatomické poměry a neurofyziologické zákonitosti. Aplikací kinesio 

tapu dosahujeme terapeutického efektu zvrásněním a elevací kůže, čímž dojde 

k dekompresi intersticiálního prostoru, která vede ke snížení městnání (viz Obr. 2). 

Ve výsledku pak dochází ke zvýšení cirkulačních a metabolických parametrů, snížení 

bolesti, ovlivnění funkce svalu a ovlivnění kloubní korekce. Mechanismus působení je 

založen na snížení nociceptivní aference a zvýšení aference proprioceptivní 

a exteroceptivní (Chen et al., 2008; Kahanov, 2007; Kase et al., 2003).  

  

Obr. 2: Před aplikací kinesio tapu (vlevo), po aplikaci kinesio tapu (vpravo) (Kobrová, Válka, 2012) 
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2.3.4 Současné výzkumy ověřující efekt kinesiotapingu 

Parreira et al. (2014) si v systematické revizi položili otázku, zda je kinesiotaping 

efektivní s porovnáním placeba nebo jiné metodě intervence. Do hodnocení bylo 

nahodile zahrnuto 12 studií zahrnujících 495 probandů. Účinek kinesiotapingu byl 

testován na účastnících s bolestí ramene ve dvou studiích; bolestí kolene ve třech 

studiích; chronických bolestí zad ve dvou studiích; bolestí krční páteře ve třech studiích; 

s plantární fascitis v jedné studii; s mnohočetnými muskuloskeletálními poruchami 

v jedné studii. Metodická kvalita studií byla mírná, s průměrem 6,1 bodu z 10 bodů 

Pedro Scale skóre. Celkově kinesiotaping nebyl o nic lepší než placebo nebo aktivní 

terapie. Současné důkazy tedy nepodpořily použití kinesio tapu jako intervenci u této 

výzkumné klinické populace. 

Merino-Marban et al. (2014) pozorovali účinek kinesio tapu na 34 dobrovolných 

závodnících při duatlonu (5 km běh + 20 km cyklistika + 2,5 km běh) v Malaze. Kinesio 

tape byl aplikován sportovcům na lýtko střídavě na pravou nebo levou dolní končetinu 

20-90 minut před startem závodu. Byla zvolena technika „I“ tvaru lepená bez napětí 

od úponu k začátku lýtkového svalu. Zkoumaným faktorem byla bolest (numerická 

škála bolesti) a rozsah pohybu v hlezenním kloubu. Měření probíhalo před startem 

závodu, po aplikaci kinesio tapu a 10-15 minut po ukončení závodu. Výsledky 

se neprojevily jako statisticky významné. Nicméně, zdá se, že kinesio tape měl vliv 

na snížení bolesti v oblasti lýtek u vzorku sportovců bez muskuloskeletálních poruch. 

Avšak nepotvrdilo se zvýšení rozsahu pohybu v hlezenním kloubu ani bezprostředně 

po aplikaci kinesio tapu, ani po závodě. 

Ve studii (Freedman et al., 2014) bylo zkoumáno 41 žen a 8 mužů ve věku 12-24 

let s patellofemorálním syndromem. Účinek aplikovaného kinesio tapu pro tuto 

diagnózu byl testován pomocí funkčních testů (krok nahoru, krok dolů, trojskok, 

numerická škála hodnocení bolesti). Bylo prokázáno okamžité a statisticky významné 

zmírnění bolesti a zlepšení skoků na jedné dolní končetině oproti placebu. 

Gómez-Soriano et al. (2014) sledovali na 19 zdravých lidech vliv kinesio tapu 

aplikovaného přes m. gastrocnemius na svalový tonus, protažitelnost, svalovou sílu 

a svalovou aktivitu (EMG). Měření probíhalo před, po deseti minutách a 24 hodin po 

aplikaci kinesio tapu a placeba. Výsledky ukázaly, že nebyly nalezeny žádné významné 

rozdíly mezi placebem a kinesio tapem. Nicméně krátkodobé zvýšení EMG aktivity 
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m. gastrocnemius po intervenci kinesio tapu naznačuje aktivaci mechanismu centrálního 

nervového systému.  

Luque-Suarez et al. (2014) experimentovali s kinesiotapingem při korekci 

postavení nohy. Ve studii bylo testováno celkem 68 účastníků s nadměrnou pronací 

nohy (Foot Posture Index (FPI) ≥ 6). Primárním výstupem bylo celkové FPI skóre 

a sekundárním výsledkem bylo skóre FPI zadní části nohy. Měření probíhalo 1 minutu, 

10 minut, 60 minut a 24 hodin po tapování. Placebo kinesio tape byl nalepen 

bez korekce postavení nohy a s nulovým napětím. Experimentální kinesio tape byl 

nalepen v supinačním postavení nohy se 100 % napětím. Nebyly zjištěny žádné 

významné rozdíly v celkovém skóre FPI mezi kinesiotaping a placebem v každém 

měrném okamžiku. V 60. minutě sledování, kdy se rozdíl mezi skupinami projevil jako 

statisticky významný (p = 0,04), byl celkový efekt velmi malý (FPI=0,85 bodů).  

V případové studii Lee et al. (2012) zjišťovali, jaký efekt má kinesiotaping 

u amatérského hráče badmintonu s bolestí Achillovy šlachy. Kinesio tape byl aplikován 

na Achilovu šlachu celkem 5x průměrně dobu 10 hodin. Ve výsledku (po pěti týdnech) 

ultrasonografie ukázala, že tloušťka šlachy byla mírně snížena z 0,42 cm na 0,37 cm. 

Rozsah pohybu při aktivní dorzální flexi se zvýšil z 15° na 20°, při aktivní plantární 

flexi se zvýšil z 20° až na 45°. V dotazníku VIS-A (The Victorian Institute of Sport 

Assessment-Achilles) bylo zvýšeno skóre z 64 na 95 bodů. Tlakový práh bolesti 

se zvýšil z 0,8 kg na 10 kg. 

V klinické studii účinku kinesio tapu na bolestivý ramenní kloub Thelen et al. 

(2008) bylo vybráno 42 probandů s tendinitidou rotátorové manžety, kteří byli rozděleni 

na experimentální a kontrolní skupinu. Pro vyšetření byly použity tyto metody: SPADI 

(The Shoulder Pain and Disability Index), VAS (Vizuální analogová škála bolesti) 

a goniometrie pro vyšetření nebolestivého aktivního rozsahu pohybu. Experimentální 

skupině byl kinesio tape terapeuticky aplikován na oblast ramenního kloubu po dobu 

48-72 hodin. Došlo u nich k bezprostřednímu zvýšení bezbolestného rozsahu pohybu 

do abdukce. Žádné další významné rozdíly mezi skupinami nebyly nalezeny.  

García-Muro et al. (2010) zkoumali účinnost kinesio tapu u dvacetileté 

ženy s myofasciální bolesti ramene. Mimo jiná objektivní vyšetření byl použit tlakový 

algometr pro vyšetření prahu bolesti v oblasti deltového svalu. Před aplikací 

kinesio tapu byla velikost tlaku vyvolávající bolest 0,5 kg/cm
2
, bezprostředně 
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po aplikaci byla velikost stejná 0,5 kg/cm
2
. Následně po dvou dnech aplikace stoupl 

lokální práh bolesti na 0,7 kg/cm
2
. 

2.4 Taneční sport 

Taneční sport je definován jako spojení sportu a umění, který má původ 

ve společenském tanci. Jedná se o časově omezenou pohybovou aktivitu, která je 

provázená rytmem, melodií a prostorově vymezeným tanečním parketem (Nastase, 

2012). Taneční sport je považován za energeticky náročnou disciplínu. Využívá jak 

aerobní, tak anaerobní energetický systém. Průměrná srdeční frekvence se pohybuje 

u mužů v hodnotách 175.2 ± 10.7 a u žen 178.6 ± 8.6 bpm (McCabe, 2013). 

Cílem tanečních párů je provedení správné techniky jednotlivých tanců, vyjádření 

charakteru tanců, splynutí s doprovodnou hudbou a vytvoření emoční atmosféry pro diváka. 

Technické prvky sportovních tanců jsou standardizovány světovou federací tanečního 

sportu WDFS (World Dance Sport Federation), která zároveň stanovuje pravidla 

a organizuje mezinárodní soutěže po celém světě. Taneční soutěže zahrnují standardní 

tance (waltz, tango, valčík, slowfoxtrot, quickstep) a latinskoamerické tance (samba, 

chacha, rumba, paso doble, jive). Každý z těchto tanců je charakterizován vlastní 

hudbou a předepsaným tempem (Odstrčil, 2004; WDSF).  

Dle ČSTS (Český svaz tanečního sportu) není oblastí hodnocení stupeň obtížnosti 

jak je tomu v ostatních sportech. Lepší výkon je měřitelný pouze rytmickým 

a energetickým pohledem na pohybové provedení tance. Harmonický pohyb je kritérium, 

které se používá v umění. Jelikož pohybovou koordinaci hodnotíme celkovým pohledem, 

hodnotíme pohyb podle rozumových a estetických kritérií (Véle, 2012). V současné době 

je snahou světové organizace tanečního sportu objektivizovat hodnocení sportovních 

tanečních párů v mezinárodních soutěžích. Probíhá testování nového systému 

hodnocení (The Judging system 2.1), kde porotci hodnotí páry stupnicí 1-10 

za jednotlivé komponenty podobně jako v krasobruslení: 

1. Technická kvalita 2. Pohyb v hudbě 3. Partnerské dovednosti 

4. Choreografie a prezentace 

Podle výkonnosti jsou u nás páry rozděleny do tříd D (nejnižší), C, B, A a M 

(nejvyšší mezinárodní). Postup do vyšších tříd zajišťují získané body a počet účastí 

ve finále. Vyšší třídu je tedy možno získat nasbíráním 200 bodů a pětinásobné účasti 

ve finále. Páry třídy M se musí do dvou let umístit do 24. místa v konečném pořadí 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McCabe%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23752280
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Taneční ligy, nebo alespoň do 36. místa na mistrovství České republiky (Odstrčil, 2004; 

WDSF). 

2.4.1 Latinskoamerické tance 

Prioritou pro kvalitu latinskoamerických tanců je koordinace, výbušná síla 

a schopnost vyjádření složitých rytmických prvků (Lukic, 2012). Oproti standardním 

tancům je výbušná síla pro latinskoamerické tance důležitým aspektem (Lukic, 2011). 

Pro latinskoamerické tance je charakteristická zejména technika práce chodidel, 

přenášení váhy, a z toho vyplývající pohyb pánve. Paže slouží k dotváření pohybu, 

k vedení partnerů a ovládnutí prostoru. Pohyby partnerů jsou na sebe napojovány jako 

akce a reakce. V páru se uzavírá zpětná vazba přes pohyb partnerky či partnera 

(Odstrčil, 2011).  

Technika 

Pohybovým základem sportovních tanců je stylizovaná chůze se zevní rotací 

dolních končetin přes špičky, kdy je noha udržována převážně v aktivní plantární flexi 

(viz Obr. 3). Hlavním motorem chůze je m. triceps surae. Při odvíjení nohy se zátěž 

přesouvá přes zevní okraj nohy dále po příčné klenbě až na metatarz palce, přičemž se 

těžiště těla nachází ve střední čáře 1 cm ventrálně od těla prvního sakrálního segmentu 

S1. Přenesení váhy na přední nohu je doprovázeno stranovým pohybem a rotací pánve. 

Variantami latinské chůze např. jsou zaražená chůze vpřed, zpožděná chůze, chůze 

vpřed s točením, latinové křížení (Gross, 2005; Odstrčil, 2011; Véle, 2006).  

Obr. 3: Chůze vpřed (nahoře), chůze vzad (dole) (Odstrčil, 2011) 
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V každém tanci by měla váha směřovat do vnitřních stran chodidel. Ramena 

a hrudník by měly být relaxovány, zatímco břišní stěna by měla být udržována 

pod mírným napětím, které je dáno izometrickou kontrakcí m. transverzus abdominis 

zatažením pupíku k páteři a směrem nahoru ke středu hrudníku. Vzhledem k taneční 

obuvi na zvýšených podpatcích může být pozorováno napětí posteriorní části dolních 

končetin a svalstva trupu. U žen je povoleno překlopení hrudníku dopředu (1-2 cm) 

a mírná anteverze pánve (1-2 cm). V sagitální rovině by měly ucho, rameno a kyčel 

vytvářet jednu svislou linii (Sietas et al., 2012). 

Charakteristické pohyby prováděné v LA tancích jsou prováděny aktivací svalstva 

z oblasti pánve až k oblasti ramen (viz Obr. 4). Tyto oblasti se dělí na: Zónu A – modrá 

zóna oblasti ramen, Zónu B – zelená zóna trupu, Zónu C – červená zóna spodního trupu 

(Sietas et al., 2012). 

Trup 

Stlačení (Squeeze) – aktivace svalů zad pod lopatkami a oblasti boků (červená zóna). 

Probíhá v mezičase centrování pozice a před provedeným krokem. 

Rotace (Rotation) – rotace jedné části těla vůči druhé (aktivace modré zóny ve vztahu 

k zelené zóně). Rotace se nejčastěji využívá pro vedení partnerky při změně pozice páru 

nebo pro točení. Tato aktivita může setrvávat až přes několik tanečních kroků. 

Překlápění (Translation) – pohyb hrudníku dopředu, dozadu, do stran nebo diagonálně, 

vpravo nebo vlevo (aktivace zelené zóny). Takové aktivace trupu je dosahováno 

při centrování pozice a obvykle je přerušena usazením. 

Obr. 4: Zóny aktivace trupového svalstva (Sietas et al. 2012) 
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Sklon (Sway) – změna ve vertikální linii mezi pravým a levým ramenem nebo trupem. 

Aktivita svalů obvykle ve všech třech zónách. Probíhá po předchozím navrácení do 

pozice a centrováním pozice. 

Extenze a Flexe (Extension/Flexion) – extenze je prováděna důrazným protažením 

přední části těla ve vztahu k zadní části těla, flexe přesně naopak. Obě aktivity probíhají 

po předchozím navrácení do pozice a před centrováním pozice. 

Kontrakce (Contraction)  - začíná u pánve a pokračuje nahoru páteří, prodlužuje prostor 

mezi každým obratlem až k hlavě.  Každá kontrakce je spojena s výdechem. Aktivita 

svalů je ve všech třech zónách (Sietas et al., 2012). 

Pánev 

Klopení (Translation) – pohyb pánve vpravo nebo vlevo z neutrální pozice při udržení 

kyčlí paralelně se zemí. 

Rotace (Rotation) – při rotaci trupu je pánev rotována okolo vertikály ve vztahu k trupu 

a nohám, pohyb probíhá v horizontální rovině. 

Anteverze/Retroverze (Anteversion/Retroversion) – sklon pánve vpřed nebo vzad, 

probíhá v sagitální rovině. 

Usazení (Settle) – pohyb pánve se používá k plnému přenosu váhy s tendencí dosažení 

maximální amplitudy. Provádí se ve všech tancích, převážně v tanci rumba. 

Činnost (Active) – pánví je pohybováno pomocí břišních svalů, a to, i když není 

přenášeno těžiště.  

Kyvadlový pohyb (Swing) – pánev opisuje kyvadlový pohyb, kdy těžiště (centrum) těla 

tvoří jeho střed otáčení. Provádí se při přenášení váhy ve všech tancích, specielně 

v tanci jive (Sietas et al., 2012). 

V procesu tréninku tanečníci na hudbu trénují techniku základních kroků 

jednotlivých tanců se zaměřením na svou individuální choreografii, kterou se prezentují 

na tanečních soutěžích. Véle (2012) říká, že naučený pohybový program nemusí být 

harmonický ani ekonomický, i když je časově koordinovaný. Později se stává zdrojem 

potíží, protože jednostranně zatěžuje určité struktury. Dále zmiňuje, že při tanci vzniká 

cyklický pohyb, který při dlouhodobém opakování stereotypního charakteru může vést 

ke vzniku disproporcí ve funkci určitých svalových skupin. 
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2.4.2 Biomechanika v pojetí tanečního sportu 

V tanečním sportu se běžně užívá obuv na zvýšeném podpatku (viz Obr. 5). 

Taneční obuv se od běžné obuvi liší podrážkou, která tanečníkovi zprostředkovává 

dobrý kontakt s parketem. Nejčastější výšky podpatků u dam jsou 2,5 palce (6,4 cm), 3 

palce (7,6 cm) a 3,5 palce (8,9 cm), u mužů většinou 1,5 palce (3,8 cm). 

 

Obr. 5: Taneční obuv – dámská (vlevo), pánská (vpravo) (Supadance.cz, 2014) 

Biomechanické studie prokázaly, že chůze v botách na vysokých podpatcích 

zvyšuje svalovou aktivitu a mění kinematiku dolních končetin (Mika et al., 2012). 

