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ABSTRAKT 

 

Název: Subjektivní hodnocení účinku masáže a lokální terapie u volejbalistů 

 

Cíl: Cílem této práce je porovnat působení dvou odlišných metod regenerace na 

subjektivním pocitu zkoumaných probandů ihned po aplikované zátěži. 

 

Metoda: V této pilotní studii převažuje kvalitativní charakter výzkumu na základě 

crossover designu. Měření účinků regenerace na svalovou hmotu bylo provedeno 

pomocí subjektivní vizuální analogové škály. 

 

Výsledky: Výsledky našeho výzkumu nepodporují masáž, ve srovnání s chladovou 

terapií, jako účinnější prostředek regenerace k vnímání snížení diskomfortu.  

 

Klíčová slova: Regenerace, chladová terapie, zátěž, zotavování   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Title: Subjective evaluation of the effect of massage therapy and local therapy for 

volleyball players. 

 

 Objective: The aim of this study is to compare the effect of two different methods of 

regeneration of the subjective sense of the examined subjects.  

 

Methods: This pilot study has qualitative character research based on crossover design. 

Measuring effects on muscle regeneration was performed by subjective visual analogue 

scale.  

 

Results: Results  didn´t support the massage, compared with the cold therapy as a more 

effective means of regeneration to reduce the perception of discomfort. 

 

Key words: Sports massage, cold therapy, muscle soreness, effects of massage. 
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1. ÚVOD 

Otázka vhodného a účinného způsobu regenerace v rámci sportovního tréninku a 

následujícího výkonu je stále aktuální. Hledají se nové prostředky urychlující a 

zkvalitňující zotavení organismu jako celku nebo jeho částí po zátěži. Stále se také 

používají již po tisíciletí známé a osvědčené metody, které sportovci a jejich trenéři 

využívají k urychlení zotavení a zkvalitnění regenerace organismu. 

Masáž ve sportu je velmi oblíbeným a prakticky nejčastějším prostředkem pro urychlení 

procesu zotavení po výkonu. Je využívána ve sportu vrcholovém a výkonnostním, ale je 

i oblíbeným prostředkem aktivní regenerace ve sportu rekreačním. Mnoho sportovců 

využívá masáž k odbourání laktátu, ke zvyšování prahu bolesti, ke zlepšování flexibility 

a koordinace, ke stimulaci cirkulace a k podpoře transportu energie do svalů či k 

urychlení léčby. Nedávná meta-analýza ukázala, že masáž aplikovaná po cvičení je 

statisticky signifikantně účinná pro subjektivně vnímané zmírnění svalové bolesti teprve 

až po více než 24 hodinách (Torres a kol., 2012). 

Stejně jako masáž, má i pobyt v chladné vodě pozitivní dopad na regeneraci svalů po 

zátěži. Velká část sportovců po zátěži využívá možnosti regenerace chladem a to od 

kryoterapie (ledová komora), studených ledových lázní, sprch či střiků. Tuto regeneraci 

využívají jak rychlostně-siloví sportovci, tak i vytrvalostní sportovci. Zmíněné metody 

je dobré používat po těžkých intenzivních trénincích. Tyto druhy tréninků ve svalech 

způsobují mikrotraumata, která mají za následek aktivaci buněk k obraně a adaptací. 

Také jsou ale důsledkem bolesti, která v zatížených svalech vzniká a drží se v nich 

během 24 až 72 hodin. 

Mancinelliho a kol. (2006) u trénovaných žen prokázali snížení subjektivně vnímané 

svalové únavy i zlepšení výkonnosti ve vertikálním výskoku po aplikace masáže jeden 

den po výkonu. Stejně tak Abad a kol. (2010) nezjistili žádný efekt na snížení svalové 

únavy po provedení masáže bezprostředně po výkonu u 18 sportovců (18 - 30 let). 

Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků o sportovní masáži a chladové 

terapii. Obě metody přispívají ke zkvalitnění regeneračních procesů a jejich urychlení. 

Díky správně zvolené regenerační proceduře mohou trenéři své svěřence vést správnou 

cestou ke zvyšování jejich výkonnosti s minimalizováním zranění v důsledku špatné 

regenerace.   
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První část práce je věnována teoretickým poznatkům týkající se regenerace všeobecně, 

s důrazem na využití sportovní masáže a chladové terapie. Ve druhé části podáváme 

přehled specifického zátěžového testování s následnou aplikací obou zmíněných metod 

na svěřence. V poslední, empirické části práce jsou pak shrnuty výsledky výzkumného 

šetření, v němž se porovnávalo působení sportovní masáže a chladové terapie na 

bolestivost svalů po zatížení. 

Cílem práce je porovnání subjektivně vnímané snížení bolesti po zatížení právě pomocí 

sportovní masáže a lokální chladové terapie u hráčů volejbalu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Regenerace 

Pojmem regenerace zahrnujeme veškerou činnost, která je zaměřena k plnému a 

rychlému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž klidová rovnováha byla 

nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně únavy. Regenerace je 

součástí života každého člověka. U nesportujících jedinců, kteří mají normální 

uspořádání životního rytmu a denního režimu, dává větší prostor pro pasivní a aktivní 

regeneraci. Naproti tomu u sportovců regenerace zabírá významnější místo než v režimu 

u nesportující populace. U sportovců musíme brát ohledy na to, že jejich tréninkový a 

závodní výkon se velmi často pohybuje na hranici metabolických a psychických 

možností. Snaha o dosažení maximálního výkonu vyžaduje tedy odlišný přístup v 

regeneraci. Proto musíme volit důkladnější a důslednější přístup k otázkám regenerace. 

Snaha o dosažení maximálního výkonu ve sportu, vyžaduje dokonalé využití všech 

forem činnosti, které mohou vést k dalšímu přirozenému zvyšování výkonnosti. Podle 

současných zkušeností a odborných názorů je možné důsledným používáním 

odpovídajících regeneračních prostředků zvýšit intenzitu tréninkového procesu až o 

15%. Při správné metodické koncepci tréninku je tedy zcela reálné, aby se toto zvýšení 

promítlo do růstu výkonnosti i výkonu. Vhodnými regeneračními metodami se také 

prokazatelně snižuje počet, mikrotraumat a počet chronických poškození (Jirka, 1990). 

Každá činnost všeobecně je následována únavou, na kterou navazuje zotavení. Dobu, 

která je nutná pro zotavení pouze přirozenými regeneračními procesy organismu, je při 

sportovní činnosti potřeba zkrátit. To je možné pouze při správném využití postupů a 

metod komplexní regenerace (Hošková a kol., 2010). 

Pro komplexní regeneraci (i pro trénink) má klíčový význam adaptace. 

Adaptace je obecný biologický děj, představuje soubor biochemických, 

morfologických, psychických i funkčních změn v organismu jako celku i v jednotlivých 

orgánech. Adaptaci chápeme jako přizpůsobení organismu na změny prostředí, liší se od 

reakce na jednorázový podnět hlavně tím, že mají pomalejší průběh a mohou být 

vyvolány pouze spojitými nebo přerušovanými podněty. Pro organizmus jsou to 

biologicky výhodné změny, které vedou k zachování homeostatické rovnováhy za 

různých vnějších podmínek. Při regulaci adaptačních podnětů se také uplatňují vlivy 

hormonální. Změny faktorů vnějšího prostředí, které působí na organismus, jsou 
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adaptační činitelé neboli stresory. Je zapotřebí, aby podněty (stresory) byly nadprahové 

intenzity a působily dostatečně dlouho (Havlíčková, 2008). 

Je potřeba rozlišovat mezi regenerací a léčebnou regenerací, přestože používají některé 

shodné metody a postupy. 

 Léčebná rehabilitace je zaměřena na nemocného jedince s cílem doplnit a 

urychlit léčbu, zkrátit dobu rekonvalescence, zpomalit postup onemocnění. Je 

součástí zdravotní péče. 

 Regenerace je zaměřena na zdravého jedince s cílem urychlit přirozené 

zotavovací procesy a likvidovat únavu vzniklou v důsledku zátěže. Je 

neoddělitelnou součástí tréninku (Hošková a kol., 2015) 

 

2.1.1 Regenerační formy 

Použití jedné z regeneračních forem závisí na typu zatížení, délce jeho trvání, intenzitě, 

frekvenci a na trénovanosti sportovce. 

Jedinec vykonávající jakoukoliv činnost vyvolá u sebe větší či menší únavu, která si 

vyžaduje určitou dobu a určité metody k postupnému zotavení. Regeneraci můžeme 

rozdělit do dvou velkých skupin pasivní a aktivní regeneraci (Hošková, 2010, Jirka, 

1990). 

 

2.1.2 Rozdělení regenerace 

Regeneraci lze rozdělit na pasivní a aktivní, z hlediska časového vztahu k zátěži pak na 

regeneraci časnou a pozdní.  

 

Pasivní regeneraci zajišťuje samo naše tělo, bez vnějšího zásahu již v průběhu zátěže a 

po zátěži. Je to přirozená činnost organismu během zátěže a po zátěži, kdy se vychýlený 

rovnovážný stav všech fyziologických funkcí, včetně vnitřního prostředí, vrací na 

úroveň výchozích hodnot před zátěží, popřípadě je superkompenzačním mechanismem 

posunována žádaným směrem proti výchozím hodnotám. U pasivní regenerace dochází 

například k likvidaci metabolické acidózy, k obnově zásob energetických substrátů v 

buňkách, k vyrovnání hospodaření s vodou, k přesunu iontů draslíku do buněčných 
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struktur a sodíku do mezitkáňových prostorů, k vyrovnání vzniklých teplotních změn. 

Běžné nesportující populaci zpravidla stačí pasivní regenerace. Základní formou je 

odpočinek v klidu a spánek (Hošková, 2015, Jirka, 1990). 

Aktivní regenerace představuje všechny plánovitě aplikované činnosti a procedury, 

které jedinec vykonává aktivně a vědomě za účelem k zrychlení celého složitého 

pochodu pasivní regenerace. Aktivní regeneraci použijeme vždy, když je překročena 

určitá hranice, kdy pasivní regenerace nestačí k úplnému zotavení do dalšího zatížení. 

Zrychlení regeneračních pochodů nám umožňuje zvýšení tréninkového úsilí a tím 

možnost dosažení kvalitnějších sportovních výkonů. Aktivní regeneraci dělíme z 

časového hlediska na časnou a pozdní. Tyto dvě regenerace by neměli chybět v 

tréninkovém procesu sportovce (Hošková, 2015, Jirka, 1990). 

Časná regenerace je součástí každodenního režimu, neustále prostupuje tréninkovým 

procesem nebo na tento proces bezprostředně navazuje. Cílem časné regenerace je 

rychlá likvidace aktuální únavy. Z praktického hlediska se dále dělí na fázi I., trvá cca 

do jedné a půl hodiny bezprostředně po skončení zátěže. Druhá fáze trvá od konce první 

fáze do začátku dalšího zatížení (Hošková, 2015, Jirka, 1990). 

Pozdní regenerace se týká delšího časového úseku a nastupuje po delším období 

intenzivního zatížení, například po skončení závodního období. V této části bychom se 

měli soustředit na celkovou regeneraci jak fyzických tak psychických sil sportovce. 

Jedná se spíše o aktivní formu odpočinku ale intenzita aktivit je podstatně nižší než v 

přípravném a hlavním období (Hošková, 2015, Jirka, 1990). 

Regenerační prostředky dělíme do čtyř základních skupin. Rozlišujeme prostředky:  

 pedagogické prostředky  

 psychologické prostředky  

 farmakologické prostředky  

 biologické či biologicko-lékařské prostředky  

Výše uvedené prostředky se bezprostředně vzájemně prolínají. Při výběru jednotlivých 

prostředků je nutné volit rozhodnutí tak aby odpovídalo momentální situaci, 

nerozhodovat se podle předem daných stanov, nezapomínat na individualizaci a na 

představu žádaného efektu. Při volbě je vhodná spolupráce trenéra s lékařem nebo 

fyzioterapeutem (Hošková, 2015). 
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Pedagogické prostředky by měl mít na starosti trenér a spočívají ve vhodné volbě 

tréninkových metod a celého tréninkového plánu ve všech souvislostech a 

individuálních odlišnostech. Trenér by měl brát v úmyslu při volbě tréninkového 

modelu věk, vlastnost, schopnosti a zdravotní stav sportovce. Důležitou roli zde hraje 

správné zvolení zátěže k pasivní a aktivní regeneraci, dbát na správnou životosprávu, s 

respektováním biorytmů a dostatkem kvalitního spánku (Hošková, 2015).  

