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ÚVOD
Predkladaný vysokoškolský učebný text Klasická a športová masáž (2. vydanie
doplnené) je určený študentom bakalárskeho študijného programu Šport a rekreácia.
Podrobne sa venujeme klasickej a športovej masáži a iným masážnym technikám,
najčastejšie používaných v športe a rekreácii. Učebné texty poskytujú rozšírené informácie
o postupoch, indikáciách a kontraindikáciách masáží, potrebné pre výkon klasickej a
športovej masáže v športovej oblasti.
V učebnom texte opisujeme históriu masáže, všeobecné zásady pre masérov
v športovej oblasti, základné hmaty a ich prechodové varianty. Následne sa zaoberáme
metodickým postupom s názornými obrázkami (vlastné zdroje) pri klasickej a športovej
masáži jednotlivých častí tela. Venujeme sa základným informáciám o uplatňovaní masáže
v telovýchovnej, športovej praxi a regenerácii. Pridávame do masérskych postupov aj
základné hmaty pre pasívne pohyby v kĺboch.
Učebný text neobsahuje informácie týkajúce sa anatómie ľudského tela a informácie
z fyziológie, pretože študenti Ústavu telesnej výchovy a športu v študijnom programe „Šport
a rekreácia“ absolvujú povinné predmety: anatómia, fyziológia, prvá pomoc a psychológia.
Tento text poskytuje dostatočné množstvo poznatkov z klasickej a športovej masáže, ktoré
umožnia študentom zorientovať sa v danej problematike.
Získané informácie umožnia študentom vhodným výberom a použitím masážnych
hmatov skvalitniť regeneráciu po fyzickej záťaži, nielen po športovom výkone. Masážou
môžu prispieť k odstráneniu únavy a vyrovnávať dôsledky jednostranného zaťažovania
organizmu počas denného pohybového režimu.
Masáž je praktickou činnosťou, preto by mal každý študent k jej zvládnutiu okrem
teoretických vedomostí z anatómie, fyziológie, základov hygieny a psychológie, absolvovať
aj praktickú výučbu masážnych techník.
Skôr ako študent začne s masážou musí poznať okrem spomínanej teórii a techniky
hmatov aj zdravotný stav masírovanej osoby. V odôvodnených prípadoch je potreba
lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby. Odporúčame všetkým aj skúseným
masérom konzultácie a porady s lekárom.
Mgr. Agata Horbacz, PhD., Košice 2018
autor