Dochází k snížení flexe hrudní páteře, těžiště těla se dostává do vyšší úrovně, čímž se 

zvyšuje aktivita vzpřimovačů bederní páteře, což může vést k bolestivosti bederní 

páteře až k cervikální paraspinální únavě (Lee et al., 2001; Mika et al., 2011). Rovněž 

dochází ke změnám v plantárním tlaku, kdy se zatížení při chůzi na vysokých 

podpatcích přesouvá z oblasti paty směrem ke střední a přední části nohy (až o 40 %) 

(Speksnijder, 2005).  

V tanci chacha bylo čínskými autory zkoumáno tlakové zatížení při provádění 

základního kroku. Největší tlak byl vyvíjen na oblast palce a prvního metatarsu (Jiang, 

Peng, 2010). Při krokové variaci „latinském křížení“ (latin cross) v tanci chacha autoři 

Rong et al. (2009) při měření plantárních tlaků poukázali na laterální oblast přednoží. 

Výsledky ukázaly, že taneční boty s vyššími podpatky můžou způsobit zvýšení 

nárazových sil v přední části chodidla a naopak snížení v oblasti paty. Autoři zjistili, 

že největší přenos sil v latinské obuvi se 7 cm podpatky, je v oblasti mediální a laterální 

straně přednoží. Maximální tlaková síla byla naměřena na anatomickém bodě hlavy 

laterálního metatarsu. 

Su et al. (2012) prováděli biomechanická měření při provedení základních 

tanečních kroků tance chacha u deseti profesionálních tanečnic LAT. Byly použity 

taneční boty s různou výškou podpatku (1 cm; 4,5 cm; 7,5 cm; 10 cm). Aktivita svalstva 

dolních končetin (m. gastrocnemius medialis et lateralis, m. soleus., m. biceps femoris, 

m. tibialis anterir) byla měřena pomocí selektivní elektromyografie. Při přechodu 

z nízkého (1 cm) podpatku na vysoký podpatek (10 cm) byla prokázáno výrazné 
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zvýšení aktivity všech měřených svalů kromě m. biceps femoris. Laterální metatarzální 

oblast byla identifikována jako nejintenzivněji ovlivněná zóna při tanci. Vzestup 

svalové aktivity laterálního m. gastrocnemius proti mediálnímu m. gastrocnemius byl 

při přechodu z 1 cm na 4,5 cm podpatky větší o 36%. Při změně podpatku z nízkého 

(4,5 cm) na vysoký (10 cm) došlo k výrazné aktivaci m. tibialis anterior. Zajímavým 

nálezem této studie také bylo, že u 70 % testovaných žen byla pozorována deformita I. 

MTP kloubu ve formě vbočeného palce.  

Hlezenní kloub ve výponu 

Pohyb člověka je umožněn pomocí svalů a kostí způsobem tzv. pákového systému. 

Pohybový a oporný systém člověka umožňuje vykonávat jak translační tak i rotační 

pohyby. Existují dva základní druhy pákového mechanismu a to jednozvratná 

a dvojzvratná páka. Mezi jednozvratnou páku řadíme páku druhého stupně fungující 

pro hlezenní kloub (viz Obr. 7). Tato jednozvratná páka má vektor břemena mezi 

opěrným bodem a vektorem působící svalové síly. Bod otáčení je 

v metatarzofalangeálním kloubu, břemenem je hmotnost těla (působí ve směru těžnice). 

Rameno tíhové síly je menší než rameno svalové síly, tudíž při izometrické kontrakci je 

svalová síla tolikrát menší než tíhová síla, kolikrát je rameno svalové síly větší než 

rameno síly tíhové (Kalichová, 2011). 

Obr. 6: Porovnaní svalové aktivity (EMG) při různé výšce podpatku (Su et al., 2012) 

Obr. 7: Působení sil při výponu (Kalichová, 2011) 
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2.4.3 Kineziologie a patokineziologie nohy 

Noha tvoří pevný a variabilní kontakt s terénem, ve kterém vzniká při dostatečném 

tření mezi terénem a plantou opora. Tato opora umožňuje působení reaktivní síly při 

stoji a chůzi. Zatížení je situováno do tří bodů – pata, metatarz palce, metatarz malíku. 

Zátěž směřuje na mediální část paty, čímž vzniká tendence k pronaci patní kosti. Proti 

této tendenci působí m. flexor hallucis longus, který spojuje fibulu s distální falangou 

palce. Je aktivní při odvíjení nohy i při stoji na špičkách (Véle, 2006).  

Do oblasti nohy a kolena zasahují dlouhé obousměrné funkční řetězce. Probíhají 

od horních končetin přes záda až na dolní končetiny, kde mohou sekundárně ovlivnit 

i funkci nohy. Při poruše ligamentózního nebo svalového aparátu dochází k deformitám 

nohy. 

Hallux valgus (vbočený palec) je statickou deformitou přednoží, kde je palec 

valgózně postaven a rotován v MTP skloubení, přičemž postavení I. MTT prominuje 

a je varózní. Na vzniku této deformity se podílí vrozené predisponující faktory, přímé 

vlivy (špatná obuv), nepřímé vlivy (např. plochonoží) (Kolář, 2009). Hallux valgus 

může vznikat tlakem obuvi nebo špatnou zátěží při odvíjení nohy. Zátěž nohy může být 

ovlivněna také postavením v kyčelním kloubu (Véle, 2006). Rovněž samotná everze 

zadní části nohy může způsobit valgotizaci prvního metatarzofalangového kloubu. 

Následně se na vnitřní straně hlavičky prvního metatarzu zduřením mediální části 

kloubního pouzdra vytváří bolestivá burza, která je přímým důsledkem nadměrného 

zatížení vnitřní plochy prvního metatarzofalangového kloubu (Gross et al., 2005). U 

jedinců s vybočeným palcem byla pozorována nižší aktivita m. abductor hallucis 

(Kozáková et al., 2010).  

Při poruše mm. peronei vzniká pes varus díky převaze svalů m. tibialis anterior 

a m. tibialis posterior, kdy se chodidlo vtáčí dovnitř. Pes valgus vzniká při poruše 

m. tibilalis posterior, kdy se chodidlo stáčí ven převahou m. peroneus longus. 

Pes excavatus vzniká při převaze flexorů prstců, klenba nožní je zvýšená. Kombinací 

poruch vzniká např. pes planovagus (Véle, 2006). 
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2.4.4 Bolest a zranění v tanečním sportu 

Nohy jsou hlavním nástrojem tanečníků. Udržují kontakt se zemí, řídí rychlost 

a směr pohybu. Jsou důležitým faktorem pro stabilitu tanečníka. Tréninková zátěž LAT 

tanců vyžaduje vyčerpávající a složité pohyby nohou charakteristické pro každý tanec. 

Běžná zranění v tanečním sportu (Loftusphysiorehab): 

 Nepřesná „práce nohou“ zvláště při chůzi vzad může vést k poruše 

stability nohy 

 Zevně rotační postavení nohou v taneční obuvi může způsobit pronační 

postavení přednoží a valgozitu calcaneu  

 Vytočení nohy zevně při odvíjení chodidla vede k otokům a způsobuje 

tzv. hallux valgus s bolestí svalů nohy 

 Výbušná a rychlá práce nohou při změnách směru pohybu a elevace 

na špičky vede k přetěžování Achillovy šlachy a lýtkového svalu 

 V důsledku chronického přetěžování šlach a vazů se můžou objevit 

únavové zlomeniny a zadní impingement hlezenního kloubu 

Existuje šest článků, které hovoří o zranění v tanečním sportu. Tanečníci jako 

kteříkoli jiní sportovci ignorují bolest svalů, dokud není příliš pozdě. Ve třech studiích 

byl použit dotazník hodnocení bolesti SEFIP (Self-Estimated Functional Inability 

Because of Pain) s pětiškálovou stupnicí bolesti, kde 0 = žádná bolest; 1 = mírná bolest; 

2 = velká bolest ale zvladatelná, 3 = velká bolest s omezením některých pohybů; 4 = 

vážná bolest, nemožnost tanečního výkonu. Nejvíc se problematice bolesti věnovali 

Miletić s koletivem autorů. V první studii vyšetřovali SEFIP u 14 dospělých tanečních 

začátečníků po 10 lekcích standardních tanců. Nejběžnější místa bolesti u mužů byla 

horní část zad (53,8 %); nohy/kotníky (38,4 %); krk, spodní část zad a kolena (30,7 %). 

U žen se bolest vyskytovala nejčastěji bolest u horní části zad (28,6 %), krku, spodní 

části zad, kolen, nohou/kotníků (21,4%) (Miletić et al., 2008). Ve druhé studii 

se zúčastnilo 15 tanečníků standardních a latinskoamerických tanců. Nejbolestivějším 

regionem dle SEFIP byla oblast lýtek (66,7 %) a oblast palce (60 %). V další studii 

zjistili u 86 tanečníků kategorie juniorů a dospělých LAT a STT tanců problémy 

bolestivosti kyčlí (35,1 %) a lýtek (24,3 %) u mužů více než u žen. Naopak u žen byla 

nejbolestivější oblast palce (44,9 %). Tsung and Mulford prezentovali případovou studii 

na 52 leté tanečnici STT s cervikální radikulopatií C7. Tsien and Trepman napsali 

reportáž o 29 leté tanečnici STT se zraněním popliteální šlachy (McCabe, 2013). Za 
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zmínění stojí příspěvky z konferencí, kde Wanke et al. prezentovali počet zranění u 

LAT a STT formací. Zjistili, že LAT tanečníci měli větší bolesti v dolní části zad a 

nohou, naopak STT tanečníci trpěli více bolestí horní části zad a ramen. Nuttal a 

Thomas nerozlišovali tance STT a LAT a zaměřili se na muže a ženy. Jak u mužů, tak u 

žen nejběžnější zranění bylo identifikováno na dolních končetinách od kolene dolů. 

Odlišná projekce bolesti na páteři se projevila spodní částí zad u mužů a hrudního úseku 

páteře u žen (McCabe, 2013).  
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3 Cíle a úkoly práce, otázky a hypotézy 

3.1 Cíle 

Cílem práce je ve třech měřeních tlakovým algometrem sledovat změny prahu 

bolesti predilekčních bodů na dolních končetinách a v oblasti pánve před a po zátěži 

imitovaného finálového soutěžního kola latinskoamerických tanců s aplikovaným 

kinesio tapem na vybraných svalech bolestivější dolní končetiny a porovnat tyto změny 

s kontrolní skupinou bez aplikovaného kinesio tapu. Dílčím cílem je vymezit vztah 

prahu bolesti k strukturálním, funkčním změnám a kvalitou posturální stabilizace 

jednotlivých probandů. V neposlední řadě je cílem porovnat hodnoty prahů bolesti ve 

vztahu s vnímáním (hodnocením senzorických podnětů) jednotlivých probandů. 

3.2 Úkoly práce 

K dosažení hlavního cíle práce je nutné splnit následující dílčí úkoly:  

1. Vyhledání odborné literatury související a pojednávající o daném tématu. 

2. Výběr predilekčních bodů pro měření tlakovým algometrem. 

3. Výběr tanečních párů a jejich náhodné (randomizované) rozdělení na 

experimentální a kontrolní skupinu. 

4. Vyšetření všech měřených tanečních párů. 

5. Provedení vlastního měření. 

6. Zpracování a zhodnocení výsledků měření. 

3.3 Vědecké otázky 

1. Má kinesiotaping vliv na změnu prahu bolesti v oblasti dolních končetin a pánve u 

sportovních tanečních párů latinskoamerických tanců v zátěži finálového soutěžního 

kola? 

3.4 Hypotézy 

H0: Střední hodnota prahu bolesti (snesitelného tlaku) měřených bodů se u jednotlivých 

osob použitím kinesio tapu nezmění. 

H1: U bolestivější dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem po druhé taneční zátěži 

dojde k zvýšení prahu bolesti nebo k jeho menšímu poklesu než u končetiny druhé. 
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4 Metodika práce 

4.1 Metodologický princip 

Práce má charakter experimentální studie, jejíž intervencí je aplikace kinesio tapu. 

Předmětem zkoumání je posoudit vliv aplikovaného kinesio tapu na změnu prahu 

bolesti tlakovým algometrem u sportovních tanečních párů při zátěži imitovaného 

finálového kola soutěže LAT (latinskoamerických tanců).  

V první části je teoreticky probrána bolest obecně a metoda tlakové algometrie. 

Dále je zde uvedena metoda kinesiotapingu, jeho princip účinku a aktuální zahraniční 

poznatky efektu jeho účinku. V neposlední řadě je zde popsán taneční sport, 

biomechanika a bolest ve vztahu k LAT. Podkladem této části práce je aktuální česká a 

zahraniční literatura týkající se daného tématu.  

V druhé části jsou vyhodnoceny hodnoty prahů bolesti u jednotlivých svalů dolních 

končetin v podobě tří měření, které jsou popisovány ve vztahu s vnímáním, anamenézou 

a se strukturálními a funkčními změnami jednotlivých probandů. Pro shrnutí výsledků 

je zde popsána deskriptivní statistika. 

Tato práce byla schválena Etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze (viz Příloha č. 1). 

4.2 Charakteristika sledovaného souboru 

Do výzkumného souboru bylo vybráno z klubu STK Praha 10 tanečních párů s 

nejvyšší taneční třídou, které byly registrovány v Rank listu Českého svazu tanečního 

sportu na 1.-112. místě kategorie dospělí LAT pro rok 2013. Taneční páry byly 

metodou náhodného výběru rozděleny na experimentální a kontrolní skupinu. 

Sledovaný soubor zahrnoval celkem 20 probandů – 10 mužů a 10 žen. Průměrný věk 

mužů činil 27,3 let a průměrný věk žen činil 24,9 let. Průměrná váha u mužů byla 72,1 

kg, průměrná váha žen 54,6 kg, průměrná výška mužů 178, 5 cm, průměrná výška žen 

167,4 cm, průměrné BMI žen 19,49 g/m
2
, průměrné BMI mužů 22,61 g/m

2
. Průměrná 

délka taneční kariéry LAT u vybraného vzorku žen byla 9,7 let, u mužů 10,3 let. Doba 

tréninku se pohybuje průměrně 12 hodin/týden. Muži v tréninku i v soutěžích používali 

taneční latinské boty s výškou podpatku 1,5 palce (3,8 cm), ženy dámské latinské boty 

s výškou podpatku 3 palce (7,6 cm).  
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Účast v této studii byla dobrovolná, všichni probandi byli seznámeni s průběhem 

měření a podepsali Informovaný souhlas (viz Příloha č. 2). 

4.3 Vyšetření sledovaného souboru 

Z důvodu úzkého výběru elitní skupiny tanečních párů nebylo možno vyloučit 

účastníky se zraněním. Každému probandovi byla před samotným měřením odebrána 

anamnéza s následným vyšetřením spoušťových bodů, posturálních testů a reaktibility 

na senzorické podněty. 

4.3.1 Anamnéza, strukturální vady, funkční změny 

Každému probandovi bylo před měřením provedeno vyšetření pohybového aparátu. 

Součástí byla anamnéza, ve které se kladl důraz na historii zranění, operace a nynější 

onemocnění. Metodou aspekce byly sledovány a zaznamenány deformity nohou (hallux 

valgus, digiti mallei) a jejich funkční či strukturální změny (pokles příčné, podélné 

klenby nožní). Palpací byly vyšetřeny trigger pointy (spoušťové body) všech měřených 

svalů a svalů spadajících do dlouhých svalových řetězců dle Vélého (2006). Stěžejním 

vyšetřením bylo 7 testů (dle Koláře) hodnotících posturální svalovou funkci. 

4.3.2 Test podle Petrie 

Tento psychologický test kvantitativně hodnotí reaktibilitu na senzorické podněty. 

Vyšetřovaná osoba je na základě vyšetření zařazena do skupiny: a) reducer 

(podhodnocující), b) moderate (normálně hodnotící), c) augmentor (nadhodnocující) 

(Véle, 2012).  

Průběh testu: Proband se zavázanýma očima palpoval jednou rukou mezi palcem 

a ukazovákem testovací blok (tvar hranolu o stejné šířce po celé délce) po dobu 30 

sekund. Úkolem bylo zapamatovat si jeho šířku. Druhou rukou se pokoušel nalézt 

na vyhodnocovacím bloku (šířka hranolu se zužuje jako u jehlanu) stejnou šířku, 

kterou si zapamatoval z předchozí palpace. Na tomto jehlanu je vyznačeno toleranční 

pole pro normální hodnocení. Test byl opakován u každého probanda třikrát (Véle, 

2006). 
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4.4 Tlakový algometr 

Pro měření hodnot prahů bolesti byl z katedry fyzioterapie UK FTVS zapůjčen 

tlakový algometr firmy SBMEDIC Electronics Svenska. Přesnost měření se pohybuje 

v rozsahu ±2 %. (SBMEDIC Electronics). Pro vlastní měření byla vybrána sonda 

s plochou 1 cm
2
 s rychlostí změny tlaku 20kPa/s.  