Psychologické prostředky zahrnují ovlivnění prostředí, harmonizaci mezilidských 

vztahů sportovce, časový management, relaxační metody. Jsou součástí prevence 

depresivních stavů a pocitů frustrace. Psychologických prostředků využíváme k 

duševnímu odpočinku a odbourání stresu a tlaku, které na sportovce působí jak ve 

sportovním tak v běžném životě. Mezi nejčastější používané metody pro uvolnění 

organismu a mysli tzv. relaxaci jsou autoregulační cvičení, autogenní trénink (rozvinul 

jí Johanes Heinrich Schultz) a progresivní svalová relaxace (podle E. Jackobsona). Lze 

využít jógu, různé druhy meditací a další (Hošková, 2015).  

Biologické prostředky jsou velmi rozsáhlou skupinou, která je rozdělena do dvou 

oblastí. První oblast v sobě zahrnuje výživu, rehydrataci a remineralizaci. Druhá oblast 

je tvořena prostředky fyzikálními, balneologickými a regenerace pohybem. Spadají sem 

tepelné, vodní, světelné procedury, elekroprocedury, aktivní pohybová cvičení a masáže 

(Hošková, 2015). 

Farmakologické prostředky jsou doplňkovou, nikoliv základní složkou 

k předcházejícím třem skupinám prostředků. Využívají látky, které podporují regeneraci 

organismu, proto tyto prostředky může naordinovat pouze lékař. Pro výběr látek, jejich 

kombinace a zařazování do tréninkového procesu je vhodná spolupráce trenéra s 

lékařem, zvážení individuální charakteristiky sportovce a typu zátěže. Je třeba 

respektovat antidopingové směrnice (Hošková, 2015).  

Více se zaměříme na dva prostředky, které spadají do tepelných procedur 

v biologických prostředcích regenerace. Jako první z nich se budeme zabývat masáží, 

konkrétně sportovní masáží. 
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2.2 Charakteristika a význam masáže  

2.2.1 Historie masáže 

Stáří masáže sahá až k samotnému zrodu pravěkých lidí. Již v pravěku měl člověk 

potřebu zmírňovat své bolesti různých úrazů pomocí tření a hnětení právě na poraněném 

místě. Masáž k odstraňování únavy však byla využívaná daleko později.  Jsou 

dochovány nejstarší písemné zprávy o masáži z Egypta, z Erbesova papyrosu, což je 20 

m dlouhý a 30 cm široký svitek, který badatelé datují do doby 5000 let př. n. l., je 

uváděna masáž jako jeden z možných léčebných prostředků.  Další staré písemné 

zprávy o masážích byly zachovány před 3700 lety př. n. l. v Číně. V Číně, v 6. století, 

byla vytvořena první vysoká lékařská škola na světě, kde byl vyučován i předmět 

masáže. Zájem o masáže v Číně trvá dodnes. Avšak nejen Čína se zajímala a nadále 

zajímá o léčivé účinky masáže. Můžeme zmínit další zemi, kterou je například Indie. 

Také z oblasti starověké Indie pocházejí literární údaje o masáži staré skoro 4 tisíciletí 

(Riegerová, 2001). Zde byla masáž využívána jako součást osobní denní hygieny. Již 

Alexandr Veliký zjistil při svém tažení, že Indové používali masáže jako léčebné 

prostředky (Matek, 1988). Jejich masáže jsou popsány ve Védách, což je kniha o 

způsobu a poznání člověka, ve které se právě doporučuje cvičení a masáže. V Japonsku 

s používáním masáží nebyli daleko a naopak používali různé pomocné pomůcky, např. 

válečky, paličky a jiné. Masáže používali s doprovodnými vodními procedurami. 

Z Egypta doputovala masáž do Řecka a její první zmínku o ní si můžeme dohledat v 

Homérově Odysseji. Hippokrates nalezl uvolňovací vliv masáže, díky kterému se dají 

napjaté svaly uvolnit a ochablé utužit. Také znal účinky masáží na krevní oběh, hojení 

následků poranění či na nespavost. Můžeme označit Řecko, jako první zemi, která 

využívala vlivů masáží při tělesných cvičení. Římané převzali masáže od Řeků, 

nicméně římský lékař Glaudius Galenus (131-201 n. l.) začal rozeznávat masáž 

přípravnou a masáž k odstranění únavy při masírování zápasníků. Po závodech používal 

masáže k odstranění únavy a nazýval ji apoterapeutickou. Soustavnou masáží a 

vhodným přizpůsobením tréninku dokázal zesílit svaly a připravit tak atlety na vysoké 

výkony. Je tedy považován za praotce sportovních masáží (Veselý, 1975, Tesař, 2015). 

Doba středověku nesla úpadek přírodních věd, lékařství i kulturu těla. Časté infekční 

choroby a epidemie měly za následek omezení lázní, tedy i masáží. Jediní Arabové se 

nadále zabývali přírodními vědami a lékařstvím. Tak např. Avicenna (Ibn Síná, lékař a 

filozof; 780-837) propagoval hygienická pravidla, masáž a tělesná cvičení. Od Arabů 
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pronikla masáž k Turkům, Peršanům a na Kavkaz. Charakter arabské masáže měl své 

typické zvláštnosti v nezvyklých hmatech při masáži zad (masáž chodidly). Staří 

Slované na rozdíl od Řeků a Římanů používali tepání březovými či dubovými 

větvičkami. Masírovali se též různými mastmi nebo i výtažky z rostlin, svařenými na 

oleji nebo smíchanými s medvědím, vlčím či jiným lojem. 

K renesanci lékařství, tělesné výchovy a masáže dochází až v 16. století. Mezníkem v 

tomto období renesance masáže byl Hieronym Mercurialis, který shromáždil všechny 

dosavadní znalosti o masáži a léčebné gymnastice. Popsal tři druhy roztírání (slabé, 

střední a silné) a doplnil je kresbami v díle De arte gymnastica (první vydání vyšlo v 

roce 1569 ve Veroně) V 18. století se zasloužili o další rozvoj masáže němci Hoffmann 

(1660-1742), který napsal Dissertationes physico-medical (kde doporučuje cvičení a 

masáž k udržení zdraví), stejně jako Fuller (1750) ve své Medicinbal gymnastics. 

Francouzští lékaři Andry a Tissot také doporučovali masáž při tělesné výchově. Andry, 

který je tvůrcem slova ortopedie, se snažil o zavedení masáže právě do ortopedie a 

chirurgie (Veselý, 1975). 

Dostáváme k rozvoji moderních masáží v 19. století. Teprve od tohoto století nastává 

vlastní rozvoj moderní sportovní masáže. Velmi k tomu přispěla švédská tělocvičná 

soustava, jejímž tvůrcem je Peer Henrik Ling (1776 – 1839). Byl to misionář, který se 

na cestách seznámil s primitivní starobylou masáží v lázních, při níž po zádech 

návštěvníků šlapaly mladé dívky. Ling poznal na svém těle blahodárný vliv této masáže, 

upravil ji a zapracoval si maséra, který již masíroval rukama po předběžném předehřátí 

v horkém suchém prostředí. Po návratu do Švédska založil školu masáže a v r. 1813 ve 

Stockholmu Ústřední ústav pro gymnastiku, který se stal známým a vyhledávaným 

školícím centrem. 

Jeho žáci rozšířili Lingův způsob masáže po celé Evropě. Jiné tělocvičné soustavy, 

např. Jahnův německý tělocvik, Tyršova sokolská soustava a soustava Hubertova, 

však masáže nepoužívaly. Tělesná výchova se začala rozvíjet samostatně a také nauka o 

masáži, hlavně o masáži léčebné, nastoupila cestu samostatného vývoje. Vznikla řada 

masérských škol (Mezger, Colombo) a zvláště škola Zabludowského, který působil 

nejprve v Petrohradě a později v Berlíně, kde přednášel na univerzitě. 

Za 25leté období činnosti napsal více než sto pojednání o masáži, masérských 9 

hmatech a jejich účinku. Právem je považován za otce novodobé masáže. V r. 1903 

vyšla jeho první práce o sportovní masáži. Samostatná sportovní masáž vznikla ve 
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Skandinávii ve Švédsku a Finsku, kde se také hodně rozšířila automasáž. Zvláště zvučné 

jméno má škola dr. Hartea v Helsinkách. V Rusku vystupuje v 19. století M. J. Mudrov 

a požaduje zavádění tělesných cvičení, masáže a léčby prací.  Vznikají různá tělesná 

hnutí a směry. Odděluje se tělesná výchova a masáže. 

Začátkem 20. století se o rozvoj sportovní masáže zasloužili Kirchberger, Brustmann, 

Raul Coste, Kampf, Hoffa a další. Masovému rozšíření sportovní masáže však bránily 

hospodářské podmínky. Sportovní masáž byla dostupná jenom majetným jednotlivcům 

a bohatým sportovním klubům. V tehdejším SSSR se rozvíjela masáž po r. 1917, a to 

nejen léčebná, ale také sportovní. V r. 1924 byla sportovní masáž zavedena jako 

vyučující předmět ve Státním ústředním ústavu tělesné kultury v Moskvě. První kursy 

sportovní masáže se organizovaly v r. 1930. Hlavním propagátorem byl profesor I. M. 

Sarkizov-Serazini, který napsal rozsáhlou učebnici Sportivnyj masáž, podle níž se 

dodnes učí na sovětských vysokých tělovýchovných školách. Jeho pokračovatelem je 

profesor V. K. Dobrovolskij, který se dále zabýval výzkumem v oblasti sportovní 

masáže v Leningradě (Matek, 1988). 

U nás se masáže využívali málo, hlavně před 1. světovou válkou. Jejich rozmach nastal 

až po 2. světové válce, kdy se masáže přednášely na různých kurzech, ale i na katedrách 

tělovýchovného lékařství a na UK FTVS. První české publikace „O masáži“ sepsal V. 

Chlumský v roce 1906 v Praze a čerpá ze znalostí Zabludowského (Tesař, 2015). Podle 

tohoto vzoru ji u nás zaváděl ve třicátých letech E. Cmunt, autor Příručky masáže, 

lázeňských úkonů a pedikúry. 

Sportovní masáž se u nás před první světovou válkou prováděla jen ojediněle, většinou 

jako automasáž. Ani po první světové válce se sportovní masáž nerozšířila tak, jak by 

její význam zasluhoval. V roce 1928 přednášel MUDr. M. Jaroš poprvé sportovní masáž 

v tzv. pomahatelském kursu Československé obce sokolské v Praze v Tyršově domě. 

Veškeré úsilí rozšířit sportovní masáž mezi sportovce se však nesetkalo s 

předpokládaným úspěchem. Jediným výsledkem této práce bylo první vydání učebnice 

Sportovní masáž, kterou napsal univerzitní profesor MUDr. M. Jaroš. 

Větší rozšíření sportovní masáže nenastalo ani po roce 1934, kdy byla zákonem 

povolena masérská živnost (Matek, 1988). Po druhé světové válce nastalo určité 

oživení, nejprve na úseku léčebné masáže (zvláště v lázních), později i masáže 

sportovní po zavedení výuky sportovní masáže na tělovýchovných školách a v 

tělovýchovných kursech. Od roku 1953 je sportovní masáž pravidelnou součástí studia 
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posluchačů FTVS (fakulty tělovýchovy a sportu) v Praze, od roku 1957 na FTVŠ v 

Bratislavě a od roku 1991 i na FTK UP v Olomouci. 