1 TEÓRIA MASÁŽE
Termín masáž pochádza z gréckeho termínu massé, masain, tzn. hniesť, miesiť.
Opisuje jednu z techník, ktoré sa pri masáži používajú dodnes (Hošková, 2007).
Podľa Slovenskej komory masérov, definícia poskytovanej služby – masáž znie:
„ Masážna starostlivosť o pokožku, podkožie, svalstvo a pohybovo-podporný aparát
tela so zameraním na ich uvoľnenie, správny tonus a celkovú relaxáciu; ide o celotelovú
alebo lokalizovanú masáž kože, podkožia a mäkkých tkanív pohybového a podporného
ústrojenstva s použitím masážnych emulzií, olejov a krémov“ http://skmmz.sk/eticky-kodexmasera/.
Masáž je dnes neprestajne sa vyvíjajúca terapia, do ktorej terapeuti pridajú nové
vedomosti klasickej medicíny a prírodného liečiteľstva. Záujem o masáž rastie nielen pre
možnosť liečby unavených svalov, ale aj problémov spôsobených stresom, preto regenerácia
pomocou masáže dokáže pôsobiť nielen na telo, ale aj na myseľ (Meeus, Joshi, 2017).
Blahodarné účinky masáže okrem rekreantov, využívajú športovci pre upevnenie
zdravia, lepší telesný a duševný výkon. Nesmieme tiež zabudnúť na vzrastajúci záujem
o dobrý celkový vzhľad, zvlášť u ľudí v strednom a staršom veku (Pavlů, Kvapilík, 1994).
Masáž zahŕňa hmaty: trenia, vytierania, rozotierania a hnetenia mäkkých tkanív tela
s cieľom navodiť stav celkového uvoľnenia organizmu a povzbudenia regeneračných
schopností. Dôležité je prispôsobiť masážne techniky potrebám masírovanej osoby, aby sa
dosiahol očakávaný účinok v regenerácii.
Športovú masáž využívajú mimo výkonnostných športovcov aj príležitostne
športujúci, alebo aj nešportujúci jedinci. Pre tieto skupiny sa stáva masáž príjemným,
potrebným doplnkom telesnej kultúry každého pohybovo aktívneho človeka.
Pozitívne účinky masáže pomôžu naladiť organizmus masírovanej osoby k ďalšej činnosti.
Športový masér musí vedieť zvoliť správny druh masáže, následne ju vykonať a
športovcovi poradiť, ako ďalej postupovať pri regenerácii.
Preto sa každý masér praxou a využívaním nových techník stále zdokonaľuje, aby bol
pripravený pomôcť rôznym skupinám záujemcov po fyzickej záťaži.
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1.1 História masáže
Masáž je liečebná a relaxačná technika, ktorá je uznávaná a používaná už vo veľmi
dávnych dobách. Najstaršie poznámky o masáži registrujeme v Číne, z lekárskeho spisu
známeho pod názvom Nei Čching z 25. storočia pred naším letopočtom (Kavanagh, 2009).
V Indii v 18. storočí p. n. l. vo Védach - knihách o poznaní života opisovali masáž
a liečebnú telesnú výchovu. Často účinok masáže spojovali s pôsobením rozličných božstiev
(Jánošdeák, Jánošdeák, 2007).
V 5. – 6. storočí p. n. l. sa masáži venoval medzi inými známy čínsky filozof Konfucius,
ktorý vypracoval metodiku masáže (Flandera, 2005).
V Egypte sa našli písomné poznámky, ktoré pochádzajú z roku okolo 1600 p. n. l.. V nich
sú opísané medicínske poznatky a liečebné postupy lekárov. Masáž je opísaná ako
liečebný prostriedok prospešný telu.
V Európe je masáž známa zo starovekého Grécka, kde bol za otca medicíny
považovaný lekár Hippokrates (460 – 377 p. n. l.), ktorý sa zaoberal masážou a jej účinkami.
Vypracoval niektoré liečebné vyšetrovacie metódy.
Od Grékov prevzali masáž Rimania. Medzi najznámejších rímskych lekárov patrili Celsius
(1. storočie p. n. l.) a Galénos (129 – 200 p. n. l.). Zdôrazňovali význam cvičenia pre zdravie.
Masáž používali ako doplnok cvičenia.
V Rímskej ríši boli masérske služby poskytované v termálnych kúpeľoch, kde ich súčasťou
boli nielen poskytované masáže, ale aj cvičenie v telocvičniach a vzdelávanie v knižniciach.
V stredoveku dochádza vplyvom cirkvi k úpadku prírodných vied, lekárstva a
telesnej výchovy. Výnimkou je arabská kultúra, kde dochádza k rozvoju vedy, medicíny,