4.4.1 Vybrané měrné body  

Bolestivé periostové body jsou často nalezeny u funkčních změn pohybového 

aparátu. Jde často o úpony šlach a vazů v souvislosti se svaly, v nichž se nachází TrP 

(trigger point) (Lewit, 2003). Pro měření prahu bolesti tlakovým algometrem byly 

v souvislosti zátěže latinskoamerických tanců vybrány tyto periostové body vztahující 

se k povrchovým svalům:  

Periostový bod Odpovídající sval Projekce bolesti TrP 

Střed tuber calcanei m. flexor digitorum brevis Hlavička II.-IV. MTT 

Mediální okraj tuber 

calcanei 

m. abductor hallucis Mediální okraj paty 

Os sesamoideum 

laterale 

m. flexor hallucis brevis caput 

laterale 

Hlavička I. MTT plantárně i mediálně, 

křeče v noze 

Epicondylus medialis 

femoris 

m. gastrocnemius medialis Mediální strana lýtka, ploska, křeče 

lýtkového svalstva 

Epicondylus lateralis 

femoris 

m. gastrocnemius lateralis Laterální strana lýtka, popliteální 

jamka 

Kaudální okraj caput 

fibulae 

m. peroneus longus Laterální malleolus, laterální plocha 

bérce 

Pes anserinus 

m. gracilis, m. semitendinosus, 

m. sartorius 

Mediální strana stehna, infragluteální 

rýha 

Spina iliaca anterior 

superior 

m. tensor fasciae latae Laterální část stehna až ke koleni 

Laterální okraj os 

sacrum  

m. gluteus maximus SI kloub, kostrč, zadní strana stehna 

Processus spinosus L5 m. erector trunci Paraspinální oblast 
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4.5 Aplikace kinesio tapu 

Pro experiment byl vybrán TEMTEX kinesio tape Tourmaline. Tento druh kinesio 

tapu „obsahuje jemně rozemletý turmalinový polodrahokam jako prášek v lepidle, čistící 

krev, uklidňující nervy, zvyšující aktivitu buněk, redukující bolest svalu a sterilizující“ 

(TEMTEX kinesio tape). 

Pro aplikaci kinesio tapu byl z biomechanického hlediska vybrán nejvíce ovlivněný 

sval dolních končetin při latinskoamerických tancích, a to m. gastrocnemius medialis 

et lateralis.  Z důvodu četnosti výskytu deformity ve formě hallux valgus a bolesti 

I. MTP kloubu u sportovních tanečníků byl kinesio tape aplikován také pro korekci 

postavení I. MTP kloubu. 

Metody pro aplikaci kinesio tapu byly zvoleny dle Kobrové a Války (2012). 

Pro m. gastrocnemius byla vybrána základní technika inhibice, tzn. že kinesio tape je 

lepen od úponu svalu k jeho začátku s napětím 15-25 % (viz Obr. 8). Nejdříve bylo 

nutné ustřihnout potřebnou délku kinesio tapu. Lihovým fixem jsem si označila křížkem 

místa začátků a úponu svalu. Poté jsem provedla pasivní dorzální flexi hlezenního 

kloubu a změřila délku mezi označenými body. Při vypočítání délky kinesio tapu jsem 

počítala s výchozím 10 % napětím pásky na podkladovém papíru. Ustřižená délka 

kinesio tapu pro aplikaci byla tedy o 15% kratší, než vzdálenost mezi začátky a úponem 

svalu. Poté byl 5 cm kinesio tape rozstřižen na dva 2,5 cm široké pruhy do tvaru Y. 

Kotvu „Y“ tapu jsem nalepila bez napětí na plantární stranu patní kosti v neutrální 

pozici segmentu. Poté jsem provedla dorzální flexi nohy a s napětím 25 % jsem nalepila 

jednotlivé pruhy kinesiotapu až na mediální a laterální kondyl femuru. 

Obr. 8: Kinesiotaping m. gastrocnemius 
medialis et lateralis (Kobrová, Válka, 2012) 

Obr. 9: Kinesiotaping pro hallux valgus 
(Kobrová, Válka, 2012) 
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Oblast I. MTP kloubu byla „tejpována“ technikou mechanické korekce „tension 

in the base“ se současným tlakem na I. MTT směrem dorzolaterálním k jeho stimulaci 

varózním směrem (viz Obr. 9). Pro určení délky kinesio tapu jsem provedla stejný 

postup jako u předchozí aplikace. Délka ustřiženého tapu musela být kratší o 65%. Poté 

jsem kotvu ve formě dvou nastřihnutých proužků nalepila na distální článek palce. 

Kotvu jsem fixovala a zároveň jsem tlačila palec směrem do abdukce, bázi jsem 

napnula na 75% a tape jsem vedla směrem ke calcaneu. Druhý tape byl aplikován 

metodou „tension in the base“, kde kotva byla nalepena na dorzální část V. MTT. Opět 

jsem fixovala kotvu a tape s napětím 50 % jsem lepila v oblasti příčné klenby nohy 

směrem přes oblast I. MTT pro jeho stimulaci do dorzolaterálního a varózního směru. 

4.6 Průběh experimentu 

S každým tanečním párem byla jednotlivě provedena tři měření v rámci jednoho 

setkání. Páry byly měřeny v tanečním sále klubu STK Praha jednotlivě vždy v čase 

běžného individuálního tréninku (začátek v 19 hodin). Tudíž měření jednoho páru 

připadlo na jeden den, celkem tedy 20 dní. U každého měření byla přítomna moje 

vedoucí diplomové práce PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., která mi odborně pomáhala 

s palpací úponů svalů a asistovala při zapisování dat.  

V úvodu byl proveden každému probandovi kineziologický rozbor a test podle 

Petrie. Následně byly vypalpovány a křížkem označeny místa úponů vybraných svalů. 

V těchto označených místech byla měřena velikost tlaku, která vyvolala bolest. 

Probandi byli instruování k povelu „teď“ při prvním pocitu bolesti. Poté se taneční pár 

rozcvičil cca 15-20 minut a odtančil 1:30 min všech pěti latinskoamerických tanců 

po sobě jako ve finálovém kole v soutěži LAT (hudba - tempo samba 50 taktů/min, 

chacha 30 taktů min, rumba 25 taktů/min, paso doble 60 taktů/min, jive 42 taktů/min). 

Po odtančení byly znovu změřeny hodnoty tlaků vybraných bodů na obou končetinách. 

Před aplikací kinesio tapu byl povrch kůže vysušen a očištěn desinfekcí. Následně byly 

„zatejpovány“ vybrané svaly bolestivější dolní končetiny, která byla vybrána podle 

nižšího součtu prahů bolesti. Taneční pár opět odtančil své choreografie po pěti tancích 

a konečně bylo provedeno třetí měření všech bodů. Měřena byla vždy jako první taneční 

partnerka a to v distoproximálním směru okřížkovaných měrných bodů. 
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4.7 Analýza dat 

Analýza naměřených dat byla provedena pomocí v programu Microsoft Excel 

2007. Při testování hypotézy byla vypočtena z pozorovaných hodnot hodnota testové 

statistiky a tzv. p-value příslušející pozorované hodnotě testové statistiky. Jelikož 

v takto malém souboru dat nelze čekat příliš velkou sílu testu, byly výsledky každého 

probanda vyhodnoceny také individuálně.  

5 Výsledky 

Sledovali jsme změnu prahu bolesti mezi jednotlivými měřeními. Celková 

bolestivost dolní končetiny byla podmíněna akutními, subakutními nebo chronickými 

obtížemi jednotlivých probandů. V neposlední řadě měla na změnu bolestivosti vliv 

kvalita posturální svalové funkce. 

5.1 Zhodnocení výsledků na základě individuálního vyšetření 

Na základě aspekčního a palpačního vyšetření jednotlivých probandů byla 

porovnávána bolestivost dolních končetin.  

a) Z anamnestických dat a aspekčního vyšetření vyplývá, že někteří probandi 

se potýkají s bolestí v oblasti dolních končetin z důvodu zranění anebo deformit 

nohou.  Z 10 žen a 10 mužů byly nalezeny v oblasti dolních končetin tyto zranění 

a deformity: 

Zranění prstců – 2 ženy, 1 muž Hallux valgus – 8 žen, 6 mužů   

Zranění kotníku – 4 ženy, 2 muži Digiti mallei – 10 žen, 10 mužů 

Zranění kolen – 2 ženy, 4 muži Pes planus – 5 žen, 5 mužů 

Zranění třísel – 0 žen, 4 muži 

b) Z palpačního vyšetření můžeme usuzovat na změnu prahu bolesti v souvislosti 

s množstvím nalezených trigger pointů. Palpací byly vyšetřeny trigger pointy dle 

Simons, Travell (1999) u všech měrných svalů a svalů zkříženého dlouhého řetězce 

trupu dle Véleho (2006). U každého probanda se nacházel minimálně 1 trigger 

point u většiny ze zmíněných svalů. 

m. flexor digitorum brevis  adduktory kyčelního kloubu 

m. abductor hallucis   m. tensor fasciae latae 

m. flexor hallucis brevis  m. gluteus maximus 

m. gastrocnemius medialis  m. latissimus dorsi 
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m. gastrocnemius lateralis  m. pectoralis major 

m. peroneus longus   mm. obliquii abdominis 

c) Vyšetření posturální stabilizace a posturální reaktivity nám ukazuje stabilizační 

funkci svalů. Zásadní je spolupráce bránice a břišních svalů. Pro vyšetření kvality 

posturální stabilizace byly použito sedm Kolářových testů. (Kolář, 2009). Patří zde: 

brániční test, test nitrobřišního tlaku, test nitrobřišního vleže na zádech, extenční test, 

test flexe hlavy a trupu, test elevace paže a test v poloze na čtyřech. 

5.1.1 Skupina žen 

V následujících tabulkách jsou v procentech uvedeny rozdíly celkové bolesti 

pro pravou a levou dolní končetinu mezi jednotlivými měřeními u každé tanečnice. 

Tabulka 1: Přehled rozdílů mezi jednotlivými měřeními u experimentální skupiny žen 

Tanečnice 

 

Rozdíl 1. a 2. 

měření 

Rozdíl 2. a 3. 

měření PDK LDK PDK LDK 

1 +4,7 % -9,3 % +5,1 % +11 % 

2 +13,7 % +5,8 % +5,1 % +7,1 % 

3 +5,6 % +21,2 % +4,7 % -10,5 % 

4 +24,6 % +4,6 % -5,2 % -6,7 % 

5 +20,6 % +4% -6,8 % -12,9 % 

Legenda: ve žlutém sloupci jsou tučně zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným 

kinesio tapem 

Tabulka 2: : Přehled rozdílů mezi jednotlivými měřeními u kontrolní skupiny žen 

Tanečnice 

 

Rozdíl 1. a 2. 

měření 

Rozdíl 2. a 3. 

měření PDK LDK PDK LDK 

6 +15,7 % + 5,9 % +8,4 % +21,54 % 

7 +8,1 % -10,3 % -23,4 % -11,1 % 

8 +13,3 % +13,5 % +22,8 % +18,2 % 

9 +29,3 % +23,6 % -0,9 % -5,9 % 

10 +9,2 % +14,7 % -8,3 % -6.5 % 

 

Pro objasnění tohoto shrnutí výsledků jsou níže popsány výsledky jednotlivých 

probandů.  
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Tanečnice č. 1 – Kinesio tape LDK 

Věk: 25 let, Výška: 171 cm, Váha: 56 kg, BMI: 19,15 kg/m2
, Kariéra LAT: 10 let, 

Osobnost: moderate 

Z anamnézy vyplývalo, že si tanečnice č. 1 před měsícem lehce podvrtla zevní 

kotník levé dolní končetiny, kdy špatně našlápla na patník chodníku. Po dobu 14 dnů 

netrénovala. Aspekčně má příčně plochou nohu, kladívkové prsty a počínající hallux 

valgus s otokem 1 MTP skloubení bilaterálně. Z funkčních změn byly nalezeny trigger 

pointy v m. flexor digitorum brevis bilaterálně, m. gastrocnemius medialis více vlevo, 

m. gastrocnemius lateralis bilaterálně, m. peroneus longus vlevo, m. tensor fasciae latae 

více vpravo, m. gluteus maximus bilaterálně, m. obliquus internus bilaterálně. Ze sedmi 

Kolářových testů zvládla správně provést čtyři (brániční test, test nitrobřišního tlaku, 

test nitrobřišního tlaku vleže na zádech, test flexe hlavy a trupu) s fyziologickým 

výsledkem. Trendelenburg-Duchenne byl negativní bilaterálně. 

Ve druhém měření došlo ke zvýšení prahu bolesti u PDK o 4,7 % a u LDK ke 

snížení o 9,3 %. Bolestivější dolní končetina byla v součtu prahů bolestí při druhém 

měření levá. Ve třetím měření ve srovnání s druhým měřením došlo k celkovému 

zvýšení prahu bolesti LDK o 11%, kdežto u „nezatejpované“ PDK došlo k jeho 

zvýšení pouze o 5,1 % (viz Graf 1). 

Graf 1: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečnice č. 1 

 

 Legenda: Oranžová barva značí končetinu s aplikovaným kinesio tapem 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celková bolestivost LDK snížila více 

než u PDK, což mohlo být dáno zraněním levého kotníku. Po druhé taneční zátěži 

se celková bolestivost LDK s aplikovaným kinesio tapem zvýšila o 982 kPa a u PDK 

o 452 kPa.  
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Rozdíl prahu celkového bolesti ve 3. měření 
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Tanečnice č. 2 – Kinesio tape LDK 

Věk: 20 let, Výška: 168 cm, Váha: 53 kg, BMI: 18,78 kg/m2
, Kariéra LAT: 13 let, 

Osobnost: augmentor 

Tanečnice č. 2 měla dle anamnézy akutní bolest obou „bříšek palce“ (plantární 

oblast hlavičky I.MTT). Před 8 dny utrpěla zranění IV. a V. prstce vlevo při tréninku 

srážkou s druhým párem. Aspekčně má sníženou příčnou klenbu, kladívkové prsty 

a otok I. MTP skloubení bilaterálně. Z funkčních změn byly nalezeny trigger pointy 

v m. abductor hallucis bilaterálně, m. flexor hallucis brevis bilaterálně, m. flexor 

gastrocnemius medialis bilaterálně, m. gastrocnemius lateralis bilaterálně, m. obliquus 

internus více vpravo, m. pectoralis major vpravo. Ze sedmi Kolářových testů zvládla 

správně provést pět (brániční test, test nitrobřišního tlaku, test nitrobřišního tlaku vleže 

na zádech, test flexe hlavy a trupu, test extenze) s fyziologickým výsledkem. 

Trendelenburg-Duchenne byl negativní bilaterálně. 

Ve druhém měření došlo ke zvýšení prahu bolesti u PDK o 13,7 %, u LDK o 5,8 %. 

Bolestivější dolní končetina byla v součtu prahů bolestí při druhém měření levá. Ve 

třetím měření ve srovnání s druhým měřením došlo k celkovému zvýšení prahu 

bolesti LDK o 7,1 %, kdežto u „nezatejpované“ PDK došlo ke zvýšení pouze o 5,1 % 

(viz Graf 2). 

Graf 2: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečnice č. 2 

 

Legenda: Oranžová barva značí končetinu s aplikovaným kinesio tapem 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti LDK zvýšil méně 

než u PDK, což mohlo být dáno akutními bolestmi levé hlavičky I.MTT a zraněním 

prstců levé nohy. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti LDK s aplikovaným 

kinesio tapem zvýšil o 535 kPa, u PDK o 384 kPa.  
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Tanečnice č. 3 – Kinesio tape PDK 

Věk: 24 let, Výška: 173 cm, Váha: 55 kg, BMI: 18,38 kg/m2
, Kariéra LAT: 8 let, 

Osobnost: moderate 

Tanečnice č. 3 si stěžuje na bolest v oblasti obou „bříšek palců“ (plantární oblast 

hlavičky I.MTT) a vnitřní strany chodidel, bolest trvá již půl roku. Vyšetřením aspekcí 

byl nalezen hallux valgus bilaterálně, kladívkové prsty, pokleslá příčná i podélná 

klenba. Trigger pointy byly vypalpovány ve svalech m. flexor digitorum brevis více 

vpravo, m. flexor hallucis brevis bilaterálně, m. gastrocnemius medialis více vlevo, 

m. gastrocnemius lateralis bilaterálně, krátké i dlouhé adduktory kyčelního kloubu 

bilaterálně, m. semimembranosus vpravo, m. gluteus maximus bilaterálně, m. obliquus 

abdominis více vpravo. Z Kolářových testů fyziologicky zvládla správně provést tři 

(brániční test, test nitrobřišního tlaku, test nitrobřišního tlaku vleže na zádech). 