Po roce 1963 se sportovní masáž stala součástí výuky na školeních trenérů vyšších 

kvalifikačních stupňů. Zde je na místě uvést jméno MUDr. J. Kvapilíka z FTVS UK v 

Praze, reprezentujícího tzv. „pražskou školu“, z ní vychází i výuka masáží na FTK UP v 

Olomouci. V současné době se kromě uvedených institucí zabývá výukou sportovní 

masáže řada soukromých škol, jejichž úroveň je rozdílná, stejně jako rozsah 

poskytovaného školení. Vždy však musí být získané osvědčení maséra vázáno na 

objektivně stanovené teoretické i praktické vědomosti a dovednosti (Riegerová, 2001). 

Masáž můžeme charakterizovat jako působení mechanických hmatů na lidské tělo. Jde o 

jakési umění doteku ruky maséra na těle masírovaného, za prvé to může být za účelem 

léčebným, kdy se příznivě ovlivňují poruchy a chorobné změny tkání místně nebo 

celkově, nebo za druhé to může být za účelem regeneračním, kdy se vylaďují tkáně 

změněné únavou. 

Masáž ve sportu má většinou připravit sportovce k podání určitého výkonu, zrychlit 

nebo zdokonalit zotavení po sportovním výkonu nebo v průběhu tréninku a využívá se 

také k doléčení některých zranění. Účinnost masáže závisí na výběru masážních hmatů, 

jejich intenzitě, směru a rychlosti provedení. Vhodnou masáží ve vhodnou dobu lze 

zkvalitnit regeneraci po jakékoliv fyzické zátěži, a to nejen po sportovním výkonu 

(Hošková, 2010). 

Masáž kladně ovlivňuje: 

 prokrvení a tím se zlepší přívod kyslíku a potřebných výživných látek ke tkáním,  

 odstraňování únavových látek a zplodin látkové výměny,  

 svalové napětí, 

 centrální nervový systém, 

 psychické napětí,  

 kloubní pohyblivost. 

Můžeme přispět k odstranění únavy a vyrovnávat důsledky jednostranného zatěžování 

organismu během denního pohybového režimu. Sportovní masáž využívají mimo 

výkonnostních sportovců také ostatní cvičenci, turisté i pravidelně nesportující osoby. 

Pro tyto skupiny se stává masáž příjemným doplňkem tělesné kultury každého 

pohybově aktivního člověka (Hošková, 2015). 
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Hojné využívání masáže u sportovců dokazuje i skutečnost, že například na 

olympijských hrách v Aténách v roce 2004 připadalo na 10 000 sportovců v olympijské 

vesnici 600 masérů a i toto číslo má stoupající tendenci (Morales, 2006). 

2.2.2 Účinky masáže 

Účinky masáže na urychlení procesu zotavení a následně pro zlepšení výkonnosti ve 

sportu jsou v současnosti diskutovány mnoha autory. Aplikace masáže je spíše 

opodstatněna zkušenostmi než pozitivními výsledky výzkumu (Boone, Cooper, 

Thomson, 1991). 

Užitím různých hmatů a jejich intenzity může také docházet k naprosto rozdílným 

účinkům. Ty se dělí do tří skupin na mechanické, fyziologické, reflexní a 

psychologické účinky sportovní masáže.  

Mechanické účinky jsou výsledkem působení tlaku na sval. Tudíž zahrnují podporu 

žilní a mízní činnosti a protažení pojivových tkání. Můžeme předejít omezení krevního 

oběhu použitím určitých masážních technik, kdy jsme nuceni omezit pohybové aktivity 

vlivem úrazu nebo otoků v okolí kloubu. Místní mechanické účinky se projevují na 

povrchu (v kůži a podkoží) a v hloubce (vazy, šlachy, svaly, kosti, krevní a mízní cévy). 

Fyziologickým účinkem je například zvýšení krevního oběhu a odstraňování kyseliny 

mléčné ze svalů. Byla také prokázána aktivace některých látek, jako je adrenalin, 

acetylcholin. Účinky těchto látek můžeme sledovat jak v masírované oblasti, tak i v 

celém organismu. 

Reflexní účinky jsou v podstatě reakce organismu, které vznikají ve vzdálenějších 

místech od masírovaného místa. Reflexní účinky vznikají při masáži, kdy dochází k 

dráždění nejrůznějších receptorů umístěných v kůži, podkoží a při hluboké masáži i ve 

šlachách, kloubech a svalech. Při dráždění těchto receptorů, na ně organismus nějakým 

způsobem reaguje, záleží na typu použité techniky masáže, můžeme tak vyvolat tělesné 

uvolnění (relaxaci) nebo nabuzení organismu (stimulace). Reflexní dráždění vyvolává i 

větší cirkulaci, kapiláry dilatují, pomocí zevního tlaku se z nich odvádí tekutiny, to má 

za následek podpoření buněčného metabolismu, vylučují se toxiny. Napomáháme i 

hojivým procesům (Hošková, 2015). 

Kromě pozitivních účinků na tělo působí sportovní masáž kladně také na lidskou 

psychiku. Masírovaný člověk se při masáži totiž skvěle uvolní a zbaví se napětí či 

stresu. Psychologické účinky jsou spojeny s reakcí na dotyk. Tento účinek je u každého 
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jedince velmi individuální, zaleží především na tom jak je každý z nás citlivý na 

jednotlivé formy doteku a jaké to v něm vyvolává pocity. Pomocí masáže můžeme tedy 

stimulovat psychiku a vyvolat tak pocit uvolnění (relaxaci), nebo naopak nabuzení 

(stimulaci). (Jirka, 1990) Tyto účinky tak rozhodně nejsou pouze vedlejší, neboť velké 

sportovní výkony doprovází kromě fyzického vytížení také ohromné psychické vypětí. 

Místní účinky: 

 masáž urychluje odstraňování povrchové zrohovatělé vrstvy pokožky, dochází 

ke zvýšené sekreci potních a mazových žláz 

 masážními hmaty prováděnými dostředivě podpoříme návrat žilní krve do srdce 

a urychlíme vyprazdňování lymfatických cév  

 rozšířením kapilár se zvyšuje prokrvení, přísun kyslíku a živin a současně 

dochází ke zvýšenému odplavování produktů látkové výměny  

 prokrvením se současně podporuje vstřebávání otoků, krevních výronů a 

výpotků, zlepšuje se výživa, činnost tkání a svalů (lze ovlivnit i svalové napětí, a 

to buď ve smyslu zvýšení, nebo snížení)  

 může přispět ke zlepšení funkce kloubů, ke zvýšení nebo udržení rozsahu 

kloubní pohyblivosti 

Vzdálené účinky: 

Působením na nervová zakončení na povrchu těla vyvoláváme odezvu na místech 

vzdálených. Jedná se o reflexní účinky masáže, které se projevují změnou prokrvení a 

zlepšením činnosti hluboko uložených tkání a orgánů.  

 

 

Celkové účinky:  

 drážděním nervových zakončení dochází ke vzniku biologicky aktivních látek 

(biogenní aminy), které plní důležité funkce zejména v nervovém systému  

 jsou příznivě ovlivňovány nervové funkce  

 zvyšuje se látková výměna 

 nastává změna vnitřního prostředí organismu a činnosti žláz s vnitřní sekrecí  

 masáž přispívá к podpoře fyziologických pochodů organismu (Flandera, 2005). 

Účinek masáží je závislý především na působení jednotlivých masérských hmatů, na 

jejich směru, intenzitě, rychlosti, vlastním provedení a vlivu pomocných masážních 

prostředků nebo přístrojů, dále i na vlivu prostředí, kde se masáž provádí. Účinek 
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masáže je také závislý na momentálním stavu masírovaného i maséra a na řadě dalších 

zevních i vnitřních faktorů. 

Jeden z klíčových benefitů sportovní masáže v porovnání s jinými prostředky je 

schopnost zaměřit se na spojení svalů a šlach. Studie z roku 2010 (Dixon, Kraemer, 

Volek.) zjistila, že i pouze 30 vteřinová masáž zlepší rozsah pohybu v kyčelním flexoru.  

Cíle sportovní masáže 

Ve výkonnostním sportu musí mít masáž jasně stanovený cíl. Přihlíží se ke stadiu 

tréninkového, závodního, či odpočinkového období. Mezi nejdůležitější cíle řadíme:  

 příprava na sportovní výkon (trénink, soutěž), 

 pomoc při rozcvičování i během déletrvající (vícekolové) soutěže, 

 specifická pomoc při strečinku, 

 podpora zotavovacích procesů po zátěži (tréninkové, soutěžní), 

 navození pocitu pohody a relaxace, 

 specifická pomoc při doléčování zranění po konzultaci s lékařem (Hošková, 

2015). 

 2.2.3 Druhy sportovní masáže 

        Kondiční masáž 

Kondiční masáž se uplatňuje v tréninkovém cyklu před hlavním závodním obdobím. 

Podporuje rychlé zotavení po intenzívním tréninku. Můžeme ji provádět téměř denně, 

jedná se většinou o masáž celého těla, má být masáží nejvydatnější, doba trvání je 60 – 

70 min. Využíváme všech masérských technik a hmatů, jejich hloubku a intenzitu 

podřizujeme požadovanému cíli. 

Cíle kondiční masáže podle Hoškové (2015): 

 rychlejší zotavení po náročném tréninku  

 urychlení krevního a mízního oběhu 

 odplavení únavových látek (kyselina mléčná a máselná)  

 zlepšit pohyblivost a ohebnost kloubů  

 zabránění opožděné svalové bolesti (po velké dávce tréninku nastupují druhý 

den)  

 psychologický efekt  
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 Pohotovostní masáž 

Pohotovostní masáž se využívá před sportovním výkonem. Uvádí organismus do stavu 

pohotovosti. Poskytuje se s ohledem na start a dobu rozcvičení. Rozlišujeme tyto typy 

masáže: 

dráždivá – pro sportovce u kterých před startem převládá útlum. Masáž je tvrdá, rychlá, 

hmaty se velmi rychle střídají,  

uklidňující – pro sportovce u kterých převažuje podráždění a netrpělivost. Masáž je 

jemná, hmaty plynule navazují, neprovádíme tepání a pohyby v kloubech.  

zkrácená – používá se při nedostatku času, některé hmaty se vynechávají (Hošková, 

2015). 

Cíle pohotovostní masáže  

 příprava svalů na aktivitu a námahu, 

 zvýšení cirkulace v částech těla (svalech), které budou nejvíce zatěžovány, 

 zvýšení účinků rozcvičení a možnost plného protažení, 

 vyladění psychického stavu sportovce, duševně připravit na výkon. 

Masáž v přestávkách mezi výkony 

Masáž v přestávkách mezi výkony provádíme v rámci vícekolových soutěží 

(kvalifikace, čtvrtfinále). V těchto vícekolových soutěžích je opakované rozcvičování 

velice fyzicky i psychicky náročné, proto masáž umožní kratší rozcvičení a uklidnění. Je 

třeba odhadnout volbu masážních technik, aby byl vhodný poměr mezi odstraněním 

únavy a připraveností k dalšímu výkonu. Před aplikací masážních prostředků nejprve 

očistíme pokožku vlhkými ubrousky (na sprchování není dostatek času, ani se mezi 

výkony nedoporučuje). Volba masážních prostředků je závislá na teplotě a počasí. 

Ideální doba masáže je 10 minut, odvíjí se od délky přestávky (Hošková, 2015). 

 Cíle masáže v přestávkách mezi výkony: 

 zotavení z předešlého výkonu, 

 umožnění cirkulace a odstranění únavových látek, 

 umožnění návratu svalových struktur do stavu před výkonem - osvěžení 

sportovce, 

 odhalení zranění, nebo poškození, 

 předcházení svalovým křečím a opožděné svalové bolesti, 
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 psychologický efekt. 