Trendelenburg-Duchenne byl negativní bilaterálně. 

U této tanečnice došlo ke zvýšení prahu bolesti ve druhém měření u PDK o 5,6 %, 

u LDK o 21,2 %. Bolestivější dolní končetina byla v součtu prahů bolestí při druhém 

měření pravá. Ve třetím měření ve srovnání s druhým měřením došlo k celkovému 

zvýšení prahu bolesti PDK o 4,7 %, kdežto u „nezatejpované“ LDK došlo ke snížení 

prahu bolesti o 10,5% (viz Graf 3). 

Graf 3: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečnice č. 3

 

Legenda: Oranžová barva značí končetinu s aplikovaným kinesio tapem  

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK zvýšil méně 

než u LDK. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK s aplikovaným kinesio 

tapem zvýšil o 387 kPa, u LDK se snížil 944 kPa .  
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Tanečnice č. 4 – Kinesio tape PDK 

Věk: 24 let, Výška: 168 cm, Váha: 56 kg, BMI: 19,84 kg/m2
, Kariéra LAT: 9 let, 

Osobnost: reducer 

Tanečnice č. 4 má akutně naražený, subjektivně možná nalomený IV. prst pravé 

nohy, který si před několika dny „ukopla“ při tréninku o podpatek partnerovy boty. 

Vyšetřením aspekcí bylo zjištěno příčné i podélné plochonoží, hallux valgus bilaterálně, 

kladívkové prsty bilaterálně. Vypalpovány byly trigger pointy ve svalech m. flexor 

digitorum brevis bilaterálně, m. abductor hallucis bilaterálně, m. flexor hallucis brevis 

bilaterálně, m. gastrocnemius lateralis více vpravo, m. gastrocnemis medialis 

bilaterálně, dlouhé adduktory kyčelního kloubu bilaterálně, m. tensor fasciae latae 

bilaterálně, m. gluteus maximus více vpravo. Celkově tedy 16 trigger pointů. 

Z Kolářových testů zvládla 2 správně provést (brániční test, test nitrobřišního tlaku). 

Trendelenburg-Duchenne byl negativní bilaterálně. 

Ve druhém měření došlo ke zvýšení prahu bolesti u PDK o 24,6 %, u LDK 4,6 %. 

Bolestivější dolní končetina byla v součtu prahů bolestí při druhém měření pravá. Ve 

třetím měření ve srovnání s druhým měřením došlo celkovému snížení prahu 

bolesti PDK o 5,2 %, u „nezatejpované“ LDK došlo ke snížení prahu bolesti o 6,7 % 

(viz Graf 4). 

Graf 4: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečnice č. 4

 

Legenda: Oranžová barva značí končetinu s aplikovaným kinesio tapem  

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK i LDK 

zvýšil. I přesto, že PDK vykazovala větší zlepšení, byla celkově bolestivější než LDK. 

Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK s aplikovaným kinesio tapem snížil 

o 564 kPa, u LDK se snížil o 701 kPa.  
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Tanečnice č. 5 – Kinesio tape  PDK 

Věk: 26 let, Výška: 172 cm, Váha: 57 kg, BMI: 19,27 kg/m2
, Kariéra LAT: 8 let, 

Osobnost: reducer 

Tanečnice č. 5 dle anamnézy prodělala před týdnem angínu, kdy měla nasazeny 

antibiotika. Nyní trénuje aktivně již druhý den. Stěžuje si na bolest obou zevních 

kotníků, trvání bolesti se zvýšily v posledních třech měsících. Aspekcí byly nalezeny 

deformity hallux valgus bilaterálně a kladívkové prsty. Pokleslá byla příčná nožní 

klenba. Vypalpovány byly trigger pointy ve svalech m. flexor digitorum brevis 

bilaterálně, m. abduktor hallucis bilaterálně, m. flexor hallucis brevis bilaterálně, 

m. gastrocnemius medialis et lateralis bilaterálně, m. peroneus longus bilaterálně, krátké 

i dlouhé adduktory kyčelního kloubu bilaterálně, m. semitendinosus bilaterálně, 

m. gluteus maximus bilaterálně, m. obliquus internus bilaterálně. Z Kolářových testů 

zvládla 2 správně provést (brániční test, test nitrobřišního tlaku). Trendelenburg-

Duchenne byl pozitivní úklonem bilaterálně. 

Ve druhém měření došlo ke zvýšení prahu bolesti u PDK o 20,6 %, u LDK o 4 %. 

Bolestivější dolní končetiny byla v součtu ve druhém měření pravá. Ve třetím měření 

ve srovnání s druhým měřením došlo k celkovému snížení prahu bolesti PDK 

o 6,8 %, kdežto u „nezatejpované“ LDK došlo ke snížení prahu bolesti o 12,9 % (viz 

Graf 5). 

Graf 5: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečnice č. 5

 

Legenda: Oranžová barva značí končetinu s aplikovaným kinesio tapem 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK i LDK 

zvýšil. I přesto, že PDK vykazovala větší zlepšení, byla celkově bolestivější než LDK. 

Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK s aplikovaným kinesio tapem snížil 

o 621 kPa, u LDK se snížil o 1135 kPa.  
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Tanečnice č. 6 – kontrolní skupina 

Věk: 34 let, Výška: 166 cm, Váha: 56 kg, BMI: 20,32 kg/m2
, Kariéra LAT: 13 let, 

Osobnost: reducer 

Tanečnice č. 6 prodělala rupturu předního zkříženého vazu pravého kolene před 8 

lety, nebylo řešeno plastikou. Aspekčně má hallux valgus bilaterálně, kladívkové prsty, 

příčně i podélně sníženou klenbu nožní. Palpací byly nalezeny trigger pointy ve svalech 

m. flexor digitorum brevis bilaterálně, m. abductor hallucis bilaterálně, m. flexor 

hallucis brevis více vpravo, m. gastrocnemius medialis více vlevo, m. gastrocnemius 

lateralis bilaterálně, m. tensor fasciae latae více vpravo, dlouhé adduktory kyčelního 

kloubu více vpravo. Z Kolářových testů zvládla 4 správně provést (brániční test, test 

nitrobřišního tlaku, test nitrobřišního tlaku vleže na zádech, test flexe hlavy a trupu). 

Trendelenburg-Duchenne byl negativní bilaterálně. 

Ve druhém měření došlo ke zvýšení prahu bolesti u obou dolních končetin – u PDK 

o 15,7 %, LDK o 15,9 %. Ve třetím měření se práh bolesti zvýšil u PDK o 8,4 %, u 

LDK se zvýšil o 21,54 % (viz Graf 6). Ani jedna dolní končetina nebyla „tejpována“. 

Graf 6: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečnice č. 6 

 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK i LDK 

zvýšil rovnoměrně stejně. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil také 

u obou dolních končetin. Práh bolesti PDK se zvýšil o 1960 kPa, u LDK se zvýšil 

o 2214 kPa. Příčinou menšího zvýšení celkového prahu bolesti PDK mohla být 

nedostatečná funkce stabilizátorů pravého kolenního kloubu nebo přetížení 

polysegmentálních svalů PDK. 
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Tanečnice č. 7 – kontrolní skupina 

Věk:26 let, Výška: 163 cm, Váha: 53 kg, BMI: 19,95 kg/m2
, Kariéra LAT: 11 let, 

Osobnost: moderate 

Tanečnice č. 7 má bolestivý pravý vnitřní kotník již půl roku. Aspekcí byla 

nalezena deformita hallux valgus bilaterálně, kladívkové prsty a plochá příčná klenba 

nožní bilaterálně. Palpací byly nalezeny trigger pointy ve svalech m. flexor digitorum 

brevis bilaterálně, m. abductor hallucis bilaterálně, m. flexor hallucis brevis bilaterálně, 

m. gastrocnemius medialis bilaterálně, m. gastrocnemius lateralis více vlevo, 

m. peroneus longus více vlevo, krátké a dlouhé adduktory kyčelního kloubu bilaterálně, 

m. tensor fasciae latae více vpravo. Z Kolářových testů zvládla 2 správně provést 

(brániční test, test nitrobřišního tlaku). Trendelenburg-Duchenne byl pozitivní úklonem 

při stoji nedostatečné stabilitě na PDK. 

Ve druhém měření došlo ke zvýšení prahu bolesti u PDK o 8,1 %, u LDK došlo ke 

snížení o 10,3 %. Ve třetím měření se práh bolesti u PDK snížil o 23,4 %, u LDK se 

snížil o 11,1 % (viz Graf 7).  

Graf 7: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečnice č. 7 

 

 Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK zvýšil 

a u LDK snížil, což mohlo být způsobeno šetřením PDK z důvodu bolesti pravého 

kotníku. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti snížil u obou dolních končetin. 

Práh bolesti PDK se snížil o 1542 kPa, u LDK se snížil o 734 kPa. Větší snížení prahu 

bolesti PDK mohla být chronická bolestivost pravého kotníku. 
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Tanečnice č. 8 – kontrolní skupina 

Věk: 21 let, Výška: 164 cm, Váha: 54 kg, BMI: 20,08 kg/m2
, Kariéra LAT: 8 let, 

Osobnost: moderate 

Dle anamnézy nemá žádné akutní problémy, ani neprodělala žádné zranění. 

Aspekčně má příčně plochou nožní klenbu. Palpací byly nalezeny trigger pointy 

ve svalech ve svalech m. flexor digitorum brevis více vlevo, m. flexor hallucis brevis 

bilaterálně, m. gastrocnemius medialis et lateralis bilaterálně, krátké a dlouhé adduktory 

kyčelního kloubu, m. obliquus internus bilaterálně. Z Kolářových testů zvládla 4 

fyziologicky provést (brániční test, test nitrobřišního tlaku, test flexe hlavy a trupu, test 

v poloze na čtyřech). Trendelenburg-Duchenne se projevil jako negativní bilaterálně. 

Ve druhém měření došlo ke zvýšení prahu bolesti u PDK o 13,3 %, u LDK o 13,5 

%. Ve třetím měření se práh bolesti zvýšil u PDK o 22,8 %, u LDK se zvýšil o 18,2 % 

(viz Graf 8). 

Graf 8: Porovnání celkového prahu bolesti prvé a levé dolní končetiny u tanečnice č. 8 

 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil u obou 

dolních končetin. Po druhé taneční zátěži se celkový práh opět obou dolních končetin 

zvýšil, a to u PDK o 2596 kPa a u LDK 2020 kPa.   
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Tanečnice č. 9 – kontrolní skupina 

Věk: 25 let, Výška: 164 cm, Váha: 49 kg, BMI: 18,22 kg/m2
, Kariéra LAT: 9 let, 

Osobnost: moderate 

Před čtyřmi lety si mimo taneční trénink poranila levé koleno, kdy došlo natažení 

postranních vazů. Aspekcí bylo zjištěno, že má sníženou příčnou nožní klenbu, 

kladívkové prsty bilaterálně. Trigger pointy byly nalezeny ve svalech m. flexor hallucis 

brevis, m. gastrocnemius medialis et lateralit bilaterálně, dlouhé adduktory více vpravo, 

m. semimembranosus více vpravo, m. tensor fasciae latae více vlevo, m. gluteus 

maximus bilaterálně, m. obliquus internus více vpravo. Z Kolářových testů zvládla 2 

fyziologicky provést (brániční test, test nitrobřišního tlaku). Trendelenburg-Duchenne 

byl negativní bilaterálně. 

Ve druhém měření došlo ke zvýšení prahu bolesti u PDK o 29,3 %, u LDK o 23,6 

%. Ve třetím měření se práh bolesti snížil u PDK o 0,9 %, u LDK se snížil o 5,9 % (viz 

Graf 9). 

Graf 9: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečnice č. 9 

 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil u obou 

dolních končetin. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK snížil o 85 kPa, 

u LDK se snížil o 569 kPa. Důvodem snižování prahu bolesti LDK může být dřívější 

poranění postranních kolenních vazů. 
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Tanečnice č. 10 – kontrolní skupina 

Věk: 24 let, Výška: 165 cm, Váha: 57 kg, BMI: 20,94 kg/m2
, Kariéra LAT: 8 let, 

Osobnost: moderate 

V dětství, asi před 12, lety si podvrtla pravý zevní kotník při tělesné výchově 

skokem na žíněnku. Aspekcí byl nalezen hallux valgus bilaterálně, kladívkové prsty, 

příčné i podélné plochonoží bilaterálně. Palpací byly nalezeny trigger pointy ve svalech 

m. flexor digitorum brevis bilaterálně, m. flexor hallucis brevis více vlevo, m. abductor 

hallucis více vlevo, m. gastrocnemius medialis et lateralis více vpravo, m. peroneus 

longus bilaterálně, krátké a dlouhé adduktory bilaterálně, m. tensor fasciae latae více 

vpravo, m. gluten maximus více vpravo, m. obliquus internus více vlevo. Z Kolářových 

testů zvládla 2 fyziologicky provést (brániční test, test nitrobřišního tlaku). 

Trendelenburg-Duchenne byl negativní. 

Ve druhém měření došlo ke zvýšení prahu bolesti u PDK o 9,2 %, u LDK o 14,7 %. 

Ve třetím měření se práh bolesti snížil u PDK o 8,3 %, u LDK se snížil o 6,5 % (viz 

Graf 10). 

Graf 10: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečnice č. 10 

 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil u obou 

dolních končetin. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK snížil o 961 kPa 

u LDK se snížil o 821 kPa.  
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5.1.2 Skupina mužů 

V následujících tabulkách jsou v procentech uvedeny rozdíly celkové bolesti 

pro pravou a levou dolní končetinu mezi jednotlivými měřeními u každého tanečníka. 

Tabulka 3: Přehled rozdílů mezi jednotlivými měřeními u experimentální skupiny mužů 

Tanečník 

 

Rozdíl 1. a 2. 

měření 

Rozdíl 2. a 3. 

měření PDK LDK PDK LDK 

1 -21 % +10,2 % -5,7 % -15,5 % 

2 +7,1 % +16,3 % -11% -25,8 % 

3 -8,6 % -0,1 % -6,7 % - 17,7 % 

4 +10,5 % + 13,2 % -0,2 % +2,3 % 

5 +,12 % +6,9 % -2,8 % -1,4 % 

Legenda: ve žlutém sloupci jsou tučně zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným 

kinesio tapem 

Tabulka 4: Přehled rozdílů mezi jednotlivými měřeními u kontrolní skupiny mužů 

Tanečník 

 

Rozdíl 1. a 2. 

měření 

Rozdíl 2. a 3. 

měření PDK LDK PDK LDK 

1 -11,9 % + 0,9 % +20,1 

% 

+17,8 % 

2 -16,5 % -13,3 % -5,6 % -5,1 % 

3 -8,4 % -10 % +6,7 % -14,6 % 

4 +12,2 % +6,7 % +11,2 

% 

-1,2 % 

5 +35,9 +21,1 % -39,8 % -21,8 % 
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Tanečník č. 1 – Kinesio tape PDK 

Věk: 28 let, Výška: 181 cm, Váha: 74 kg, BMI: 22,59 kg/m2
, Kariéra LAT: 10 let, 

Osobnost: moderate 

Z anamnézy vyplývalo, že si tanečník č. 1 poranil před třemi týdny tříslo pravé 

dolní končetiny. Oblast pravého třísla je stále bolestivá. Aspekčně má příčně plochou 

nohu, kladívkové prsty a hallux valgus bilaterálně. Z funkčních změn byly nalezeny 

trigger pointy v m. flexor digitorum brevis bilaterálně, m. abductor hallucis bilaterálně, 

m. flexor hallucis brevis bilaterálně, m. gastrocnemius medialis et lateralis bilaterálně, 

m. peroneus longus bilaterálně, krátké a dlouhé adduktory kyčelního kloubu více 

vpravo, m. tensor fasciae latae více vpravo, m. gluteus maximus bilaterálně, 

m. latissimus dorzi vlevo, m. pectoralis major bilaterálně, m. obliquus internus více 

vlevo. Trendelenburg-Duchenne byl proveden fyziologicky bilaterálně. Ze sedmi 

Kolářových testů provedl správně tři (brániční test, test nitrobřišního tlaku, test 

nitrobřišního tlaku vleže na zádech). 

Práh bolesti se ve druhém měření u PDK snížil o 21 % a u LDK se zvýšil o 10,2 %. 

Bolestivější dolní končetina v součtu prahů bolestí při druhém měření byla pravá. 