Masáž odstraňující únavu  

Masáž odstraňující únavu provádíme po skončení sportovního výkonu (tréninku i 

závodu). Sportovec by měl přijít na masáž hned po sportovním výkonu osprchovaný 

teplou vodou, nebo rozehřátý ze sauny (zvyšuje tak účinek masáže). Její délka se odvíjí 

od velikosti plochy, kterou budeme masírovat, částečná masáž trvá okolo15 – 20 minut, 

celková 45 min. Využíváme celé spektrum masážních hmatů. Po masáži by neměla být 

vykonávána žádná náročnější činnost. Je-li organismus tréninkem příliš vyčerpán, je 

vhodné odložit masáž až na druhý den.  

Cíle masáže odstraňující únavu: 

 podpora odplavení metabolitů ze svalů (kyselina mléčná a máselná), 

 zotavení - navrátit oběhový systém do stavu před výkonem, 

 předcházení opožděné svalové bolesti, 

 ošetření zdravotních problémů po výkonu, 

 odstranit nebo zmírnit nepříznivé stavy sportovce (Hošková, 2015). 

 Masáž sportovně léčebná 

Masáž sportovně léčebná napomáhá doléčovat následky poranění a zkracuje dobu 

rekonvalescence. Její použití doporučuje pouze lékař. Zranění doprovázená spojená s 

krvácením a otoky můžeme masírovat nejdříve po 2 dnech od úrazu. Krevní výrony po 

4 dnech, jizvy a vazivové srůsty 3 dny po sportovní zátěži. Velmi dobře prospívá masáž 

k odstranění svalových křečí. Sportovně léčebná masáž trvá většinou 10 – 30 minut, 

odvíjí se od citlivosti a stavu masírovaného místa. Četnost je závislá na velikosti reakce, 

pocitech sportovce a tréninkovém plánu. Nikdy nemasírujeme sportovce, který se na 

masáž necítí.  

Cíle sportovně léčebné masáže: 

 podpora cévního a lymfatického oběhu, odstranění nadměrného množství 

tkáňových tekutin v okolí poškození 

 rychlejší regenerace poškozené tkáně  

 uvolnit vazivové srůsty a jizvy, mohou být zdrojem dalších traumat  

 podpora pružnosti a rozsahu pohybu v poraněné oblasti 
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 obnova rozsahu pohybu v kloubech do optimálního stavu  

 psychologický účinek 

 

Masáž po cestování 

Není výjimkou, že sportovní akce se koná až na druhém konci světa. Sportovci tak musí 

často dlouhé hodiny cestovat na místo sportovní akce. Čas strávený v dopravním 

prostředku může také negativně ovlivnit psychiku a ruku v ruce s tím i stav 

připravenosti na sportovní výkon.  Známé pravidlo zní: jeden den na každou hodinu 

posunu navíc. Pro sportovce závislé na termínech turnajů toto pravidlo ve většině 

případů nelze uplatnit. U dolních končetin lze doporučit dobu cca 30 minut, při masáži 

celého těla musíme počítat cca s 1 hodinou. Zvláštní pozornost věnujeme starším 

sportovcům, kteří mohou mít oběhové potíže. Mezi následky doby strávené v 

dopravním prostředku patří pocity celkové ztuhlosti, nezájmu, únavy, bolestmi v oblasti 

beden a šíje.  

Cíle masáže po cestování: 

 urychlení žilního a mízního oběhu, odstranit otoky a ztuhlost, 

 odstranit bolest a zvýšit pružnost tkání, 

 obnovit normální rovnováhu tělesných funkcí, 

 navodit pocit pohody (Hošková, 2015). 

2.2.4  Základní masážní hmaty a jejich použití 

Při sportovní masáži rozdělujeme masérské hmaty do šesti základních skupin:  

 tření 

 hnětení 

 roztírání 

 tepání 

 chvění 

 pohyby v kloubech 

 

CHARAKTERISTIKA TŘENÍ 

Je nejpoužívanější skupinou hmatů. Tahy jsou vedeny většinou od periferních částí těla 

směrem do centra, ale i jednosměrně, do více směrů, krouživě. Třeme jednou, nebo 
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oběma rukama – dlaní, hřbetem ruky, bříšky prstů, vidlicí. Masáž třením vždy začínáme 

- tzv. úvodní tření a končíme tzv. závěrečné tření. 

Do skupiny tření zařazujeme tyto masérské hmaty: 

- tření plochou dlaně nebo dlaní – provádíme celou plochou dlaně od sebe (vpřed) 

a k sobě (zpět) 

- tření obtahováním – celou plochou hřbetu ruky od sebe (vpřed) a zpět dlaní. 

Tento hmat provádíme současně oběma rukama. 

- tření bříšky prstů – celou dlaní od sebe (vpřed) a zpět klikatě mírně ohnutými a 

zabořenými bříšky prstů. 

- tření vytíráním přes ruku – střídavě masírujeme plochou dlaně jedné a pak druhé 

ruky (palec je v částečné opozici proti ostatním prstům směrem dostředivě). 

- tření kolíbkou – částmi dlaní – „patkami“ – navzájem sepnutých rukou. 

- tření nůžkovým hmatem – vidlicí mezi ohnutým druhým a třetím prstem, tj. 

mezi ukazovákem a prostředníkem (Kvapilík, 1991). 

Síla, respektive míra tlaku, kterou při tření působíme na masírované části, mají vliv 

zejména na účinnost masáže. Při aplikování menšího tlaku hovoříme o povrchovém 

tření a působíme při něm hlavně na kůži a útvary v ní (cévy, nervy). Při větším tlaku se 

projevuje účinek v hlouběji uložených tkaních, zejména v podkožních tkáních a ve 

svalech. (Jánošdeák, 1983) 

CHARAKTERISTIKA HNĚTENÍ 

Hnětení je určeno především pro masáž dlouhých a bříškatých svalů k mobilizování 

měkkých tkání. Nehodí se moc na svaly ploché. Je nutno dbát na uvolnění svalů 

masírovaného, jinak není hnětení účinné. Hnětení má vliv zejména na krevní a mízní 

oběh nejen v kůži a podkoží, ale zasahuje i hlouběji – do svalů. Látková přeměna se v 

hnětených svalech zvyšuje a urychluje. Hnětení je nejúčinnějším a nejvydatnějším 

masážním hmatem. Do hnětení řadíme tyto hmaty: 

- hnětení uchopováním a obtahováním – provádíme na končetinách. Kožně 

svalovou řasu pevně uchopíme do dlaní obou rukou (palec je v opozici proti 

ostatním prstům), stiskneme, odtáhneme kolmo od podélné osy svalu a pustíme. 

Postupujeme dostředivě (proximálně). 

- hnětení vlnovité – kožně svalovou řasu uchopíme dlaněmi (palec je v opozici) 

provádíme oběma rukama protisměrný pohyb (střídavě) a postupujeme současně 
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směrem proximálním. Ruce jsou asi 5 cm od sebe, mezi nimi se tvoří z hnětené 

řasy vlnovka. 

- hnětení finské – dlaněmi a prsty vyzvedneme kožně svalovou řasu (tím svalstvo 

do jisté míry napneme) a palci pak provádíme následující pohyby: A) 

masírujeme spirálovými pohyby, B) provádíme klikaté pohyby („slalom“).  

- hnětení pomalým válením – protisměrný pohyb rukou přiložených k masírované 

krajině dlaněmi a napnutými prsty. Pohyby jsou vedeny kolmo na podélnou osu 

končetin. 

- hnětení rozmačkáváním pěstmi – provádí se pouze na hýždích, střídavě oběma 

rukama. 

- hnětení stlačováním hrudníku – přiloženou dlaní se stlačuje hrudník na jednu či 

na dvě doby (druhá ruka pomáhá zatěžovat první ruku) (Kvapilík, 1991). 

CHARAKTERISTIKA ROZTÍRÁNÍ 

Roztíráním ovlivňujeme podkožní tkáně, svaly i vazivo. Roztíráme kruhovými či 

spirálovitými pohyby palcem, více nebo i všemi prsty (bříšky prstů), dlaní či pěstí. Je 

vhodné v okolí kloubů, v místech, kde je tkáň tenká, v partiích svalových spasmů, 

zjizvení, srůstů, povázek svalů a šlach. Do hnětení řadíme tyto hmaty: 

Roztírání svalů:  

- roztírání částí dlaně („patkou“) – event. se zatížením druhou rukou, 

- roztírání čtyřmi prsty – mírně ohnutými, event. se zatížením, 

- roztírání osmi prsty, 

- roztírání palcem – event. se zatížením druhou rukou, 

- roztírání pěstí – hřbetem pěsti, event. se zatížením druhou rukou. Provádíme 

buď směrem tam a zpět (tzn. žehlení) na zádech podél páteře, nebo otáčivým 

pohybem pěstí při roztírání dlaně. 

Roztírání kloubů: 

- roztírání částí dlaně („patkou“), 

- roztírání špetkou – prsty jsou složeny blízko vedle sebe, 

- roztírání palcem – táhlými pohyby sem tam či spirálovitě A. palcem jedné ruky 

,B. palci obou rukou – dlouhými protisměrnými pohyby – tzv. obkružováním C. 

osmičkovým hmatem palci obou rukou (Kvapilík, 1991). 
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CHARAKTERISTIKA TEPÁNÍ 

Tepání povzbuzuje a osvěžuje, účinek je závislý na hloubce a frekvenci provedení. 

Používá se jako stimulující prostředek před sportovním výkonem a během kondiční fáze 

tréninku. Pohyby děláme v rychlém a neměnném tempu. Tepání dělíme podle hloubky 

provedení: 

Tepání povrchní: 

- tepání tleskáním – celou plochou dlaní a prstů, dlaně i prsty jsou napjaté do 

jedné roviny 

- tepání pleskáním – dlaň do misky, masáž stlačeným vzduchem c) tepání 

- smetáním – smetání konečky prstů, bříšky prstů, provádíme vždy ve směru 

k sobě 

- tepání konečky prstů – tepeme střídavě oběma rukama a současně všemi prsty 

jedné ruky, prsty jsou ohnuty podobně jako při hře na klavír. Někdy je možno 

tepat postupně jednotlivými prsty. 

Tepání hluboké: 

- tepání vějířovité – střídavé a rytmické tepání hranou pátých prstů, na které 

postupně dopadají prsty ostatní. Pohyb vychází převážně ze zápěstí. 

- tepání sekáním – malíkovou hranou dlaní, napnuté prsty jsou přiloženy těsně 

vedle sebe. Pohyb vychází převážně z loketního kloubu. 

- tepání pěstmi – ruce sevřeny v pěst, provádí se pouze na hýždích. Pohyb horními 

končetinami může vycházet až z ramenních kloubů. 

CHARAKTERISTIKA CHVĚNÍ 

Při chvění je potřeba, aby masírované oblasti byly maximálně uvolněné. Tkáň chvějeme 

rychlými pohyby do stran. Z tohoto důvodu dáváme někdy končetiny masírovaného do 

jiných poloh, abychom docílili maximálního uvolnění. Tento hmat se může nejsnadněji 

nahradit masáží pomocí elektrických vibrátorů. Účinek chvění je reflexní a působí 

dráždivě. Ve svalech chvění zlepšuje prokrvení. Rychlým a vydatným chvěním svaly 

dráždíme, zvyšujeme jejich tonus a působíme celkové podráždění celého organismu. 

Pomalejší a mírnější chvění působí svalové uvolnění a i celkový vliv na organismus je 

uklidňující (přes centrální nervovou soustavu). Rozeznáváme tyto základní hmaty 

chvění: 



27 

 

- chvění dlaní – dlaň je přiložena na jednom místě nebo masírujeme s posunem po 

vlnovce a event. s poněkud roztaženými prsty od sebe. Chvějeme rychlými a 

krátkými pohyby do stran. Chvění může vznikat též rychlým zatížením dlaně s 

následným rychlým uvolněním, tzv. pérováním. 

- chvění vidlicí – vidlici tvoří palec proti ostatním prstům 

- chvění rychlím válením – provádí se podobně jako pomalé válení, ale rychlými 

pohyby. 

- chvění vytřásáním – vytřásání celých končetin najednou. Masér musí uchopit 

končetinu rukama pevně, aby vytřásaná končetina nevyklouzla, zvláště masíruje-

li pomocí velmi kluzkých masážních pomocných prostředků. (Hošková, 2015, 

Kvapilík, 1991). 

CHARAKTERISTIKY POHYBŮ V KLOUBECH 

Pohyby v kloubech zařazujeme na závěr masáže, procvičíme jimi pohyblivost a kloubní 

rozsah. Dochází k lepšímu prokrvení, dráždění hlubokých nervových zakončení. 

Pohyby mohou být: 

- pasivní 

- aktivní 

- smíšené. 

Většinou aplikujeme pohyb pasivní, po němž následuje pohyb aktivně provedený 

masírovaným. O výběru pohybu rozhoduje momentální stav masírovaného. Provádíme 

je buď v jednom skloubení, nebo současně ve více kloubech. Účinek pohybů má vliv na 

prokrvení, dráždíme jimi hluboká nervová zakončení a přímo působíme na vlastní 

kloubní systém. Velký význam mají i při doléčování některých kloubních poranění 

sportovců (masáž sportovně léčebná) Pohyby provádíme: 

- v jednom kloubu – ohýbání a natahování  

- kroužení 

- ve více kloubech – kombinace ohýbání a natahování - kroužení (Hošková, 

2015). 

2.2.5  Kontraindikace 

Sportovní masáž má řadu kontraindikací (zákaz, nevhodnost), jejichž nedodržení by 

mohlo mít závažné zdravotní, popřípadě soudní následky. 
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Rozlišujeme kontraindikace celkové a částečné. 

Celková - zásadně nemasírujeme na celém těle. 

 při vyčerpání a po nadměrné zátěži, 

 po akutním zranění pohybového aparátu (pauza min. 48h) 

 při zánětu svalů, 

 při poruchách krevního oběhu, 

 při virových onemocněních, 

 při bakteriálních onemocnění kůže, 

 při horečnatých stavech, 

 ihned po jídle (pauza 2-3 hodiny). 

Při celkovém vyčerpání po těžkém tréninku, závodu apod. je masáž naprosto nevhodná. 

Je nutno počkat několik hodin, případně ji odložit na druhý den. (Riegerová, 2001) 

Částečná - vynecháváme pouze určitá místa, zásadně nemasírujeme: 

 místa, kde jsou pod kůží hrany nebo trny kostí, 

 oblast třísel, podkolenní, podpažní a loketní jamky, 

 prsní bradavky u mužů, 

 celé prsy žen, 

 pohlavní orgány, 

 břicho při menstruaci a jakýchkoliv bolestech, 

 plísňová onemocnění (zvláště nohy), 

 kožní poranění, 

 bradavčité útvary, oblasti se zvětšenými žilami (Hošková, 2015). 

2.3 Termoterapie 

Tepelné procedury lze charakterizovat tak, že využívají vliv tepla na lidský organismus. 

Aplikace tepla na lidském organismu má široké účinky a vyvolává různé reakce 

organismu, záleží na typu zvolené tepelné procedury. Aplikace tepla má účinky 

analgetické, spasmolytické a trofické. Účinky jsou dány hyperémií tkání, kterou působí 

aplikace tepla. Při lokální aplikací tepla působí hyperémie menšího rozsahu než při 

celkové aplikaci. Teplo se šíří pomaleji a je nižší intenzita pocení. Spasmolytické 

účinky jsou důsledkem přímého působení zvýšené teploty a reflexů kůže. Hyperémie 
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akceleruje resorpci, zvyšuje přívod ochranných látek, má analgetické účinky (Hošková, 

2010).  

2.3.1  Historie 

Chladová terapie byla používána při léčbě bolesti již odedávna v nejrůznějších formách 

od přitlačení chladného nože na ječné zrno, přes studené zábaly při horečce, až ke 

klasickému sáčku s ledem přiloženému na zraněné místo. Není přesně známo, odkdy 

byla terapie ledem používána, zprávy o ní pocházejí již ze starého Egypta a i římští 

vojáci si své rány na válečných taženích chladili ledem. Samozřejmě zároveň byla tato 

terapie používána i k místní léčbě zánětů a byla neodmyslitelnou součástí lidové 

medicíny, stejně jako léčba teplem u stavů degenerativních. Lokální kryoterapie a 

celotělová terapie chladem zavedl koncem 70. let minulého století v Japonsku prof. 

Toshiro Yamauchi k léčbě zánětlivých onemocnění kloubů a páteře při teplotě -175°C, 

kterou získal směsí vzduchu s tekutým dusíkem. Yamauchiho metodu v Evropě rozšířil 

a následně ji zdokonalil revmatolog Reinhard Fricke z Revmatologické kliniky v St. 

Josef Stift v Sendenhorstu. Zde se provádí nejen lokální hypotermoterapie, ale od roku 

1985 i celková chladová terapie Ganzkörperkältetherapie, která se aplikuje ve 

speciálních chladicích boxech v různých indikacích, snižují vnímání bolesti až k jejímu 

vymizení, působí protizánětlivě a protiedematózně, zvýšený svalový tonus je uvolněn a 

prokrvení zanícené části těla se normalizuje (Fricke, 1999). 

Již od začátku 60. let, kdy byl ještě nedostatek prací zabývajících se problematikou 

lokální kryoterapie, nasazovali němečtí revmatologové více než 25 let úspěšně do 

terapie zánětlivých revmatických chorob ledové obklady. Z jejich letitých zkušeností a 

dnes již i z celé řady studií (Fricke, 1984,1988, Kroling, 1992) vyplývá, že použití ledu 

nebo ledových zábalů je nutno opakovat několikrát denně a aby bylo dosaženo 

trvalejšího efektu, v terapii pokračovat několik dní až týdnů. V současné době se 

používá následujících modifikací lokální kryoterapie: Plastový „pytlík s tajícím ledem“ 

o teplotě 0–2 °C představuje klasickou variantu s dobou aplikace okolo 30 min., nebo 

ve variantě s kryo-mediem (glycerol) má po vyjmutí z mrazicího boxu teplotu -12 až 14 

°C, doba přiložení na klouby ruky nebo prstů je 5 až 10 min., na lokty, ramena nebo 

kolena dle stavu a velikosti oblasti obvykle po dobu 5–20 min. 

Vliv chladu na člověka poprvé u nás laicky zkoumal již zmíněný německý léčitel 

Priessnitz, systematicky se touto problematikou zabýval od roku 1906 MUDr. 

Chodounský a od r. 1921 MUDr. Syllaba. Rozsáhlejší pozorování přinesl Oldřich Liška 
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(1910-1981), který navázal na průkopnickou činnost v organizovaném otužování 

pražského zlatníka Alfreda Nikodéma (1864-1949). Dle dochovaných záznamů 

uskutečnil Oldřich Liška svá pozorování účinků extrémního chladu sám na sobě v letech 

1952-1958. 

V současné medicíně a fyzikálním lékařství se používá aplikace takto chladných teplot 

(kolem -120◦C) při aplikaci jak lokální, tak celkové – v kryokomorách, kterých je 

několik i v České republice. 

Ve Spojených státech amerických se kryoterapie běžně začala uplatňovat v jiné 

souvislosti. Ještě na počátku 20. století byla z fyzikální terapie více oblíbena pozitivní 

termoterapie, a to pro svůj účinek zlepšení prokrvení tkání. V padesátých letech však 

začali sportovní trenéři experimentovat s účinky chladu a přibližně od padesátých let je 

také kryoterapie (ve formě ledových zábalů, ledových masáží atd. a v kombinaci s 

procedurami jako strečink) běžnou součástí zvládání sportovních úrazů (Jandová, 2009) 

2.3.2  Charakteristika chladové terapie 

Dle použité teploty dělíme termoterapii:  

 Pozitivní – působíme teplými a horkými podněty  

 Negativní – působíme chladnými a studenými podněty  

Hranicí mezi těmito oblastmi jsou indiferentní procedury, které člověk nepociťuje ani 

jako chladné, ani jako teplé (Poděbradský, J., Vařeka, F., 1998). 

V termoterapii jsou považovány hlavní účinky nepřímé, které se projevují na změnách 

prokrvení. Při aplikaci tepelných podnětů a procedur nejsou změny prokrvení v celém 

organismu jednotné. Při celkových aplikacích pozitivní či negativní termoterapie platí 

tzv. Daster-Moratovo pravidlo pro reakci cév různých orgánů. Zjednodušeně lze říci, že 

cévy vnitřních orgánů reagují opačně, nežli cévy kůže, což nutí organismus změnit 

distribuci velkého krevního objemu při reakcích kožních cév. Celková aplikace 

pozitivní termoterapie tedy vyvolá vazodilataci v kůži a vazokonstrikci ve splanchnické 

oblasti a ve svalech. Celková aplikace chladu vyvolá naopak vazokonstrikci v kůži a 

vazodilataci v ostatních orgánech včetně svalů (Poděbradský, J., Vařeka, F., 1998). 

Při celotělové terapii chladem stoupá koncentrace O2 v krvi, zlepšuje se funkce a 

pohyblivost degenerací postižené kloubní a vazivové tkáně, vyplavují se (nejen) 

hormony ze skupiny endorfinů, dochází ke stimulaci krevního oběhu a při opakované 
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aplikaci k adaptační reakci na tento podnět, což přispívá navíc ke zvýšení výkonnosti 

organizmu a snížení náchylnosti k infekcím. 

Dinka a kol. (2008) ve své knize rozlišují pojem hypotermie a kryoterapie. Hypotermií 

autoři označují procedury, které využívají teplotu do -100 stupňů Celsia, kdežto 

kryoterapie využívá teploty, které překračují -100 stupňů Celsia. Dále Dinka a kol. 

(2008) rozlišují lokální hypotermii a lokální kryoterapii. Lokální hypotermii chápeme 

jako ochlazování pomocí ledu, různých chladících gelů nebo ledové koupele. Naopak 

lokální kryoterapie je procedura, kdy jsou nízké teploty aplikovány na kůži pomocí 

speciálního přístroje. Nadler, Weingang, Kruse (2004) ve své práci uvádějí, že lokální 

kryoterapie snižuje teplotu kůže a pod ní ležící tkáně do hloubky od 2 do 4 cm, snižuje 

aktivační práh tkáňových nociceptorů a rychlost přenosu bolesti nervovými signály. 

Proto se lokální i celková terapie hlubokým chladem hodí k léčbě chorobných stavů 

provázených zánětem, bolestí, otoky, omezením pohyblivosti a zvýšeným svalovým 

tonem.  

2.3.3  Účinky negativní termoterapie 

Vazomotorický účinek - při náhlé aplikaci chladového podnětu dochází k 

vazokonstrikci (zúžení) cév především v povrchových vrstvách (kůže, podkoží). Tímto 

mechanismem se organismus brání úniku tepla. Intenzita vazokonstrikce závisí na 

výchozím stavu organizmu. Při dalším působení chladu se po počáteční vazokonstrikci 

objevuje vazodilatace (rozšíření) ještě během tohoto působení. U osob s normálně 

reagujícími cévami se uplatní ochranné mechanismy, které brání poškození tkání 

chladem a hypoxémií (snížení obsahu kyslíku v arteriální krvi). Jde o tzv. „hunting 

response“, kdy při poklesu kožní teploty na 15°C dochází ke krátkodobému rozšíření 

cév a vzestupu teploty o 5°C (Poděbradský, J., Vařeka, F., 1998). 

Podstatou tohoto mechanismu je uvolnění chemických substancí z podchlazené tkáně, 

které způsobí vazodilataci. Poté, co jsou krevním proudem odplaveny, dilatace mizí. 