Ve třetím měření ve srovnání s druhým měřením došlo k celkovému snížení prahu 

bolesti, a to u PDK o 5,7%, u „nezatejpované“ LDK došlo ke snížení o 15,5 % 

(viz Graf 11). 

Graf 11: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečníka č. 1 

 

Legenda: Oranžová barva značí končetinu s aplikovaným kinesio tapem 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil u obou 

dolních končetin. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK snížil i přes 

zranění třísla 553 kPa, u LDK se snížil o 1592 kPa.  
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Tanečník č. 2 – Kinesio tape PDK 

Věk: 25 let, Výška: 178 cm, Váha: 70 kg, BMI: 22,09 kg/m2
, Kariéra LAT: 10 let, 

Osobnost: augmentor 

Pociťuje zvláště při tanci rumba bolest pravého kolene pod čéškou při pohybu do 

výpadu. Tuto bolest vnímá již půl roku. Aspekčně má příčně plochou nohu, sníženou 

podélnou klenbu, kladívkové prsty a hallux valgus bilaterálně. Trigger pointy byly 

nalezeny ve svalech m. flexor digitorum brevis více vpravo, m. abductor hallucis 

bilaterálně, m. flexor hallucis brevis bilaterálně, m. gastrocnemius medialis et lateralis 

bilaterálně, krátké a dlouhé adduktory kyčelního kloubu více vpravo, m. tensor fasciae 

latae vlevo, m. gluteus maximus bilaterálně, m. obliquus internus bilaterálně, m. 

latissimus dorzi více vlevo, m. pectoralis major více vlevo. Trendelenburg-Duchenne 

byl proveden fyziologicky bilaterálně. Ze sedmi Kolářových testů provedl správně tři 

(brániční test, test nitrobřišního tlaku, test extenze). 

Práh bolesti se ve druhém měření ve druhém měření u PDK zvýšil o 7,1 % a u LDK 

se zvýšil o 16,3 %. Bolestivější dolní končetina v součtu prahů bolestí při druhém 

měření byla pravá. Ve třetím měření ve srovnání s druhým měřením došlo 

k celkovému snížení prahu bolesti, a to u PDK o 11%, u „nezatejpované“ LDK došlo 

ke snížení o 25,8 % (viz Graf 12). Kinesio tape vnímal jako jediný z probandů 

negativně. 

Graf 12: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečníka č. 2 

 

Legenda: Oranžová barva značí končetinu s aplikovaným kinesio tapem 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil u obou 

dolních končetin, u LDK o polovinu více. Po druhé taneční zátěži se celkový práh 

bolesti PDK snížil o 917 kPa, u LDK se snížil o 2023 kPa. I přes subjektivně negativní 

vnímání kinesio tapu byla bolestivost PDK menší. 
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Tanečník č. 3 – Kinesio tape PDK 

Věk: 27 let, Výška: 180 cm, Váha: 71 kg, BMI: 21,91 kg/m2
, Kariéra LAT: 12 let, 

Osobnost: augmentor 

V anamnéze má mírně bolestivé pravé tříslo, které si natáhl při tréninku před 5 dny 

nejspíš nedokonalým rozcvičením. Aspekčně má příčně plochou nohu, kladívkové prsty 

a hallux valgus bilaterálně. Trigger pointy byly nalezeny ve svalech m. flexor digitorum 

brevis více vpravo, m. abductor hallucis bilaterálně, m. flexor hallucis brevis 

bilaterálně, m. gastrocnemius medialis bilaterálně, krátké a dlouhé adduktory kyčelního 

kloubu více vpravo, m. tensor fasciae latae více vpravo, m. gluteus maximus více vlevo, 

m. obliquus internus více vlevo, m. latissimus dorzi bilaterálně, m. pectoralis major více 

vpravo. Trendelenburg-Duchenne byl proveden s kompenzačním úklonem vlevo 

při stoji na PDK. Ze sedmi Kolářových testů provedl správně dva (brániční test, test 

nitrobřišního tlaku). 

Práh bolesti se ve druhém měření u PDK snížil o 8,6 % a u LDK se snížil o 1 %. 

Bolestivější dolní končetina v součtu prahů bolestí při druhém měření byla pravá. 

Ve třetím měření ve srovnání s druhým měřením došlo k celkovému snížení prahu 

bolesti, a to u PDK o 6,7 %, u „nezatejpované“ LDK došlo ke snížení o 17,7 % 

(viz Graf 13). 

Graf 13: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečníka č. 3 

 

Legenda: Oranžová barva značí končetinu s aplikovaným kinesio tapem 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti snížil u obou 

dolních končetin, u PDK více. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK 

i s akutně bolestivým pravým tříslem snížil o 552 kPa, u LDK se snížil o 1346 kPa. 
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Tanečník č. 4 – Kinesio tape LDK 

Věk: 23 let, Výška: 176 cm, Váha: 69 kg, BMI: 22,28 kg/m2
, Kariéra LAT: 8 let, 

Osobnost: reducer 

V anamnéze neguje jakékoli zranění. Aspekčně má příčně plochou nohu, mírně 

sníženou podélnou klenbu více vlevo, kladívkové prsty bilaterálně. Trigger pointy byly 

nalezeny ve svalech m. peroneus longus bilaterálně, m. gastrocnemius medialis více 

vpravo, m. gastrocnemius lateralis více vlevo, m. tensor fasciae latae bilaterálně, 

m. gluteus maximus bilaterálně, m. obliquus internus bilaterálně, m. pectoralis major 

vlevo. Trendelenburg-Duchenne byl proveden fyziologicky bilaterálně. Ze sedmi 

Kolářových testů provedl správně tři (brániční test, test nitrobřišního tlaku, test 

extenze). 

Práh bolesti se ve druhém měření ve druhém u PDK zvýšil o 10,5 % a u LDK se 

zvýšil o 13,2 %. Bolestivější dolní končetina v součtu prahů bolestí při druhém měření 

byla levá. Ve třetím měření ve srovnání s druhým měřením došlo ke zvýšení prahu 

bolesti u LDK o 2,3 %, u „nezatejpované“ PDK došlo ke snížení o 0,2 % (viz Graf 14). 

Graf 14: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečníka č. 4 

 

Legenda: Oranžová barva značí končetinu s aplikovaným kinesio tapem 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil u obou 

dolních končetin, více u LDK. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti LDK 

zvýšil o 326 kPa, u PDK se snížil o 26 kPa. 
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Tanečník č. 5 – Kinesio tape PDK 

Věk: 33 let, Výška: 185 cm, Váha: 81 kg, BMI: 23,67 kg/m2
, Kariéra LAT: 13 let, 

Osobnost: augmentor 

V anamnéze má zlomeninu pravého pátého metatarsu, kterou si způsobil při tanci 

jive před 5 lety. Aspekčně má příčně i podélně plochou nohu, kladívkové prsty a hallux 

valgus s otokem I. MTP více vpravo. Trigger pointy byly nalezeny ve svalech m. flexor 

digitorum brevis více vpravo, m. abductor hallucis více vpravo, m. flexor hallucis brevis 

více vpravo, m. gastrocnemius medialis et lateralis bilaterálně, m. peroneus longus více 

vpravo, krátké a dlouhé adduktory kyčelního kloubu více vlevo, m. tensor fasciae latae 

více vpravo, m. gluteus maximus více vlevo, m. latissimus dorzi více vlevo, 

m. pectoralis major bilaterálně. Trendelenburg-Duchenne byl proveden 

s kompenzačním úklonem při stoji na PDK i LDK. Ze sedmi Kolářových testů provedl 

správně dva (brániční test, test nitrobřišního tlaku). 

Práh bolesti se ve druhém měření u PDK zvýšil o 2,1 % a u LDK se zvýšil o 6,9 %. 

Bolestivější dolní končetina v součtu prahů bolestí při druhém měření byla pravá. 

Ve třetím měření ve srovnání s druhým měřením došlo k celkovému snížení prahu 

bolesti, a to u PDK o 2,8 %, u „nezatejpované“ LDK došlo ke snížení o 1,4 % 

(viz Graf 15).  

Graf 15: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečníka č. 5 

 

Legenda: Oranžová barva značí končetinu s aplikovaným kinesio tapem 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil u obou 

dolních končetin, více u LDK. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti PDK 

snížil o 292 kPa, u LDK se snížil o 157 kPa, což ukazuje na negativní účinek kinesio 

tapu. Důvodem snížení prahu bolesti i přes aplikovaný kinesio tape by mohly být 

následky dekompenzace fraktury pravého V. MTT. 
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Tanečník č. 6 – kontrolní skupina 

Věk: 34 let, Výška: 182 cm, Váha: 78 kg, BMI: 23,55 kg/m2
, Kariéra LAT: 13 let, 

Osobnost: moderate 

V anamnéze má bolest v oblasti levého kyčelního kloubu na zevní straně, bolest 

trvá už několik měsíců, po tzv. „rozhýbání“ místa mizí. Aspekčně má příčně plochou 

nohu, kladívkové prsty a hallux valgus. Trigger pointy byly nalezeny ve svalech 

m. flexor digitorum brevis bilaterálně, m. flexor hallucis brevis bilaterálně, 

m. gastrocnemius medialis bilaterálně, m. gastrocnemius lateralis více vpravo, krátké 

a dlouhé adduktory kyčelního kloubu více vpravo, m. tensor fasciae latae více vlevo, 

m. gluteus maximus více vpravo, m. obliquus internus více vlevo, m. pectoralis major 

vpravo. Trendelenburg-Duchenne byl proveden fyziologicky. Ze sedmi Kolářových 

testů provedl správně čtyři (brániční test, test nitrobřišního tlaku, test nitrobřišního tlaku 

vleže na zádech, test flexe hlavy a trupu). 

Ve druhém měření došlo ke snížení prahu bolesti u PDK o 11,9 % a k zvýšení u 

LDK o 0,9 %. Ve třetím měření se práh bolesti zvýšil u PDK o 20,9 %, u LDK se zvýšil 

o 17,8 % (viz Graf 16). 

Graf 16: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečníka č. 6 

 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti u PDK snížil 

a u LDK nepatrně zvýšil. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil u obou 

dolních končetin, u PDK o 2801 kPa, u LDK o 2626 kPa. Důvodem většího snížení 

prahu bolesti u LDK by mohly být akutní bolesti v oblasti levého kyčelního kloubu. 
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Tanečník č. 7 – kontrolní skupina 

Věk: 25 let, Výška: 184 cm, Váha: 75 kg, BMI: 22,15 kg/m2
, Kariéra LAT: 8 let, 

Osobnost: augmentor 

V anamnéze má bolest pravého „bříška palce“. Aspekčně má příčně a podélně 

plochou nohu, kladívkové prsty. Trigger pointy byly nalezeny ve svalech m. flexor 

digitorum brevis bilaterálně, m. abduktor hallucis více vlevo, m. flexor hallucis brevis 

bilaterálně, m. gastrocnemius medialis více vpravo, m. gastrocnemius lateralis 

bilaterálně, m. tensor fasciae latae bilaterálně, m. gluteus maximus bilaterálně, 

m. obliquus internus bilaterálně, m. latissimus dorsi bilaterálně. Trendelenburg-

Duchenne byl proveden fyziologicky bilaterálně. Ze sedmi Kolářových testů provedl 

správně dva (brániční test, test nitrobřišního tlaku). 

Ve druhém měření došlo ke snížení prahu bolesti u PDK o 16,5 % a snížení u LDK 

o 13,3 %. Ve třetím měření se práh bolesti snížil u PDK o 5,6 %, u LDK se snížil o 5 % 

(viz Graf 17). 

Graf 17: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečníka č. 7 

 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti u PDK zvýšil, 

u LDK naopak snížil. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti snížil u obou 

dolních končetin téměř stejně, u PDK se snížil o 484 kPa, u LDK se snížil o 491 kPa. 
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Tanečník č. 8 – kontrolní skupina 

Věk: 26 let, Výška: 177 cm, Váha: 69 kg, BMI: 22,02 kg/m2
, Kariéra LAT: 8 let, 

Osobnost: reducer 

V anamnéze má artroskopii levého kolene, kterou absolvoval před 2 lety z důvodu 

poškození vnitřního menisku. Aspekčně má příčně plochou nohu, kladívkové prsty. 

Trigger pointy byly nalezeny ve svalech m. flexor digitorum brevis více vpravo, 

m. flexor hallucis brevis bilaterálně, m. gastrocnemius lateralis více vpravo, 

m. peroneus longus bilaterálně, m. tensor fasciae latae více vlevo, krátké a dlouhé 

adduktory kyčelního kloubu více vlevo, m. gluteus maximus bilaterálně, m. obliquus 

internus bilaterálně, m. latissimus dorsi více vlevo. Trendelenburg-Duchenne byl 

proveden fyziologicky bilaterálně. Ze sedmi Kolářových testů provedl správně tři 

(brániční test, test nitrobřišního tlaku, test extenze). 

Ve druhém měření došlo ke snížení prahu bolesti u PDK o 8,4 % a snížení u LDK o 

10 %. Ve třetím měření se práh bolesti zvýšil u PDK o 6,7 %, u LDK se snížil o 14,6 % 

(viz Graf 18). 

Graf 18: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečníka č. 8 

 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti snížil u obou 

dolních končetin, u LDK více. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil 

u PDK o 805 kPa, u LDK se snížil o 1557 kPa. Důvodem jeho snížení mohla být 

absolvovaná artroskopie kolene a tím funkční oslabení či přetížení okolních struktur. 
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Tanečník č. 9 – kontrolní skupina 

Věk: 27 let, Výška: 172 cm, Váha: 66 kg, BMI: 22,31 kg/m2
, Kariéra LAT: 9 let, 

Osobnost: augmentor 

V anamnéze má bolest levého kolene z vnější strany, před 11 lety si poranil kotník 

levého dolní končetiny při fotbale. Aspekčně má příčně plochou nohu, kladívkové prsty. 

Trigger pointy byly nalezeny ve svalech m. flexor digitorum brevis bilaterálně, 

m. flexor hallucis brevis bilaterálně, m. gastrocnemius medialis více vlevo, 

m. gastrocnemius lateralis bilaterálně, m. peroneus longus více vlevo, m. tensor fasciae 

latae bilaterálně, m. gluteus maximus více vpravo, m. latissimus dorsi více vpravo. 

Trendelenburg-Duchenne byl proveden fyziologicky bilaterálně. Ze sedmi Kolářových 

testů provedl správně tři (brániční test, test nitrobřišního tlaku, test flexe hlavy a trupu). 

Ve druhém měření došlo ke zvýšení prahu bolesti u PDK o 12,2 % a zvýšení u 

LDK o 6,7 %. Ve třetím měření se práh bolesti zvýšil u PDK o 11,2 %, u LDK se snížil 

o 1,2 % (viz Graf 19). 

Graf 19: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečníka č. 9 

 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil u obou 

dolních končetin, u PDK více. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil 

u PDK o 1158 kPa, u LDK se snížil o 121 kPa. Důvodem jeho snížení mohlo být 

dřívější zranění v oblasti levého kotníku a jeho následná porucha stabilizační funkce. 
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Tanečník č. 10 – kontrolní skupina 

Věk: 25 let, Výška: 170 cm, Váha: 68 kg, BMI: 23,53 kg/m2
, Kariéra LAT: 12 let, 

Osobnost: moderate 

V anamnéze nemá žádné zranění. Aspekčně má příčně plochou nohu, podélně 

plochou nohu bilaterálně, kladívkové prsty, hallux valgus bilaterálně. Trigger pointy 

byly nalezeny ve svalech m. flexor digitorum brevis více vpravo, m. abduktor hallucis 

bilaterálně, m. flexor hallucis brevis více vlevo, m. gastrocnemius medialis více vpravo, 

m. gastrocnemius lateralis více vpravo, m. peroneus longus více vlevo, m. tensor fasciae 

latae bilaterálně, adduktory kyčelního kloubu více vpravo, m. gluteus maximus 

bilaterálně, mm. obliquii více vlevo, m. latissimus dorsi bilaterálně, m. pectoralis major 

bilaterálně. Trendelenburg-Duchenne byl proveden fyziologicky bilaterálně. Ze sedmi 

Kolářových testů provedl správně dva (brániční test, test nitrobřišního tlaku). 

Mezi první a druhým měřením došlo k zvýšení prahu bolesti u PDK o 35,9 % 

a zvýšení u LDK o 21,1%. Mezi druhým a třetím měřením se práh bolesti snížil u PDK 

o 39,8 %, u LDK se snížil o 21,8 % (viz Graf 20). 

Graf 20: Porovnání celkového prahu bolesti pravé a levé dolní končetiny u tanečníka č. 10 

 

Zhodnocení výsledku: Po první taneční zátěži se celkový práh bolesti zvýšil u obou 

dolních končetin, u PDK více. Po druhé taneční zátěži se celkový práh bolesti snížil 

u obou dolních končetin, u PDK o 4036 kPa, u LDK o 2230 kPa. 
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5.2 Závislost hodnoty prahu bolesti na vnímání 

Vnímání je percepční funkce, která hodnotí přicházející (senzorické) informace 

(Véle, 2006). 