Konkrétní průběh reakce je závislý na řadě faktorů (např. okolní teplotě), objevuje se asi 

po 2 až 6 minutách od začátku působení chladu a dále se opakuje v intervalech 15 až 30 

minut. Po ukončení působení chladu vzniká reaktivní hyperémie. Touto reakcí se snaží 

organizmus vyrovnat lokální deficit tepla a normalizovat poměry. Vazodilatace a 

zvýšení průtoku krve dosahuje maxima během asi 20 minut po ukončení působení 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/arterialni


32 

 

chladu. Při pomalejším nástupu působení chladu je průběh obdobný, počáteční 

vazokonstrikce je však méně intenzivní. 

Ke změnám prokrvení dochází i v ostatních orgánech. Např. v myokardu je reakce 

shodná s cévami kůže a kosterními svaly. Při lokální aplikaci chladu na kůži přechodně 

vzroste prokrvení a teplota hlouběji uložených svalů a kloubů. Po několika minutách i 

zde dochází k vazokonstrikci (Poděbradský, J., Vařeka, F., 1998). 

Popisované změny tonu cév jsou především výsledkem výrazného zásahu do řízení 

vegetativního systému. Obecně je ovlivněn především sympatikus, záleží však na 

výchozím stavu organismu. Je zde používán pojem „přeladění“ vegetativního systému. 

Jedná se o zklidňující účinek při fyzickém či psychickém vypětí (snížení tonu 

sympatiku a zvýšení tonu parasympatiku) a naopak povzbuzující účinek při únavě či 

útlumu (zvýšení tonu sympatiku). Výsledky meta-analýzy nepodporují pozitivní vliv 

kryoterapie na snížení svalové bolesti (Torres a kol., 2012). Nicméně výsledky 

jednotlivých studií přinesly částečné důkazy o tom, že lokální studená lázeň může mít 

pozitivní účinky na snížení svalové bolesti. 

Reakce kardiovaskulární: spočívají ve vzestupu krevního tlaku (při vazokonstrikci) a 

srdeční frekvence. 

Změny svalového tonu – při celkovém ochlazení, nebo při silném místním působení 

chladu je registrován vysoký přírůstek gamamotorické aktivity, zvýšení svalové 

dráždivosti a zvýšení svalového tonu, dochází k tzv. „cold response“. Tato změna 

svalového tonu je využívána např. u periferních paréz (částečná ztráta hybnosti). Při 

pokračujícím ochlazování se snižuje množství aferentních vjemů, snižuje se 

gamamotorická aktivita a svalový tonus klesá. Tohoto účinku je využíváno při léčbě 

spastických stavů, např. u roztroušené sklerózy. Při pomalém lokálním ochlazování je 

chladová odpověď mnohem méně výrazná a rychle dochází k poklesu svalového tonu. 

Přechodné snížení aktivity svalových vřetének způsobí snížení svalového tonu a 

myorelaxaci (Poděbradský, J., Vařeka, F., 1998). 

Dle (Smith et al., 1994; Ernst, 1998; Morales, 2006) je zkoumán vliv masáže na velikost 

hladiny biochemických ukazatelů (kreatinkináza, kortisol, serotonin, endorfin, 

imunoglobuliny, neuropeptidy) a s nimi související projevy tzv. opožděné svalové 

bolestivosti (Delayed Onset Muscle Soreness) - převážně bolest dále pak tuhost svalu, 

zmenšený rozsah pohybu, otok svalu). 
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Analgetický účinek je vysvětlován mnoha mechanismy: 

 Lokální zpomalení vedení senzitivními nervy způsobí snížení bolestivé aference. 

 Snížení intenzity chemických reakcí, které jsou nutné ke vzniku vzruchu na 

receptorech a volných nervových zakončení, vedou ke snížení dráždivost 

receptorů. 

 Vrátková teorie „Gate kontrol“ dle Melzacka a Walla – pomocí mechanismu 

presynaptické inhibice míšních interneuronů, které vedou bolestivé podněty do 

CNS. 

 Omezení vzniku otoku v akutní fázi zánětu. 

Metabolický účinek - při snížení teploty lokálně o 7 – 9 °C dojde k lokálnímu 

zpomalení metabolizmu. Nevyplavují se humorální působky provokující bolest, může 

dojít k přechodné blokádě vedení bolesti. (Poděbradský, J., Vařeka, F., 1998).  

Pro sportovce napříč všemi sportovními odvětvími se neustále diskutuje nad 

problematikou udržení sportovního výkonu po delší čas, přestože se stále navyšuje 

intenzita zatížení. Toto udržování výkonnosti po delší časový úsek, ve kterém se střídají 

fáze závodní a fáze odpočinku, je nejvíce patrné v rámci například turnajů týmových 

sportů nebo ve více týdenních etapových závodech v cyklistice a mistrovství světa ve 

veslování (Leeder et al., 2012).  

Z těchto důvodů vzrůstá zájem o metody podporující zrychlování zotavných procesů 

během závodních fází. Jednou z metod, o kterou jeví sportovní obec a vědci velký 

zájem, je aplikace ochlazovaní po zatížení (Halson, 2011) 

2.3.4  Druhy negativní termoterapie 

Procedury negativní termoterapie zahrnují chladné zábaly, oviny, obklady, polevy, 

koupele, střiky, sestupné procedury, ledování a kryoterapii, která využívá teplot 0°C 

(dle některých autorů -10°C) a nižších. Známkou úspěšnosti negativní termoterapie je 

tzv. Kneippova reakce. Jedná se o výrazné prodloužení reaktivní hyperémie. 

Vazodilatace dosahuje maxima přibližně dvacet minut po aplikaci a klesá dalších 

čtyřicet minut, čímž tělo vyrovnává lokální deficit tepla. 

Kryoterapie je zastřešujícím pojmem pro řadu technik, jak uvádí Knignt: 

• aplikace ledu jako bezprostřední ošetření akutního zranění, 

• ledová masáž, 
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• polévání spáleniny studenou vodou, 

• „kryokinetika“ – střídání aplikace chladu a aktivního cvičení, 

• kryostrec – aplikace chladu je střídána strečinkem, 

• koupele v chladné vodě, 

• kryochirurgie, 

• aplikace ledu nebo kryosáčku po ortopedickém zákroku, 

• celotělové podchlazení jako premedikace před např. transplantačním zákrokem, 

• léčba triggerpointů chladem (Chou & Liu, 2008). 

Autoři Poděbradský a Vařeka zmiňují několik způsobů, jak chladovou terapii aplikovat. 

Jako „mediátory“ chladu popisují led, instantní kompresy a manžety, těkavé látky a 

chladné plyny. Capko zmiňuje navíc i obklady. 

Led: 

• ledová norná koupel 

• ledová masáž 

• ledové sáčky 

• ledový kompres 

• „instantní“ kompresy a manžety. 

Dalším způsobem, kterým lze aplikovat chlad, jsou kompresy a manžety, jak uvádějí 

Poděbradský a Vařeka (2009). Jedná se o prefabrikované sáčky různých velikostí a 

tvaru, které se přikládají na kůži (podobně jako ledová kryoterapie). 

Ochlazení se dosáhne chemickou reakcí látek v sáčku, prostým zmrazením v mrazáku, 

postupným ochlazováním (využívá se u chladicích manžet, které jsou aplikovány např. 

po úrazech, kdy dochází k postupnému přístrojovému ochlazování obsahu manžety, 

která je připojena hadicemi k chladicímu zařízení; další funkcí takovéto manžety je 

fixace postiženého kloubu). Chladicí kompresy se využívají také při chemoterapii, kdy 

je ochlazen povrch hlavy; snížením prokrvení a zpomalením metabolismu kůže hlavy 

dojde k omezení působení cytostatik na vlasové folikuly, a tím se sníží vypadávání 

vlasů při chemoterapii. Kompres má teplotu cca -12◦C a přikládá se před zahájením 

aplikace chemoterapie, kompres zůstává na hlavě ještě asi půl hodiny po ukončení 

chemoterapie. 

Chladné obklady 

Existují dva druhy obkladů, které využívají působení chladu. 
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• Priessnitzův obklad 

• Tripesovy obklady (Capko, 1998). 

Jandová z r. 2009 zmiňuje, že u chronických revmatických procesů je vhodné použití 

kostivalu lékařského a přesličky. 

Těkavé látky 

Plyn, který se nastříká na kůži, se rychle odpaří, a tím tkáň prudce ochladí. Lze je 

aplikovat při úrazech pro snížení bolestivosti, jako metodu odstranění triggerpointů (jak 

popsali Travellová a Simons – metoda spray and stretch), při chronických bolestivých 

syndromech. 

• Etylchlorid je nebezpečná výbušná těkavá látka, proto je třeba dodržovat 

bezpečnostní opatření a uskladňovat láhve s etylchloridem ve vhodné místnosti Capko 

(1998) navíc upozorňuje, že etylchlorid mlže vyvolat srdeční obtíže, vdechnutí par 

může způsobit až fibrilaci komor.  

• Metylchlorid ochlazuje kůži rychleji než etylchlorid, ale díky tomu existuje i vyšší 

riziko poškození tkáně chladem. Aplikace je obdobná jako u etylchloridu. 

• Fluormetan je netoxická směs plynů, která nedráždí kůži. Ochlazení kůže není tak 

intenzivní jako při použití předchozích dvou plynů, plyn je méně nebezpečný. Aplikace 

probíhá cca 6 vteřin (Počtová, 2008). 

Chladné plyny 

Capko uvádí, že k ochlazování pomocí plynů je vhodný zejména chladný vzduch a 

dusík. Vzduch je přístrojem ochlazen na teplotu asi -32◦C, u tohoto přístroje není nutné 

vyměňovat náplň, neboť není přidáván tekutý dusík, který by unikal. Proud chladného 

vzduchu nemá sice příliš nízkou teplotu (ve srovnání s přístroji plněnými tekutým 

dusíkem), ale výhodou je relativní „bezúdržbovost“. 

Naproti tomu u přístrojů využívajících tekutý dusík je dosaženo teploty -196◦C, při 

kontaktu s pokožkou je to asi -180◦C. Je ovšem třeba jej průběžně doplňovat, protože 

dochází k úniku plynu, i když se přístroj právě nepoužívá. Výhodou dusíku je jeho 

přírodní původ, absence vedlejších účinků, velmi nízká teplota, které lze dosáhnout, 

fakt, že je bez zápachu. Přístrojů, které užívají tekutý dusík, je více druhů, např. přístroj 

Kryostar nebo Criojet (Capko, 1998). 
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2.3.5 Kontraindikace 

Částečná kontraindikace kryoterapie: 

 akutní axcerbace chronické bronchitidy 

 ataka astma bronchiale 

 status astmatici 

 srdeční arytmie a chlopenní vady 

 ICHS 

 věk nad 75 let 

 hypotyreóza 

 maligní onemocnění 

 nádory mozku a mozkových plen 

 raynaudův syndrom (Gromnica, Šmuk, Bajgar, Dudys, 2005). 

 

 

Absolutní kontraindikace kryoterapie: 

 akutní onemocnění srdce a oběhu (infarkt myokardu, instabilní angina pektroris, 

plicní embolie, myokarditidy) v posledních šesti měsících 

 dekompenzovaná hypertenze (TK dlouhodobě nad 160/110) 

 poruchy arteriálního prokrvení 

 alergie na chlad 

 tumurózní onemocnění s tvorbou kryoproteinů 

 tromboflebitidy 

 stavy po periferních emboliích 

 terminální stadia onemocnění srdce plic a ledvin 

 těžší anémie 

 klaustrofobie (Gromnica, Šmuk, Bajgar, Dudys, 2005) 

V současné době se celotělová kryoterapie těší stále větší popularitě i mezi staršími 

lidmi přesahujícími věk 65 let. Věk pacienta není vážnou kontraindikací, pokud se 

současně nevyskytuje další závažná kontraindikace (Zagrobelny, 1999; Sieroñ et al., 

2007). 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1  Cíle a úkoly práce 

Cílem práce je porovnání subjektivně vnímané účinnosti sportovní masáže a chladové 

terapie aplikovaných ihned po zátěži u hráčů volejbalu. 