V následujících tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty prahů bolesti 

u jednotlivých svalů podle zařazení probandů do skupin pomocí testu dle Petrie. 

Tabulky nehodnotí účinek kinesio tapu, jelikož jsou ve skupinách zařazeni jak probandi 

z experimentální, tak z pokusné skupiny. Tabulky slouží k pochopení rozptylu 

naměřených prahů bolesti. Popisují průměrné hodnoty prahu bolesti u jednotlivých 

svalů a celkovou změnu prahu bolesti v rámci každé skupiny (reducer, moderate, 

augmentor). Do skupiny reducer bylo zařazeno 5 probandů, z toho 3 ženy a 2 muži. Do 

skupiny moderate bylo zařazeno 9 probandů, z toho 3 muži a 6 žen. Do skupiny 

augmentor bylo zařazeno 6 probandů, z toho 5 mužů a 1 žena. Převaha žen ve skupině 

moderate může být dána jejich zvýšenou schopností vnímání senzorických podnětů 

procesem tréninku, jelikož se učí přesně reagovat na impulzy tanečního partnera při 

držení a pohybu v tanci.  

V tabulce č. 5 můžeme vidět, že skupina reducer (podhodnocující) vykazuje vyšší 

hodnoty prahu bolesti v prvním měření, než skupina moderate (normálně hodnotící) 

a augmentor (nadhodnocující), a to u PDK o 8,9 % a LDK o 12,1 %. Rozdíl v součtu 

průměrů mezi skupinou moderate a augmentor je u PDK o 2,6 %, u LDK o 2,7 %.   

Tabulka 5: Průměrné hodnoty prahu bolesti 1. měření 

  Reducer Moderate Augmentor 

Sval 
Pravá 
(kPa) 

Levá 
(kPa) 

Pravá 
(kPa) 

Levá 
(kPa) 

Pravá 
(kPa) 

Levá 
(kPa) 

m. flexor digitorum brevis 1490 1814 1455 1765 1455 1358 

m. abductor hallucis 1462 1504 1297 1374 1139 1232 

m. flexor hallucis brevis 1275 1500 1074 1248 891 1000 

m. gastrocnemius med. 1080 999 794 818 824 804 

m. gastrocnemius lat. 885 964 703 654 760 831 

m. peroneus longus 1202 1101 1001 950 955 1153 

pes anserinus 833 953 945 832 920 913 

m. tensor fasciae latae 871 1150 946 1008 954 917 

m. gluteus maximus 1098 1042 981 914 1080 1111 

L5 1238 1217 1169 

Suma 11434 12263 10414 10781 10146 10488 
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V tabulce č. 6 jsou uvedeny průměrné hodnoty prahů bolesti u jednotlivých svalů 

po zátěži jednoho soutěžního kola LAT. Porovnáním hodnot z první tabulky a druhé 

tabulky můžeme usoudit, že se práh bolesti u všech tří skupin v průměru zvýšil. Rozdíl 

ve skupinách se projevil takto: skupina reducer vystupuje opět s nejvyššími hodnotami 

prahů bolesti. PDK vykazuje vyšší hodnoty u reducerů oproti moderate o 8,7 %, LDK 

o 9,9 %. Skupina augmentor má nižší hodnoty než skupina moderate u PDK o 12,3 %, u 

LDK o 9 %.  

Tabulka 6: Průměrné hodnoty prahu bolesti 2. měření 

  Reducer Moderate Augmentor 

Sval 
Pravá 
(kPa) 

Levá 
(kPa) 

Pravá 
(kPa) 

Levá 
(kPa) 

Pravá 
(kPa) 

Levá 
(kPa) 

m. flexor digitorum brevis 1848 2058 1641 1809 1562 1612 

m. abductor hallucis 1512 1654 1448 1628 1228 1480 

m. flexor hallucis brevis 1331 1414 1231 1277 926 1184 

m. gastrocnemius med. 1069 1195 845 993 892 878 

m. gastrocnemius lat. 1165 1020 666 787 679 710 

m. peroneus longus 1205 1219 1202 1040 1007 984 

pes anserinus 1074 996 900 872 958 925 

m. tensor fasciae latae 1225 1201 1215 1080 858 862 

m. gluteus maximus 1020 1085 1155 1018 996 1028 

L5 1373 1400 1161 

Suma 12823 13214 11702 11902 10265 10825 

 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny průměrné hodnoty prahů bolesti u jednotlivých svalů 

po zátěži jednoho soutěžního kola LAT s aplikovaným kinesio tapem. Skupina reducer 

rovněž vykazuje průměrně nejvyšší hodnoty prahů bolesti. V porovnání se skupinou 

moderate vykazuje PDK vyšší hodnoty 14,2 %, LDK o 11,7 %. Skupina augmentor 

ukazuje nižší hodnoty ve srovnání se skupinou moderate u PDK o 11,2 % a u LDK 

o 12,1 %. 

Tyto výsledky ukazují, že úroveň vnímání má vliv na průměrnou střední hodnotu 

prahu bolesti.  

V Grafu 21 můžeme pozorovat tendenci zvyšování prahů mezi prvním a druhým 

měřením tendence zvyšování průměrného prahu bolesti u všech tří skupin. Ve třetím 

měření můžeme vidět spíše jeho pokles ve všech skupinách.  
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Tabulka 7: Průměrné hodnoty prahu bolesti 3. měření 

  Reducer Moderate Augmentor 

Sval 
Pravá 
(kPa) 

Levá 
(kPa) 

Pravá 
(kPa) 

Levá 
(kPa) 

Pravá 
(kPa) 

Levá 
(kPa) 

m. flexor digitorum brevis 1649 1778 1694 1837 1395 1525 

m. abductor hallucis 1733 1673 1548 1473 1131 1334 

m. flexor hallucis brevis 1504 1599 1243 1219 991 976 

m. gastrocnemius med. 1057 1126 799 885 806 741 

m. gastrocnemius lat. 1302 1064 731 845 593 776 

m. peroneus longus 1191 1188 1194 1081 1164 968 

pes anserinus 941 967 783 775 986 840 

m. tensor fasciae latae 1346 1259 1029 1123 868 914 

m. gluteus maximus 1037 1017 1065 1103 1016 998 

L5 1544 1333 1193 

Suma 13305 13215 11419 11675 10142 1026 

 

Graf 21: Průběh změny prahu bolesti u jednotlivých skupin 
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5.3 Statistické vyhodnocení dat 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrů, směrodatných odchylek 

(Std), vypočtené testové statistiky T a jim příslušné p-value (Pval) 

Tabulka 8: Statistické údaje 

 

Průměr  

tape 

Průměr 

bez 

Std  

tape 

Std  

bez 

T 

tape 

T  

bez 

Pval 

tape 

Pval  

bez 

m. flexor digitorum 

brevis 
-122 -126 304,3 267,3 -1,27 -1,49 0,882 0,915 

m. abductor hallucis 45,4 -71,7 298,5 234,8 0,481 -0,97 0,321 0,82 

m. flexor hallucis 

brevis 
67,7 -139 245,3 271,3 0,873 -1,62 0,203 0,93 

m. gastrocnemius 

med. 
-210 -46,4 224,3 213,7 -2,96 -0,69 0,992 0,745 

m. gastrocnemius 

lat. 
159,8 -131 206,4 214,6 2,448 -1,93 0,018 0,957 

m. peroneus longus 75,3 -94,2 285,6 203,9 0,834 -1,46 0,213 0,911 

pes anserinus -42,2 -102 201,7 190,8 -0,66 -1,69 0,738 0,938 

m. tensor fasciae 

latae 
24,2 29,9 199,6 172,2 0,383 0,549 0,355 0,298 

m. gluteus maximus -118 -24,3 186,9 256,7 -1,99 -0,3 0,961 0,614 

L5 -12,8 195,8 -0,21 0,58 

Legenda: žlutě jsou zvýrazněny svaly dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

Z tabulky č. 8 je vidět, že ke zmírnění bolestivosti došlo u 2 ze 3 „zatejpovaných“ 

svalů. Na běžně používané hladině  jediný signifikantně velký rozdíl vykazuje 

m. gastrocnemius lat., u ostatních sledovaných svalů je rozdíl v bolestivosti 

zanedbatelný. V takto malém souboru dat nelze čekat příliš velkou sílu testu, tj. mohlo 

dojít k chybě druhého druhu.   



64 

 

6 Diskuze 

Taneční sport je spojením umění a sportu, kde jsou kladeny vysoké nároky 

na kvalitní technické provedení jednotlivých tanců, pohybové ladění s hudbou, 

partnerský soulad a individuální prezentaci choreografií. Tak jako ostatní sportovci, 

také tanečníci čelí bolestem pohybového aparátu. Tajet-Foxell (1995) říká, že konkrétně 

tanečníci mívají jak vyšší práh bolesti, tak vyšší toleranci bolesti – tj. schopnost 

ignorovat bolest a zároveň se účastnit fyzické aktivity. Konkrétně v naší studii může být 

příkladem Tanečnice č. 4, která zvládla taneční zátěž i přes akutní zranění IV prstce. 

Specielně u tanečníků latinskoamerických tanců by mohla být tolerance bolesti 

podmíněna pozitivním emociálním nábojem, který je spontánně provází při prezentaci 

jednotlivých tanců. Ve spojení s vyšší tolerancí bolesti se u sportovních tanečníků 

objevují dlouhodobé bolesti v oblasti dolních končetin a páteře. Nejbolestivějším 

regionem dle SEFIP (Self-Estimated Functional Inability Because of Pain) bývá oblast 

lýtek a oblast palce (McCabe, 2013; Odstrčil, 2011). 

Problémem vzniku bolestí může být předepsaná taneční obuv na zvýšeném 

podpatku. Sportovní tanečníci ji používají jak na tréninky, tak na soutěže. V prodeji 

existuje také uzavřená tréninková obuv s nižším podpatkem, kterou by mohly využít 

zejména tanečnice, ale tato možnost není obvykle využívána z důvodu cílené 

dlouhodobé adaptace na taneční zátěž přímo v soutěžní obuvi s vyššími podpatky. Dle 

zahraničních autorů samotná chůze na vysokých podpatcích mění kinematiku 

a biomechaniku dolních končetin. Dochází ke snížení flexe hrudní páteře s tím, že 

těžiště těla se dostává do vyšší úrovně, což může zapříčinit až přetížení paraspinálního 

svalstva (Lee et al., 2001; Mika et al., 2011; Mika et al., 2012). Speciálně při 

latinskoamerických tancích dochází k vyššímu tlakovému zatížení v oblasti V. MTT 

více než I. MTT.  

Zátěž LAT tanců vyžaduje vyčerpávající a složité pohyby nohou charakteristické 

pro každý tanec, přičemž největší aktivita je přisuzována svalu m. gastrocnemius 

medialis. Navíc, při přechodu z nižších podpatků na vyšší, při tanci dochází 

k markantnímu zvýšení aktivace svalu m. gastrocnemius lateralis. Kromě toho u většiny 

tanečnic můžeme pozorovat deformitu hallux valgus (Jiang, Peng, 2010; Rong et al., 

2009; Su et al. 2012). V našem výzkumném souboru jsme našli tuto deformitu u 8 žen a 

6 mužů. 
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V této práci jsme se pokoušeli pomocí kinesio tapu ovlivnit funkci svalů a kloubní 

korekci, a tím také změnit práh bolesti. Pokud má být zodpovězena otázka týkající se 

vlivu kinesiotapingu u sportovních tanečníků, výsledky práce ukázaly, že měření má 

velké interindividuální odchylky a těžko z nich lze stanovovat obecné závěry. Tedy, 

naše stanovisko se přiklání k výstupům práce Fischera (1987) a Rolkeho et al. (2005), 

kteří také poukazují na interindividuální variabilitu hodnot prahu bolesti. 

Vzhledem k individuálním výsledkům bych přijala hypotézu č. 1, jelikož se 

u většiny probandů (9 z 10) experimentální skupiny práh bolesti s aplikovaným kinesio 

tapem po druhé zátěži buď zvýšil, nebo se snížil méně než u druhé dolní končetiny bez 

kinesio tapu. Ke zvýšení prahu bolesti po druhé zátěži došlo pouze u tanečnic, 

konkrétně u Tanečnice č. 1, 2, 3. U tanečníků spíše docházelo po druhé zátěži k poklesu 

prahu bolesti u obou dolních končetin, avšak s menším poklesem „zatejpované“ dolní 

končetiny. Bylo tomu tak u Tanečníka č. 1, 2, 3, 4 a u Tanečnice č. 4, 5. To by 

souhlasilo s poznatkem Farasyna et al. (2003), kteří si povšimli, že při vícenásobném 

měření tlakovým algometrem v jednom dni práh bolesti klesá. 

Pokles prahu bolesti po druhé taneční zátěži mohl být zapříčiněn také svalovou 

acidózou. Jelikož se v latinskoamerických tancích jedná o submaximální intenzitu 

zatížení, řadí se mezi sporty, kde energetické zabezpečení zajišťuje z větší části 

laktátový systém. Zvýšená hladina laktátu v krvi vzniklá anaerobní glykolýzou 

vyvolává bolest a snižuje kvalitu přenosu vzruchů po nervových spojích (Perič, Dovalil, 

2010). Dalším důvodem jeho poklesu by mohlo být také mikrotrauma tkáně v místě 

měření (Simons, 1999).  

Jeden případ, kdy kinesio tape nezmírnil bolestivost, byl u Tanečníka č. 5, který se 

potýkal s chronickou bolestí nohy po zlomenině V. MTT (před 5 lety) a kvalita jeho 

posturální stabilizace nebyla dostačující (provedl správně 2 ze 7 Kolářových testů). 

Podle Raševa (2007) intenzita bolesti závisí na aktuálním naprogramování posturálních 

řídících mechanizmů důležitých pro segmentální muskulární stabilizaci. 

Z pozorovaného vyšetření bylo vidět, že posturální svalová funkce má vliv na 

změnu prahu bolesti po zátěži. Pokud tanečnice provedly při vyšetření před zátěží 

správně minimálně tři testy dle Koláře, práh bolesti se jim zvýšil i po druhé zátěži 

(Tanečnice č. 2, 4, 6). U tanečníků docházelo po druhé zátěži spíše k poklesu prahu 

bolesti u obou dolních končetin i při splnění tří posturálních testů. Může to být dáno 
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větší zátěží celého organismu, jelikož role tanečního partnera, který vede partnerku, 

udává jí impulzy, provádí mnohočetné dynamické výpady a stabilizuje ji v náročných 

posturálních pozicích, je velmi fyzicky náročná a může být spojena s dlouhodobě 

trvající izometrickou svalovou aktivitou. Ve studii McCabe (2013) muži v kategorii 

juniorů i dospělých LAT a STT tanců přiznali větší bolestivost kyčlí a lýtek než ženy. 

Ty se zase potýkaly s větší bolestí v oblasti palců u nohou.  

V experimentální skupině se nacházeli čtyři tanečnice a čtyři tanečníci, kteří se 

potýkali s akutní či subakutní bolestí „postižené“ dolní končetiny. Tato dolní končetina 

vykazovala také nižší práh bolesti po první zátěži, a proto byla využita pro aplikaci 

kinesio tapu. Po první taneční zátěži jsme mohli pozorovat snížení prahu bolesti této 

dolní končetiny u Tanečnice č. 1, 2 a Tanečníka č. 3. Po druhé taneční zátěži byl práh 

bolesti této „zatejpované“ dolní končetiny vždy vyšší než u druhé dolní končetiny. 

V kontrolní skupině se po druhé zátěži většinou práh bolesti „postižené“ dolní 

končetiny snížil více než u druhé dolní končetiny.  

Ve srovnání s kontrolní skupinou se u experimentální skupiny ze tří 

„zatejpovaných“ svalů zvýšil práh bolesti u dvou svalů (m. abductor hallucis, m. 

gastrocnemius lateralis). Osmi tanečnicím a šesti tanečníkům byla nalezena oboustranně 

deformita hallux valgus. U této formy deformity autoři Kozáková et al. vypozorovali 

nižší aktivitu m. abductor hallucis. Aplikací kinesio tapu na m. abductor hallucis s 

mechanickou korekcí I. MTP mohlo dojít k zvýšení jeho svalové aktivity stimulací 

proprioceptorů a tím také k zvýšení prahu bolesti v měřeném šlachovém úponu tohoto 

svalu. Inhibiční technikou byl kinesio tape aplikován na m. gastrocnemius medialis et 

lateralis. Signifikantně se zvýšil práh pouze u laterální části svalu. Podpora funkce 

mediální části m. gastrocnemius pouze pomocí kinesio tapu je pravděpodobně u 

tanečníků obtížná, jelikož tento sval je v tanečním sportu LAT nejaktivnějším svalem 

dolních končetin (Su et al., 2012). Dokazuje to i velmi podobný počet nalzených trigger 

pointů u m. gastrocnemius medialis et lateralis u všech probandů.  

V neposlední řadě jsme posuzovali vztah vnímání k prahu bolesti. Podle Véleho 

(2006) je vnímání percepční funkce, která hodnotí přicházející (senzorické) informace. 

V této studii bylo dokázáno, že probandi zařazeni do skupiny reducer cítili při měření 

tlakovým algometrem menší bolest, než probandi ze skupiny moderate a augmentor. 

Přestože skupina augmentorů vnímala bolest podobně jako skupina moderate, 

vykazovala mírně nižší práh bolesti než skupina moderate. Ve všech třech skupinách se 
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projevila tendence zvyšování prahu bolesti po první taneční zátěži u obou dolních 

končetin. Zvýšené prokrvení a zahřátí svalů mohlo přispět k zvýšení prahu bolesti. Po 

druhé zátěži byl zaznamenán spíše pokles prahu bolesti u všech skupin. 

Na závěr je nutno říci, že získané naměřené hodnoty prahu bolesti mohly být různě 

ovlivněny. Míru bolestivosti ovlivňuje například tloušťka a poddajnost podkožní tkáně, 

což podkládá autor Simons (1999), dále odlišná senzibilita jednotlivých svalů, jak 

podotýká Fischer (1987) a v neposlední řadě aktuální psychický stav jedince dle Koláře 

(2009). 
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7 Závěr 

Cíl práce byl splněn. Ve třech měřeních byla pozorována změna prahu bolesti. 

V prvním měření byl změřen práh bolesti v klidu, ve druhém měření po zátěži. Ve 

třetím měření byla po druhé zátěži pozorována změna prahu bolesti u skupiny 

s aplikovaným kinesio tapem a bez aplikovaného kinesio tapu. 

Podařilo se prokázat, že bolestivější dolní končetina s aplikovaným kinesio tapem 

vykazuje po zátěži vyšší práh bolesti než druhá dolní končetina bez aplikovaného 

kinesio tapu. 

Alternativní hypotéza byla přijata. U většiny probandů (9 z 10) kinesio tape 

aplikovaný na bolestivější dolní končetině přispěl k zvýšení prahu bolesti nebo k jeho 

menšímu snížení vzhledem k druhé dolní kočetině.  

Z důvodu malého vzorku a velkých interindividuálních odlišností při měření 

algometrem nebylo možno statisticky prokázat rozdíl v prahu bolesti svalů 

s aplikovaným kinesio tapem. 

nebylo možno statisticky prokázat rozdíl v prahu bolesti svalů s aplikovaným 

kinesio tapem. Interindividuální odlištosti 

Studie ukázala, že funkční či strukturální nález má vliv na lokální velikost prahu 

bolesti. Tanečníci a tanečnice s akutním či subakutním zraněním měli nižší práh bolesti 

zraněné dolní končetiny. 

Poznatkem této studie je, že funkce posturálních svalů ovlivňuje změnu prahu 

bolesti po zátěži. 

Vnímání, jako reaktibilita na senzorické podněty, ovlivňuje velikost prahu bolesti. 

Přínosem tohoto experimentu by mohla být aplikace kinesiotapingu jako prevence 

přetížení svalstva dolních končetin a vzniku deformity hallux valgus. Avšak nedílnou 

součástí této prevence by měla být kromě pasivních technik také aktivní terapie ve 

formě nácviku koordinace drobných svalů nohy s celkovou stabilizací posturálního 

systému. 

V nastávajících výzkumech by bylo vhodné objasnit, jaké účinky by měl 

aplikovaný kinesio tape po několika dnech ve spojení s aktivní pohybovou terapií (viz 

výše).  
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás já, Michaela Černocká 

žádám o souhlas k vyšetření a měření pro mou diplomovou práci s názvem „Vliv 

kinesiotapingu na změnu prahu bolesti v oblasti dolních končetin a pánve u sportovních 

tanečních párů latinskoamerických tanců“.  

 

Průběh měření 

Jedná se o provedení kineziologického rozboru a změření prahu bolesti tlakovým 

algometrem v začátcích a úponech svalů v oblasti dolních končetin a pánve v průběhu 

dvou kol tanečních practisů na sále. Dále se bude v rámci měření provádět aplikace 

kinesio tapu na Vaší bolestivější dolní končetině. Při měření Vám, vzhledem k povaze 

projektu, bude způsobena lehká bolest v místech tlaku. 

 

Žádám Vás o souhlas k uveřejnění výsledků měření v rámci mé diplomové práce na 

FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

 

Svým podpisem potvrzujete, že jste byli seznámeni s cílem výzkumné práce, souhlasíte 

s výše uvedenými podmínkami a výzkumu se zúčastníte bez nároku na honorář. 
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Příloha č. 4 – Tabulky s naměřenými hodnotami 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečnice č. 1 –  
experimentální skupina 

1. měření  - 
v klidu 

2. měření - 
po zátěži 

3. měření - 
po zátěži s 

KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1846 1785 1350 1538 1651 1785 1615,67 1702,7 301 247 -195 0 -496 -247 

m. abductor hallucis 1534 1405 1311 1513 1576 1765 1473,67 1561 265 252 42 360 -223 108 

m. flexor hallucis brevis 541 1170 1247 1016 1153 1269 980,333 1151,7 -94 253 612 99 706 -154 

m. gastrocnemius med. 771 793 646 1067 387 736 601,333 865,33 -259 -331 -384 -57 -125 274 

m. gastrocnemius lat. 427 659 492 450 494 561 471 556,67 2 111 67 -98 65 -209 

m. peroneus longus 1095 640 1221 449 1383 854 1233 647,67 162 405 288 214 126 -191 

pes anserinus 541 583 702 606 718 610 653,667 599,67 16 4 177 27 161 23 

m. tensor fasciae latae 674 1017 705 745 938 663 772,333 808,33 233 -82 264 -354 31 -272 

m. gluteus maximus 625 621 780 548 606 671 670,333 613,33 -174 123 -19 50 155 -73 

L5 1054 1138 1045 1079 -93 -9 84 

SUMA 8054 8673 8454 7932 8906 8914 8471,33 8506,3 452 982 852 241 400 -741 
 

Legenda: Tučně jsou zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečnice č. 2 –  
experimentální skupina 

1. měření – 
v klidu  

2. měření – 
po zátěži 

3. měření –  
po zátěži s 

KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1137 1192 1333 1313 1266 1465 1245,33 1323,3 -67 152 129 273 196 121 

m. abductor hallucis 967 941 1103 1262 1117 1100 1062,33 1101 14 -162 150 159 136 321 

m. flexor hallucis brevis 636 744 468 714 701 783 601,667 747 233 69 65 39 -168 -30 

m. gastrocnemius med. 528 731 797 568 825 647 716,667 648,67 28 79 297 -84 269 -163 

m. gastrocnemius lat. 503 463 574 466 663 547 580 492 89 81 160 84 71 3 

m. peroneus longus 698 809 1032 871 854 873 861,333 851 -178 2 156 64 334 62 

pes anserinus 563 536 638 455 663 559 621,333 516,67 25 104 100 23 75 -81 

m. tensor fasciae latae 869 910 971 1032 1106 1179 982 1040,3 135 147 237 269 102 122 

m. gluteus maximus 953 815 1022 898 1167 1001 1047,33 904,67 145 103 214 186 69 83 

L5 732 1208 1168 1036 -40 436 476 

SUMA 6854 7141 7938 7579 8362 8154 7718 7624,7 384 535 1944 1449 1124 478 

 

Legenda: Tučně jsou zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

  



 

 

  Práh bolesti (kPa)                 

Tanečnice č. 3 – 
experimentální skupina 

1. měření – v 
klidu  

2. měření – 
po zátěži 

3. měření – 
po zátěži s 

KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1054 1235 1216 1255 1310 1228 1193,33 1239,3 94 -27 256 -7 162 20 

m. abductor hallucis 919 770 841 1138 1220 1339 993,333 1082,3 379 201 301 569 -78 368 

m. flexor hallucis brevis 652 976 532 1195 958 1012 714 1061 426 -183 306 36 -120 219 

m. gastrocnemius med. 718 780 765 842 745 708 742,667 776,67 -20 -134 27 -72 47 62 

m. gastrocnemius lat. 621 757 735 966 802 927 719,333 883,33 67 -39 181 170 114 209 

m. peroneus longus 952 912 1012 1553 945 1245 969,667 1236,7 -67 -308 -7 333 60 641 

pes anserinus 776 915 733 1049 606 819 705 927,67 -127 -230 -170 -96 -43 134 

m. tensor fasciae latae 828 892 1080 820 991 947 966,333 886,33 -89 127 163 55 252 -72 

m. gluteus maximus 876 568 924 1090 648 739 816 799 -276 -351 -228 171 48 522 

L5 770 1026 820 872 -206 50 256 

SUMA 7396 7805 7838 9908 8225 8964 7819,67 8892,3 387 -944 829 1159 442 2103 
 

                  

Legenda: Tučně jsou zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečnice č. 4 – 
experimentální skupina 

1. měření – v 
klidu 

2. měření – 
po zátěži 

3. měření – 
po zátěži s KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1492 1513 2055 1936 1609 1701 1718,67 1716,7 -446 -235 117 188 563 423 

m. abductor hallucis 1279 1311 1198 1545 1814 1467 1430,33 1441 616 -78 535 156 -81 234 

m. flexor hallucis brevis 1255 1717 1290 1533 1172 1847 1239 1699 -118 314 -83 130 35 -184 

m. gastrocnemius med. 1200 1174 784 874 647 1158 1026,67 1068,7 -586 284 -553 -16 33 -300 

m. gastrocnemius lat. 666 999 1088 1194 1725 638 1159,67 943,67 637 -556 1059 -361 422 195 

m. peroneus longus 721 745 1030 792 1076 919 942,333 818,67 46 127 355 174 309 47 

pes anserinus 745 1234 854 846 559 805 719,333 961,67 -295 -41 -186 -429 109 -388 

m. tensor fasciae latae 726 1353 1793 1494 1750 1175 1423 1340,7 -43 -319 1024 -178 1067 141 

m. gluteus maximus 641 632 984 983 609 786 744,667 800,33 -375 -197 -32 154 343 351 

L5 765 1568 1423 1252 -145 658 803 

SUMA 8725 10678 11076 11197 10961 10496 10403,7 10790 -564 -701 2236 -182 2800 519 

 

Legenda: Tučně jsou zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečnice č. 5 –  
experimentální skupina 

1. měření – 
v klidu 

2. měření – 
po zátěži 

3. měření – 
po zátěži s 

KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 712 1858 1881 1899 1822 1666 1471,67 1807,7 -59 -233 1110 -192 1169 41 

m. abductor hallucis 1533 1375 1644 1565 1470 1557 1549 1499 -174 -8 -63 182 111 190 

m. flexor hallucis brevis 1471 1385 1473 1328 1643 1229 1529 1314 170 -99 172 -156 2 -57 

m. gastrocnemius med. 681 846 758 817 630 626 689,667 763 -128 -191 -51 -220 77 -29 

m. gastrocnemius lat. 816 839 702 710 740 655 752,667 734,67 38 -55 -76 -184 -114 -129 

m. peroneus longus 740 972 1119 1020 806 745 888,333 912,33 -313 -275 66 -227 379 48 

pes anserinus 412 484 577 695 571 529 520 569,33 -6 -166 159 45 165 211 

m. tensor fasciae latae 677 1071 855 1007 887 1058 806,333 1045,3 32 51 210 -13 178 -64 

m. gluteus maximus 762 744 817 928 636 769 738,333 813,67 -181 -159 -126 25 55 184 

L5 774 826 987 862,33 161 213 52 

SUMA 7804 9574 9826 9969 9205 8834 8945 9459 -621 -1135 1401 -740 2022 395 

 

Legenda: Tučně jsou zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečnice č. 6 – kontrolní 
skupina 

1. měření  - 
v klidu 

2. měření - 
po zátěži 

3. měření - 
zátěži bez KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1678 1688 1634 1947 1511 2116 1607,67 1917 -123 169 -167 428 -44 259 

m. abductor hallucis 1297 1249 1206 1706 1776 1898 1426,33 1617,67 570 192 479 649 -91 457 

m. flexor hallucis brevis 979 1240 1292 1210 1542 1472 1271 1307,33 250 262 563 232 313 -30 

m. gastrocnemius med. 1227 1061 1040 1770 1373 1507 1213,33 1446 333 -263 146 446 -187 709 

m. gastrocnemius lat. 424 681 980 942 1332 1572 912 1065 352 630 908 891 556 261 

m. peroneus longus 1042 733 940 1252 1277 1577 1086,33 1187,33 337 325 235 844 -102 519 

pes anserinus 667 543 1069 524 996 970 910,667 679 -73 446 329 427 402 -19 

m. tensor fasciae latae 1240 1003 1155 1280 1425 1319 1273,33 1200,67 270 39 185 316 -85 277 

m. gluteus maximus 1063 994 1179 1085 1223 1499 1155 1192,67 44 414 160 505 116 91 

L5 1476 1373 2045 1631,33 672 569 -103 

SUMA 9617 9192 10495 11716 12455 13930 10855,7 11612,7 1960 2214 2838 4738 878 2524 

 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečnice č. 7 – 
 pokusná skupina 1. měření  2. měření 3. měření Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1330 1854 1479 1508 1072 1411 1293,67 1591 -407 -97 -258 -443 149 -346 

m. abductor hallucis 856 1138 1146 1278 937 872 979,667 1096 -209 -406 81 -266 290 140 

m. flexor hallucis brevis 1009 813 1051 886 817 727 959 808,667 -234 -159 -192 -86 42 73 

m. gastrocnemius med. 467 487 498 351 423 537 462,667 458,333 -75 186 -44 50 31 -136 

m. gastrocnemius lat. 584 654 538 396 340 567 487,33 539 -198 171 -244 -87 -46 -258 

m. peroneus longus 821 790 907 873 850 769 859,333 810,667 -57 -104 29 -21 86 83 

pes anserinus 693 959 689 630 539 522 640,333 703,667 -150 -108 -154 -437 -4 -329 

m. tensor fasciae latae 913 672 939 750 657 503 836,333 641,667 -282 -247 -256 -169 26 78 

m. gluteus maximus 810 744 894 681 964 711 889,333 712 70 30 154 -33 84 -63 

L5 932 1015 1004 983,67 -11 72 83 

SUMA 7483 8111 8141 7353 6599 6619 7407,67 7361 -1542 -734 -884 -1492 658 -758 

 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečnice č. 8 – 
kontrolní skupina 1. měření  2. měření 3. měření Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1047 1260 1431 1389 1529 1958 1335,67 1535,67 98 569 482 698 384 129 

m. abductor hallucis 907 753 1126 1478 1412 1722 1148,33 1317,67 286 244 505 969 219 725 

m. flexor hallucis brevis 853 1104 753 766 1373 744 993 871,333 620 -22 520 -360 -100 -338 

m. gastrocnemius med. 874 1153 714 609 1023 944 870,333 902 309 335 149 -209 -160 -544 

m. gastrocnemius lat. 581 625 642 788 837 895 686,667 769,333 195 107 256 270 61 163 

m. peroneus longus 799 880 961 1002 1282 1178 1014 1020 321 176 483 298 162 122 

pes anserinus 704 505 903 792 915 717 840,667 671,333 12 -75 211 212 199 287 

m. tensor fasciae latae 925 866 1045 1261 1485 1744 1151,67 1290,33 440 483 560 878 120 395 

m. gluteus maximus 954 734 1238 1020 1553 1225 1248,33 993 315 205 599 491 284 286 

L5 1204 1246 1607 1352,33 361 403 42 

SUMA 7644 7880 8813 9105 11409 11127 9288,67 9370,67 2596 2022 3765 3247 1169 1225 

 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečnice č. 9 –  
kontrolní skupina 1. měření  2. měření 3. měření Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1268 1347 1527 1840 1868 1791 1554,33 1659,33 341 -49 600 444 259 493 

m. abductor hallucis 951 1216 1337 1998 1683 1798 1323,67 1670,67 346 -200 732 582 386 782 

m. flexor hallucis brevis 782 1110 1024 1494 849 1498 885 1367,33 -175 4 67 388 242 384 

m. gastrocnemius med. 313 356 1051 1062 554 492 639,333 636,667 -497 -570 241 136 738 706 

m. gastrocnemius lat. 298 529 493 349 321 429 370,667 435,667 -172 80 23 -100 195 -180 

m. peroneus longus 843 882 1185 966 1525 1566 1184,33 1138 340 600 682 684 342 84 

pes anserinus 886 734 1010 792 817 784 904,333 770 -193 -8 -69 50 124 58 

m. tensor fasciae latae 580 958 922 722 1043 655 848,333 778,333 121 -67 463 -303 342 -236 

m. gluteus maximus 1046 701 1305 1027 1109 668 1153,33 798,667 -196 -359 63 -33 259 326 