Úkoly k ověření hypotéz: 

 Shrnout nejnovější poznatky z oblasti výzkumu vlivu masáže a chladové terapie 

na lidský organismus 

 Provést experimentální výzkum 

 Realizovat statistickou analýzu získaných dat 

 Názorně prezentovat výsledky analýzy 

 Vyvodit závěry a doporučení pro praxi 

Stanovení výzkumné otázky 

Bude subjektivně vnímaná bolest po zátěži nižší po chladové terapii? 

3.2  Metodika práce 

3.2.1  Charakteristika souboru 

Soubor tvořilo 16 mužů ve věku 18-21, stále aktivní hráči volejbalu. Během posledních 

2 let žádný z hráčů neutrpěl zranění nebo onemocnění lýtkového svalu, Achillovy 

šlachy a kotníku. Žádný z testovaných v době měření nebyl kontraindikován pro 

aplikaci masáže, ani pobytu v chladné vodě. Po dobu 24h před testováním jedinci 

neprováděli žádnou zátěž neobvyklého charakteru. Studie byla realizována se 

souhlasem Etické komise UK FTVS (Příloha 1) a všichni probandi podepsali 

informovaný souhlas (Příloha 2). Soubor lze charakterizovat průměrnými hodnotami (x) 

a směrodatnými odchylkami (s) kalendářního věku, tělesné výšky, hmotnosti a BMI. 

(±). 

Tabulka č. 1 Základní znaky souboru 

Znak testovaní n=16 

 x s 

věk 19.3125 1.195 
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váha 80.0625 3.991 

výška 191.5625 5.977 

BMI  21.81875 0.600 

Legenda: x= průměr, s= směrodatná odchylka 

 

3.2.2   Realizace měření 

Pro vypracování této bakalářské práce byla provedena literární rešerše dostupných 

pramenů, které se týkají zvoleného tématu. Informace a teoretické poznatky byly 

čerpané z dostupných zdrojů v knihovně UK FTVS, internetových zdrojů, databázích a 

v Městské knihovně v Praze. 

 

Měření bylo realizováno na rehabilitačním oddělení v oblastní nemocnici Kladno. Tato 

bakalářská práce, je pojata jako pilotní studie má převažující kvalitativní charakter a jde 

o Crossover design experimentu (Wilmore, Costill, Kenney, 2008), kdy experimentální 

skupina a kontrolní skupina se při následujícím stejném měření vymění. Každý jedinec 

tak bude i ve skupině s intervencí i ve skupině kontrolní. Trochim (2001) tento způsob 

křížení nazývá SwitchingReplications Design. 

Měření bylo realizováno ve dvou dnech s týdenním rozestupem, aby došlo k zotavení do 

dalšího měření. Testovaní hráči byli rozděleni do dvou skupin po 8 členech. První 

osmičlenná skupina absolvovala měření se sportovní masáží, druhá osmičlenná skupina 

absolvovala tento test s chladovou terapií. Při druhém měření se skupiny vyměnily. 

První osmičlenná skupina tak absolvovala test s chladovou terapií a druhá se sportovní 

masáží. Před samotným měřením byly obě skupiny seznámeny s průběhem měření a 

poučeny o bezpečnosti. Všichni testovaní hráči byli před každým testováním řádně 

rozcvičeni, aby nedošlo ke zranění či poškození pohybového aparátu.  

Samotný průběh měření probíhal následovně. Jak už bylo zmíněno, testovaní hráči byli 

poučeni o průběhu měření. Před provedením testu hráči odevzdali informovaný souhlas, 

a byli objektivně pozorováni pro možné indikace. U všech byly jakékoliv 

kontraindikace negovány. U všech praktických částí výzkumu byl přítomen odborný 

pracovník rehabilitačního oddělení. Testovaní hráči absolvovali zátěžový test, který 
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spočíval v provedení opakovaných výskoků snožmo na bedýnku o výšce 60cm po dobu 

90 sec. 

Test byl absolvován na rehabilitačním oddělení ON Kladno, to nám umožnilo stálost 

podmínek při měření a malou pravděpodobnost ovlivnění výsledků. 

Sběr dat 

Sportovní masáž 

Jedna z měřených prostředků regenerace byla sportovní masáž, kterou každý testovaný 

hráč podstoupil. Dolní končetina byla masírována 15-20minut dle masážního protokolu 

(tab. č. 2 a 3), který odpovídá standardnímu postupu sportovní masáže používaného u 

nás. Čas určený jednotlivým masážním hmatům byl volen na základě zkušeností 

maséra. 

 

Tabulka č.  2  Masáž dolní končetiny – zezadu 

a) celá noha  tření plochou dlaně 

  

Obtahováním 

b) ploska nohy  tření Obtahování 

 

 roztírání patkou dlaně 

  

Palci 

  

Pěstí 

c) Achillova 

šlacha  tření nůžkový hmat (vidlicí) 

  

Kolíbka 

 

 hnětení Vlnovité 

  

palci (protlačování) 

d) lýtko  tření vytírání přes ruku 

 

 hnětení uchopování a odtahování 

  

Vlnovité 
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finské - slalom a spirála 

 

 tepání Smetání 

 

 chvění vidlicí (pokrčená noha) 

e) stehno  tření vytírání přes ruku 

  

obtahování postranní 

fascie 

 

 hnětení uchopování a odtahování 

  

Vlnovité 

  

finské - slalom a spirála 

 

 roztírání 

patkou dlaně (postranní 

fascie) 

 

 tepání Sekání 

 

 chvění vidlicí (pokrčená noha) 

f) hýždě  tření plochou dlaně 

 

 hnětení Vlnovité 

 
 

Pěstmi 

 

 roztírání osmi prsty 

 

 tepání Pěstmi 

 

 chvění Vidlicí 

 

 závěrečné 

chvění 
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Tabulka č. 3 Masáž dolní končetiny - zepředu 

a) celá noha Tření 

plochou dlaně (nasazujeme nad 

kolenem) 

  

obtahování hřbetem ruky 

(nasazujeme nad kolenem) 

b) prsty roztírání Palci 

c) nárt roztírání patkou dlaně 

  

Špetkou 

  

palci (vytírání meziprstních 

prostor) 

d) kotník roztírání Patkou 

  

Špetkou 

  

palci (obkružování) 

e) bérec roztírání Obtahování 

  

částí dlaně 

  

Palcem 

f) koleno roztírání částí dlaně – patkou, špetkou 

  

obkružování palci (osmička) 

  

Protipohyb 

  

Vidlicí 

g) stehno tření vytírání přes ruku 

  

obtahování postranní fascie až na 

trochanter 

 

hnětení uchopování a odtahování 

 
 

Vlnovité 

  

finské - slalom a spirála 
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roztírání 

patkou postranní fascie až na 

trochanter 

 

Tepání Vějířovité 

  

kombinovaný hmat (zadělávání 

těsta) 

 

Chvění rychlé válení 

  

Vytřásání 

 

závěrečné 

tření shodné s úvodním 

 

 

 

 

Lokální chladová terapie 

Testovaný podstoupil pasivní metodu regenerace čili ponor 2/3 stehenní části dolních 

končetin ve studené vodě o teplotě 8-11 stupňů Celsia po dobu maximálně 1 minutu. 

Informace o probandech (věk, výška a tělesná hmotnost) byla získána od samotných 

testovaných osob a to dotazováním před samotným měřením. 

3.3   Měřící procedury  

Vizuální analogová škála (VAS)  

Je velmi často používanou škálou (Příloha 3) k měření intenzity bolesti pocitové 

(nepohodlí, diskomfort). V rámci testování jsme hodnotili pocity bolesti (diskomfortu) 

svalu každého jedince pomocí stupnice hodnocení intenzity bolesti. Jedná se o přímku, 

která je označena čísly 0 – 10, přičemž jednotlivá čísla znamenají určitou míru bolesti: 0 

= žádná bolest, 10 = nesnesitelná bolest. Tato škála má více podobných verzí (Doležal 

& Hakl, 2007). 

 

Zátěžový test č. 1 podstoupili všichni zkoumaní hráči. Jedná se o výskoky snožmo na 

bedýnku o výšce 60 cm po dobu 90 vteřin. Hráči jsou rozděleni do dvou skupin. 
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Skupina A po absolvování testu podstupuje masáž dolních končetin. Zatímco skupina B 

podstoupí ponoření dolních končetin do chladné vody o teplotě 8 -10 stupňů po dobu 

maximálně 1 minutu. Poté obě skupiny vyznačí na číselné stupnici subjektivní pocit 

bolestivosti svalů. 

Zátěžový test č. 2 podstoupili všichni zkoumaní hráči o týden později. Opět se jedná o 

výskoky snožmo na bedýnku o výšce 60 cm po dobu 90 vteřin. Tentokrát skupina A 

podstupuje ponoření dolních končetin do chladné vody o teplotě 8-10 stupňů po dobu 

maximálně 1 minuty. A skupina B podstoupí masáž dolních končetin. Poté dojde k 

opětovnému vyznačení subjektivní bolestivosti svalů na dané stupnici. 

3.4  Analýza dat 

V prvním kroku byla testována normalita dat pomocí Shapiro-Wilkova testu (tab. č. 4) 

Vzhledem k tomu, že nebyla zamítnuta hypotéza o normálním rozdělení, byl k 

porovnání rozdílu mezi jednotlivými měřeními použit dvouvýběrový T test. Hladina 

významnosti byla stanovena na hodnotě p ˂ 0,05. Statistická analýza byla provedena 

v programu IBM SPSS Statistics 22. 

Tabulka č. 4 Test normality dat 

 

 

Měření skupina 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

1. měření Skupina A 0,860 8 0,120 

Skupina B 0,932 8 0,534 

2. měření Skupina A 0,843 8 0,082 

Skupina B 0,858 8 0,114 

 

Jelikož jsme díky testu mohli pomocí normálního rozdělení dat přistoupit k porovnání, 

dostali jsme výsledky viz. Tabulka č. 5. 
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4. VÝSLEDKY 

Tabulka č. 5 Průměrné hodnoty jednotlivých testů a jejich porovnání pomocí 

dvouvýběrového T testu 

  

Skupina 

A 

Skupina 

B 

p 

value 

1. měření 

4,0 

(1,1) 

3,0 

(1,2) 0,100 

2. měření 

2,3 

(1,3) 

3,8 

(1,4) 0,042 

Hodnoty jsou uvedeny – průměr (směrodatná odchylka), 

rozdíl mezi skupinami byl testován dvouvýběrovým T 

testem 

 

Díky výpočtům dvouvýběrového T-testu, jsme mohli zjistit, že statisticky významné 

bylo druhé měření. 

 

Graf č. 1 Analýza dat z VAS A 

V případě prvního měření jsme u skupiny A, která podstoupila sportovní masáž po 

zátěži, vyhodnotili 3 hráče, kteří uváděli mírnou svalovou bolest označenou na stupnici 



45 

 

číslem 4. Dále tři hráči označili bolest jako velmi mírnou bolest na stupnici 3. Pouze 

jeden hráč označil subjektivně jako středně silnou bolest na stupnici číslem 6. Jeden 

hráč označil bolest číslem 5 označující bolest jako středně silnou, otravnou při jakékoliv 

aktivitě. 

Oproti tomu skupina B, která podstoupila chladovou terapii, dopadla pozitivněji. Hned 

čtyři hráči označili bolest po již zmíněném výkonu na stupnici hodnotou 3, což 

odpovídá lehké bolestivosti. Dále pak bylo velmi rozmanité označení bolestivosti po 

jednom hráči v rozmezí 1-5. Což odpovídá od nepatrné bolestivosti až po bolest středně 

silnou, obtěžující. Je velmi zajímavé rozložení na VAS přímce, při tomto počtu osob 

však nedošlo k potvrzení statistické významnosti. Nicméně věcná významnost dopadla 

pozitivněji pro chladovou terapii, která tak v subjektivním hodnocení vyšla jako 

účinnější při snížení bolestivosti svalů po zatížení. 