L5 778 1277 683 912,67 -594 -95 499 

SUMA 6967 7833 9854 10250 9769 9681 8863,33 9254,67 -85 -569 2802 1848 2887 2417 

 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečnice č. 10 –  
kontrolní skupina 1. měření  2. měření 3. měření Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1780 2127 1992 1973 1923 1930 1898,33 2010 -69 -43 143 -197 212 -154 

m. abductor hallucis 1590 1974 1680 1564 1685 1442 1651,67 1660 5 -122 95 -532 90 -410 

m. flexor hallucis brevis 892 1528 1061 1537 1317 1495 1090 1520 256 -42 425 -33 169 9 

m. gastrocnemius med. 770 928 1113 1652 1308 1245 1063,67 1275 195 -407 538 317 343 724 

m. gastrocnemius lat. 1133 925 724 1386 1335 1222 1064 1177,67 611 -164 202 297 -409 461 

m. peroneus longus 930 1005 1629 1536 1299 1278 1286 1273 -330 -258 369 273 699 531 

pes anserinus 1719 827 616 978 709 862 1014,67 889 93 -116 -1010 35 -1103 151 

m. tensor fasciae latae 1167 836 1820 1296 620 1697 1202,33 1276,33 -1200 401 -547 861 653 460 

m. gluteus maximus 1395 1305 1899 1509 1377 1439 1557 1417,67 -522 -70 -18 134 504 204 

L5 1861 2229 1916 2002 -313 55 368 

SUMA 11376 11455 12534 13431 11573 12610 11827,7 12498,7 -961 -821 197 1155 1158 1976 

 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečník č. 1 – 
experimentální skupina 

1. měření  -  
v klidu 

2. měření -  
po zátěži 

3. měření – 
zátěži s KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 2383 2046 1683 2096 1842 1714 1969,33 1952 159 -382 -541 -332 -700 50 

m. abductor hallucis 1997 1732 1561 1714 1563 1315 1707 1587 2 -399 -434 -417 -436 -18 

m. flexor hallucis brevis 1510 1153 1576 1473 1426 1004 1504 1210 -150 -469 -84 -149 66 320 

m. gastrocnemius med. 1004 842 942 910 593 817 846,333 856,333 -349 -93 -411 -25 -62 68 

m. gastrocnemius lat. 656 515 363 944 672 721 563,667 726,667 309 -223 16 206 -293 429 

m. peroneus longus 1103 942 650 1188 952 850 901,667 993,333 302 -338 -151 -92 -453 246 

pes anserinus 1535 1301 1241 1485 908 1197 1228 1327,67 -333 -288 -627 -104 -294 184 

m. tensor fasciae latae 1353 1065 1362 1260 1051 1429 1255,33 1251,33 -311 169 -302 364 9 195 

m. gluteus maximus 960 1060 952 791 770 1222 894 1024,33 -182 431 -190 162 -8 -269 

L5 1321 1186 1125 1210,67 -61 -196 -135 

SUMA 12501 10656 10330 11861 9777 10269 10869,3 10928,7 -553 -1592 -2724 -387 -2171 1205 

 

Legenda: Tučně jsou zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečník č. 2 –  
experimentální skupina 

1. měření  -  
v klidu 

2. měření -  
po zátěži 

3. měření – 
zátěži s KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1449 1517 1610 1796 1122 1146 1393,67 1486,33 -488 -650 -327 -371 161 279 

m. abductor hallucis 1250 1314 1294 1459 1112 1351 1218,67 1374,67 -182 -108 -138 37 44 145 

m. flexor hallucis brevis 819 737 976 1131 916 1016 903,667 961,333 -60 -115 97 279 157 394 

m. gastrocnemius med. 999 733 1174 1147 824 745 999 875 -350 -402 -175 12 175 414 

m. gastrocnemius lat. 786 689 640 744 640 603 688,667 678,667 0 -141 -146 -86 -146 55 

m. peroneus longus 1075 1023 1176 1026 1059 957 1103,33 1002 -117 -69 -16 -66 101 3 

pes anserinus 917 643 1122 1130 938 688 992,333 820,333 -184 -442 21 45 205 487 

m. tensor fasciae latae 417 714 560 632 843 614 606,667 653,333 283 -18 426 -100 143 -82 

m. gluteus maximus 900 875 721 787 902 709 841 790,333 181 -78 2 -166 -179 -88 

L5 696 1096 1000 930,67 -96 304 400 

SUMA 8612 8245 9273 9852 8356 7829 8747 8642 -917 -2023 -256 -416 661 1607 

 

Legenda: Tučně jsou zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečník č. 3 –  
experimentální skupina 

1. měření  -  
v klidu 

2. měření -  
po zátěži 

3. měření – 
zátěži s KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1740 1189 1272 1653 1270 1633 1427,33 1491,67 -2 -20 -470 444 -468 464 

m. abductor hallucis 839 885 1035 1572 686 1074 853,333 1177 -349 -498 -153 189 196 687 

m. flexor hallucis brevis 779 639 1121 1136 734 554 878 776,333 -387 -582 -45 -85 342 497 

m. gastrocnemius med. 798 612 625 559 736 527 719,667 566 111 -32 -62 -85 -173 -53 

m. gastrocnemius lat. 456 365 562 372 496 412 504,667 383 -66 40 40 47 106 7 

m. peroneus longus 934 1599 721 1004 1312 811 989 1138 591 -193 378 -788 -213 -595 

pes anserinus 1035 1086 1017 809 946 811 999,333 902 -71 2 -89 -275 -18 -277 

m. tensor fasciae latae 1403 1235 870 819 758 978 1010,33 1010,67 -112 159 -645 -257 -533 -416 

m. gluteus maximus 1003 1432 1049 1034 812 812 954,667 1092,67 -237 -222 -191 -620 46 -398 

L5 1503 988 1329 1273,33 341 -174 -515 

SUMA 8987 9042 8272 8958 7750 7612 8336,33 8537,33 -522 -1346 -1237 -1430 -715 -84 

 

Legenda: Tučně jsou zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečník č. 4 –  
experimentální skupina 

1. měření  -  
v klidu 

2. měření -  
po zátěži 

3. měření – 
zátěži s KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1567 1991 1979 2569 2120 1992 1888,67 2184 141 -577 553 1 412 578 

m. abductor hallucis 2059 1669 2158 1899 2049 2039 2088,67 1869 -109 140 -10 370 99 230 

m. flexor hallucis brevis 1572 1461 1574 1490 1405 1782 1517 1577,67 -169 292 -167 321 2 29 

m. gastrocnemius med. 1151 842 1089 1465 1291 1094 1177 1133,67 202 -371 140 252 -62 623 

m. gastrocnemius lat. 1000 1068 1877 1093 1437 1403 1438 1188 -440 310 437 335 877 25 

m. peroneus longus 1868 1421 1504 1530 1733 1660 1701,67 1537 229 130 -135 239 -364 109 

pes anserinus 1000 1113 1472 1587 1704 1799 1392 1499,67 232 212 704 686 472 474 

m. tensor fasciae latae 887 1112 1328 1208 1199 1573 1138 1297,67 -129 365 312 461 441 96 

m. gluteus maximus 1655 1580 1279 1280 1296 1105 1410 1321,67 17 -175 -359 -475 -376 -300 

L5 1486 1470 1718 1558 248 232 -16 

SUMA 12759 12257 14260 14121 14234 14447 13751 13608,3 -26 326 1475 2190 1501 1864 

 

Legenda: Tučně jsou zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečník č. 5 – 
 experimentální skupina 

1. měření  -  
v klidu 

2. měření -  
po zátěži 

3. měření – 
zátěži s KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1795 1600 2040 1726 1739 1637 1858 1654,33 -301 -89 -56 37 245 126 

m. abductor hallucis 1708 1470 1576 1569 1508 1572 1597,33 1537 -68 3 -200 102 -132 99 

m. flexor hallucis brevis 1620 1546 1385 1654 1567 1432 1524 1544 182 -222 -53 -114 -235 108 

m. gastrocnemius med. 549 814 803 884 645 1017 665,667 905 -158 133 96 203 254 70 

m. gastrocnemius lat. 954 837 892 1301 1003 1312 949,667 1150 111 11 49 475 -62 464 

m. peroneus longus 906 1196 1047 1223 821 1124 924,667 1181 -226 -99 -85 -72 141 27 

pes anserinus 1037 1056 943 990 1217 860 1065,67 968,667 274 -130 180 -196 -94 -66 

m. tensor fasciae latae 931 711 999 915 1051 806 993,667 810,667 52 -109 120 95 68 204 

m. gluteus maximus 1227 1267 1170 1018 1012 1363 1136,33 1216 -158 345 -215 96 -57 -249 

L5 1224 1171 934 1109,67 -237 -290 -53 

SUMA 10727 10497 10855 11280 10563 11123 10715 10966,7 -292 -157 -164 626 128 783 

 

Legenda: Tučně jsou zvýrazněny hodnoty dolní končetiny s aplikovaným kinesio tapem 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečník č. 6 – 
 kontrolní skupina 

1. měření  - v 
klidu 

2. měření - 
po zátěži 

3. měření - 
zátěži bez KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1694 1878 1490 2068 2019 2392 1734,33 2112,67 529 324 325 514 -204 190 

m. abductor hallucis 1243 1298 1386 1571 1926 1584 1518,33 1484,33 540 13 683 286 143 273 

m. flexor hallucis brevis 1451 1647 954 1442 1355 1769 1253,33 1619,33 401 327 -96 122 -497 -205 

m. gastrocnemius med. 1274 1111 933 1059 1520 1451 1242,33 1207 587 392 246 340 -341 -52 

m. gastrocnemius lat. 1002 545 840 711 893 1665 911,667 973,667 53 954 -109 1120 -162 166 

m. peroneus longus 1426 1347 1418 1223 1456 1698 1433,33 1422,67 38 475 30 351 -8 -124 

pes anserinus 1056 1302 1123 898 1003 992 1060,67 1064 -120 94 -53 -310 67 -404 

m. tensor fasciae latae 1360 1720 1390 1431 1694 1447 1481,33 1532,67 304 16 334 -273 30 -289 

m. gluteus maximus 1338 1210 1053 1761 1522 1792 1304,33 1587,67 469 31 184 582 -285 551 

L5 1347 1380 1800 1509 420 453 33 

SUMA 11844 12058 10587 12164 13388 14790 11939,7 13004 2801 2626 1544 2732 -1257 106 

 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečník č. 7 –  
kontrolní skupina 

1. měření  - v 
klidu 

2. měření - 
po zátěži 

3. měření - 
zátěži bez KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1441 1619 1372 1540 1467 1604 1426,67 1587,67 95 64 26 -15 -69 -79 

m. abductor hallucis 1149 1699 1088 1498 1067 1359 1101,33 1518,67 -21 -139 -82 -340 -61 -201 

m. flexor hallucis brevis 887 1269 754 1076 834 932 825 1092,33 80 -144 -53 -337 -133 -193 

m. gastrocnemius med. 1033 985 893 802 637 882 854,333 889,667 -256 80 -396 -103 -140 -183 

m. gastrocnemius lat. 1206 1405 899 939 544 861 883 1068,33 -355 -78 -662 -544 -307 -466 

m. peroneus longus 1331 1259 1216 931 1025 1375 1190,67 1188,33 -191 444 -306 116 -115 -328 

pes anserinus 1151 1058 992 1099 1006 959 1049,67 1038,67 14 -140 -145 -99 -159 41 

m. tensor fasciae latae 1220 1277 1055 1108 857 761 1044 1048,67 -198 -347 -363 -516 -165 -169 

m. gluteus maximus 1235 969 874 1194 1222 963 1110,33 1042 348 -231 -13 -6 -361 225 

L5 1707 1385 1590 1560,666667 205 -117 -322 

SUMA 10653 11540 9143 10187 8659 9696 9485 10474,3 -484 -491 -1994 -1844 -1510 -1353 

 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečník č. 8 –  
kontrolní skupina 

1. měření  - v 
klidu 

2. měření - 
po zátěži 

3. měření - 
zátěži bez KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 2001 2018 1693 1941 1181 1417 1625 1792 -512 -524 -820 -601 -308 -77 

m. abductor hallucis 1141 1915 1355 1555 1558 1404 1351,33 1624,67 203 -151 417 -511 214 -360 

m. flexor hallucis brevis 1099 1697 1025 1510 1757 1667 1293,67 1624,67 732 157 658 -30 -74 -187 

m. gastrocnemius med. 1140 1073 1224 1047 1344 1243 1236 1121 120 196 204 170 84 -26 

m. gastrocnemius lat. 1518 1231 1180 1162 1277 1052 1325 1148,33 97 -110 -241 -179 -338 -69 

m. peroneus longus 1639 1632 1432 1499 1065 1037 1378,67 1389,33 -367 -462 -574 -595 -207 -133 

pes anserinus 1341 1390 1400 1327 877 731 1206 1149,33 -523 -596 -464 -659 59 -63 

m. tensor fasciae latae 827 1209 994 1015 1467 1168 1096 1130,67 473 153 640 -41 167 -194 

m. gluteus maximus 1370 1260 841 1147 1423 927 1211,33 1111,33 582 -220 53 -333 -529 -113 

L5 1688 1628 1548 1621,33 -80 -140 -60 

SUMA 12076 13425 11144 12203 11949 10646 11723 12091,3 805 -1557 -127 -2779 -932 -1222 

 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečník č. 9 –  
kontrolní skupina 

1. měření  - 
v klidu 

2. měření - 
po zátěži 

3. měření - 
zátěži bez KT Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1167 1030 1742 1646 1505 1662 1471,33 1446 -237 16 338 632 575 616 

m. abductor hallucis 921 1084 1274 1519 1294 1547 1163 1383,33 20 28 373 463 353 435 

m. flexor hallucis brevis 604 1064 851 1393 1194 1138 883 1198,33 343 -255 590 74 247 329 

m. gastrocnemius med. 1039 948 1058 1310 1167 627 1088 961,667 109 -683 128 -321 19 362 

m. gastrocnemius lat. 653 1225 504 436 213 922 456,667 861 -291 486 -440 -303 -149 -789 

m. peroneus longus 783 1030 851 850 1912 666 1182 848,667 1061 -184 1129 -364 68 -180 

pes anserinus 814 1100 1033 1068 1144 1160 997 1109,33 111 92 330 60 219 -32 

m. tensor fasciae latae 882 656 690 665 893 1145 821,667 822 203 480 11 489 -192 9 

m. gluteus maximus 1164 1309 1140 1238 979 1137 1094,33 1228 -161 -101 -185 -172 -24 -71 

L5 1153 1120 1136 1136,33 16 -17 -33 

SUMA 8027 9446 9143 10125 10301 10004 9157 9858,33 1158 -121 2274 558 1116 679 
 

  



 

 

Práh bolesti (kPa) 

Tanečník č. 10 –  
kontrolní skupina 1. měření  2. měření 3. měření Průměr 3.-2. měření 3.-1. měření 2.-1. měření 

Sval pravá  levá pravá  levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá pravá levá 

m. flexor digitorum brevis 1032 1734 1939 1969 1521 1890 1497,33 1864,33 -418 -79 489 156 907 235 

m. abductor hallucis 1060 1479 1842 1968 1680 1203 1527,33 1550 -162 -765 620 -276 782 489 

m. flexor hallucis brevis 1157 1323 1938 1550 1258 1236 1451 1369,67 -680 -314 101 -87 781 227 

m. gastrocnemius med. 991 850 946 1406 751 1120 896 1125,33 -195 -286 -240 270 -45 556 

m. gastrocnemius lat. 833 598 1197 1351 948 890 992,667 946,333 -249 -461 115 292 364 753 

m. peroneus longus 1254 1090 1730 1101 1190 790 1391,33 993,667 -540 -311 -64 -300 476 11 

pes anserinus 962 791 1235 968 864 762 1020,33 840,333 -371 -206 -98 -29 273 177 

m. tensor fasciae latae 867 863 1895 1245 882 908 1214,67 1005,33 -1013 -337 15 45 1028 382 

m. gluteus maximus 941 1105 1459 900 1051 1429 1150,33 1144,67 -408 529 110 324 518 -205 

L5 1684 2301 1832 1939 -469 148 617 

SUMA 9097 9833 14181 12458 10145 10228 11141 10839,7 -4036 -2230 1048 395 5084 2625 

 