 

Graf č. 2 Analýza dat z VAS B 

Při druhém měření (graf č. 2), které proběhlo po týdnu odpočinku, jsme dostali jiná data 

než při měření prvním. Z obrázku 2 je patrné že skupina A, která se tentokrát 

ponořovala do chladné vody, uvedla následující výsledky. Hned tři hráči uváděli 

hodnotu 1, což odpovídá velmi mírné, téměř nepatrné bolesti, dále dva hráči označili 

hodnotu 2, která stále spadá do mírné bolesti lehce nepříjemné. Jeden hráč označil 
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hodnotu 3, což je hranice mezi malou a mírnou bolesti, stále je však přijatelná. Poslední 

dva hráči vybrali hodnotu 4, to už začíná být bolest nepříjemná, stále ji však můžeme 

řadit do mírné bolestivosti. 

Ve skupině B, která podstoupila měření po masáži, tři hráči označili hodnotu 5, která 

odpovídá středně silné, obtěžující bolestivosti. Dále dva hráči vybrali hodnotu 4 – 

nepříjemná bolestivost. Další hodnota odpovídající mírnou avšak zatím přijatelnou 

bolest je hodnota 3, kterou označili dva hráči. Poslední hráč označil hodnotu 1, velmi 

mírná, nepatrná bolest. Toto měření po otestování dvouvýběrovým t-testem můžeme 

označit jako statisticky významné. 
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5. DISKUZE 

Všichni testovaní reagovali pozitivně na oba druhy regenerace. Po obou typech zatížení 

došlo po masáži i po chladové terapii ke zmenšení velikosti vnímaného diskomfortu u 

všech testovaných. 

Není však možné přesněji říci, který druh regenerace je účinnější. Masáž i chladová 

terapie působily na vnímání bolesti velmi podobným způsobem. Rozdíly byly statisticky 

významné pouze u druhého měření. Subjektivně od testovaných hráčů vyšlo, že chlad 

působil na snížení bolesti účinněji než masáž. 

Jsme toho názoru, že účinek masáže na redukci bolesti je velmi individuální a velkou 

roli zde hraje očekávání sportovce či jakéhokoliv masírovaného a jeho víra v pozitivní 

účinek masáže. 

Výsledky v meta-analýze (Torres a kol., 2012) neuváděli pozitivní vliv kryoterapie na 

snížení svalové bolesti, nicméně výsledky z jednotlivých studií přinesly částečné 

důkazy o tom, že lokální studená lázeň může mít pozitivní účinky na snížení svalové 

bolesti, i když velmi záleželo na subjektivním pocitu účastníka. Například Ascensão a 

kol. (2011) u 20 fotbalistů prokázali kryoterapii jako účinnou při snižování některých 

biochemických, funkční a percepčních ukazatelů svalového poškození. V našem měření 

toto můžeme částečně potvrdit, avšak na tak malém počtu zkoumaných probandů, by 

bylo potřeba více druhů zatížení a testovacích procedur, které by mohli prokázat naší 

výzkumnou otázku v plném rozsahu. Bailey a kol. (2007) prokázali, že ledová lázeň 

bezprostředně po delším běhu snižuje některé faktory spojené s poškozením svalů, 

vyvolaném fyzickou námahou. I v tomto výzkumu jsme se soustředili na bezprostřední 

absolvování regeneračních procedur ihned po zatížení. Toto si myslíme, že je jeden 

z důvodů proč chladová terapie vyšla o něco pozitivněji než sportovní masáž.   

Poděbradský, J., Vařeka, F., (1998) zmiňují obecné ovlivnění především sympatiku, 

záleží však na výchozím stavu organismu.  Je zde používán pojem „přeladění“ 

vegetativního systému. Právě toto může být jeden z klíčových momentů, který hraje 

významnou roli v takové rozdílnosti výsledků u každého testovaného jedince. Stačí, aby 

přišel špatně naladěn, a na subjektivní škále se to projeví touto nejasností ve výsledcích.  

Stejně jako (Smith et al., 1994; Ernst, 1998; Morales, 2006) hovoří o souvisejících 

projevech tzv. opožděné svalové bolestivosti, převážně pak tuhost svalu, někteří z 

našich testovaných probandů uváděli, že tuhost svalu se subjektivně zmenšila při obou 
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druzích regeneračních prostředků. Což sice nevychází ani pro jednu proceduru 

výhodněji, jistě to však přináší pozitivní zpětnou vazbu, k posunu regeneračních 

procedur směrem ke zkvalitnění péče o sportovce. 

Z našich zkušeností je patrné, že význam ledových koupelí značně nabírá na oblibě u 

všech sportovních odvětví. Účinky jsou blahodárné, a úlevu od bolesti podle mého 

názoru může potvrdit každý sportovec, který měl někdy náročný trénink a vyzkoušel 

tuto metodu regenerace. I z různých konfrontací s trenéry jasně vyplývá, že tuto metodu 

velmi často zařazují do tréninkového procesu. Zajímají se hlavně, aby jejich svěřenci 

v závodní fází daného sportovního odvětví byli co nejdříve opět připraveni k podávání 

ještě kvalitnějších výkonů. Halson (2011) hovoří o vzrůstajících tendencích sportovní 

obce o zájem ochlazování po zatížení. Je však zapotřebí dalších výzkumů, které by 

mohli potvrdit, že je to skutečně tak efektivní prostředek pro regeneraci. Myslím si, že 

regenerace je velmi komplexní, a sama ji řadím na stejnou úroveň jako sportovní 

přípravu co se týče kondice. Je podle mě velmi důležité toto zařazovat i u našich 

nejmenších sportovců, aby to v době dospívání a přechodu do dospělého sportu vnímali 

jako samozřejmost. 

Pokud se vrátíme k Poděbradský, J., Vařeka, F., (1998), kteří hovoří o přechodné 

blokádě vedení  bolesti, díky lokálnímu ochlazení nelze s nimi nic než souhlasit. Stejné 

stanovisko vyhodnotili všichni účastníci našeho výzkumu. 

Vzhledem k tomu, že masáž je velmi komplexní není možné přesněji určit, proč došlo 

k tak rozdílným výsledkům v jednotlivém měření. Byla snaha nalézt co 

nejhomogennější soubor, nicméně věková kategorie juniorů a ještě námi ohraničená na 

věk 18-21 má své rozdílnosti, ať už to je ve svalové hmotnosti, motorických 

schopnostech, i emoční vyrovnanosti. Toto všechno mohlo mít za následek ovlivnění 

výsledků. Tento soubor jedinců se nachází na hranici přechodu mezi juniorskou a 

seniorskou soutěží volejbalu, který je velmi citlivým milníkem. Proto také je možné, že 

každý z jedinců je na jiné úrovni sportovní vyspělosti.  Dále také každý jedinec reaguje 

jinak na dotyk a vnímání masáže. Dle Hoškové, Majerové a Novákové (2010) je dotyk 

ruky maséra jakýmsi uměním s osvěžujícím, zároveň stimulujícím a léčebným účinkem. 

Pro některé hráče byla tento druh regenerace zcela novým zážitkem. Právě proto si 

myslíme, že kvůli tomu jak je masáž komplexní a záleží na mnoha faktorech, nebylo 

možné na tak malém počtu zkoumaných hráčů dojít k jednoznačné odpovědi. Zároveň 
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je možné, že kdyby se prováděla masáž s několika hodinovým odstupem, mohlo by to 

ovlivnit výsledky zase do pozitivní roviny. 

Udržování výkonnosti po delší časový úsek, zejména u turnajů týmových sportů, kde se 

neustále navyšuje intenzita zatížení (Leeder et al., 2012) se zdá jako velmi potřebná 

k prodiskutování a objevení té správné metodiky regenerace. Tak aby sportovci netrpěli 

přetěžováním a nedocházelo k přetrénování, které vede k výraznému poklesu 

výkonnosti, což si žádný trenér nepřeje, bude zapotřebí ještě mnoho výzkumů a studií. 

Pokud by se prováděli studie u každého sportovního odvětví zvlášť, na velkém 

množství zkoumaných osob, bylo by možné dojít k uceleným závěrům, které posunou 

regeneraci pozitivním směrem. A my tak snížíme procento zraněných nebo odrazených 

sportovců, kteří budou díky správné regeneraci moci provádět danou sportovní aktivitu 

do pozdějšího věku, i když ne na vrcholové úrovni. Podle mého názoru je důležité, aby 

lidé aktivně sportovali celý život a díky tomu tak předcházeli různým zraněním a 

nemocem. 
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 6. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo ohodnotit a porovnat míru účinku 2 způsobů regenerace 

(sportovní masáž, chladová terapie) aplikovaných ihned po definovaném druhu zátěže 

na stav svalu.  Měření bylo realizováno u hráčů, kteří se aktivně věnují zvolenému 

sportu. 

Nedostatkem této práce byl malý výzkumný soubor, proto nelze zobecňovat výsledky 

na širší populaci sportovců, kteří se věnují danému sportu. 

Výsledky našeho výzkumu nepodporují masáž, ve srovnání s chladovou terapií, jako 

účinnější prostředek regenerace k vnímání snížení diskomfortu. Jednalo se o 

krátkodobou regeneraci po konkrétním druhu zátěže s velmi definovaným souborem 

testovaných jedinců. Do budoucna by bylo lepší provést další výzkum, který by se 

zabýval lokální chladovou terapií, abychom mohli výsledky výzkumu porovnat. 

Vzhledem k velkému množství faktorů ovlivňujících účinnost masáže, to bude nelehký 

úkol, vzhledem k oblíbenosti a častému užívání masáže i chladové terapie ve sportu, 

velmi potřebný. 

Jelikož výzkum účinků jak masáže ve sportu, tak chladové terapie je velmi nejednotný a 

rozporuplný, domníváme se, že tato práce se může stát přínosem a zároveň motivem k 

dalšímu bádání. 
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Příloha 2 Vzor informovaného souhlasu pro účastníky výzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem 

„Subjektivní hodnocení účinku masáže a lokální terapie u volejbalistů“ a zároveň Vám 

děkuji za spolupráci a zúčastnění se experimentu. 

Bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu lokání terapie chladem a sportovní masáž 

ihned po zátěži. Zátěžový test proběhne na rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice 

Kladno. Cílem výzkumného projektu je zjistit, která z daných metod po absolvování 

zátěžového testu je efektivnější při návratu do plné trénovanosti jedince. Zátěžový test 

spočívá v provedení opakovaných výskoků snožmo na bedýnku o výšce 60cm po dobu 90 

sec. Obě vyšetření zahrnují tyto neinvazivní metody: sportovní masáž dolních končetin, 

pasivní metoda regenerace čili ponor do 2/3 stehenní části DK ve studené vodě o teplotě 

8-11 stupňů Celsia po dobu maximálně 1 minutu. Celková doba sledování je omezena 

dvěma týdny, ve kterých proběhne pokaždé jeden zátěžový test ve dvou skupinách, po 

kterém následuje jedna z metod. Po týdnu se test opakuje, ale metoda se mezi skupinami 

vymění. Po každém testu a metodě přispívající k regeneraci každý účastník bude 

vyhodnocen pomocí neinvazivní metody VAS (Vizuální analogová škála hodnocení 

bolesti). Celková doba jednoho vyšetření nepřesáhne hodinu. Rizika prováděného 

výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit prováděných v rámci tohoto 

typu výzkumu. Možné kontraindikace u pobytu ve studené vodě: alergie na chlad, 

kardiovaskulární onemocnění, horečnatá onemocnění, onkologické onemocnění. Možné 

kontraindikace, pro něž nebude možnost provádět masáž: onkologické problémy, choroby 

srdce, záněty svalů, osteoporóza, horečky, kožní problémy, infekční onemocnění. 

Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná 

v bakalářské práci a v odborných časopisech, v monografií a na konferencích, případně 

budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data 

smazána.  

 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná osobní data nebyla zneužita. 

 
 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele: Lenka Drdošová   

Podpis:........................... 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla 

poučení....................................Podpis:..........................  

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu 

nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 

která bude následně informovat předkladatele projektu. 



58 

 

Příloha 3 Vizuální analogová škála, dle Wong Bakera (1988). 

 