prírodných vied a starostlivosti o telo. Vynikajúcim lekárom a znalcom masáží bol Avicenna
v 10. - 11. storočí (Flandera, 2005). Masáže sa uplatňovali najviac v tureckých parných
kúpeľoch. Ako prostriedky masáže sa používali rôzne oleje, masti, neskôr púdre a mydlo.
V Európe v 16. storočí nastáva významný rozvoj medicíny. Do hlavného záujmu sa dostáva
človek, jeho duševná a telesná stránka. Masáž sa stáva jedným z liečebných prostriedkov.
Na konci 18. storočia vo Švédsku, Nemecku a Francúzsku vznikajú školy, ktoré
vyučujú masáž a dávajú jej nové pojatie. Dôležité miesto prislúcha švédskej škole.
Jej tvorca teológ a literát P. H. Ling (1776 - 1839) vypracoval vlastný systém masáží. Vďaka
nemu vznikol Ústredný ústav švédskej gymnastiky, kde sa nahádzalo výukové masážne
stredisko. http://soc.wbl.sk/Historia-Klasickej-masaze.html.
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O rozvoj masáže sa pričinil aj I. Z. Zabludovský. Za 25 rokov práce v tomto odbore sa
považuje za „Otca masáže“.
Fínska masérska škola Dr. Hartea sídlila v Helsinkách. Severný spôsob masáže prevzali na
Olympijských hrách v roku 1900 americkí atléti (Hošková, 2007).
V ZSSR sa od roku 1924 masáž vyučovala na Štátnom inštitúte telesnej kultúry v Moskve.
V inštitúte sa organizovali prvé kurzy športovej masáže.
V Československu sa za zakladateľa modernej masáže považuje ortopéd V.
Chlumský (1867 – 1943), ktorý v Prahe v roku 1906 vydal publikáciu – učebnicu
„O masáži“. http://soc.wbl.sk/Historia-Klasickej-masaze.html.
Od roku 1928 prednášal MUDr. M. Jaroš o športovej masáži a vydal príručku „Športová
masáž“. V Česko-Slovensku sa až po druhej svetovej vojne stala športová masáž súčasťou
vzdelávacích telovýchovných kurzov. O jej popularizáciu sa zaslúžil MUDr. José Kvapli,
MUDr. Ján Jánošdeák a K. Žaloudek (Hošková, 2007).
V roku 1953 sa vyučuje masáž na ITVŠ v Prahe a od roku 1957 aj v Bratislave.
V Bratislave v roku 1989 bolo založené Združenie športových a regeneračných pracovníkov.
Najvýznamnejším predstaviteľom športovej masáže od roku 1989 sa stal MUDr. Ján
Jánošdeák, ktorý viedol akreditované školiace zariadenia pre masáž a vydal množstvo
publikácií, týkajúcich sa klasickej a športovej masáže. Ďalší autori, ktorí sa zaoberali
výukou masáží a ich propagáciou: MUDr. J. Kvapilík, MUDr. K. Žaloudek, PhDr., Prof.
RNDr. V. Štulrajter, A. Plačková a iní (Jánošdeák a Jánošdeák, 2007).
Na niektorých vysokých školách s telovýchovným zameraním je zavedená výučba masáže
vo forme výberového predmetu „Klasická a športová masáž“ alebo „Regenerácia a masáže“.
Na FTVŠ sa v Bratislave v školskom roku 2000/2001 otvorila študijná kombinácia Telesná
výchova – regenerácia, s rozšírením teoretického i praktického vzdelávania týkajúceho sa
regenerácie a dominantného prostriedku - klasickej masáže a jej aplikáciou v športe.
Literatúra priniesla v súčasnosti viacero poznatkov, ktoré dovoľujú zvyšovať úroveň
klasickej, športovej masáže a jej regeneračného využitia v telesnej výchove, športe
a rekreácii. V súčasnosti je masáž veľmi populárna nielen v športe, ale aj v rôznych
liečebných formách a rekreačných aktivitách.

8

1.2

Význam a pôsobenie masáže na organizmus
Masáž patrí do biologických prostriedkov regenerácie. Regenerácia je prostriedkom

odstránenia únavy, urýchlenia a prehĺbenia zotavovacích procesov, je prevenciou preťaženia
organizmu a dokonca aj prevenciou poškodenia zdravia (Liba, Buková, 2012).
Masáž má stimulačný alebo upokojujúci regeneračný účinok na masírovaného. Veľa
ľudí reaguje pozitívne na citlivý dotyk, ktorý často vyvoláva u nich pocíť hlbokého
uvoľnenia.
Všeobecné praktické zásady masáže (Elisworth, Altman, 2014):


masírovaná osoba sa má cítiť pri masáži príjemne,



nesmie cítiť bolesť, ak masáž spôsobuje bolesť treba ju prerušiť,



nesmie cítiť zimu,



ak masáž klienta šteklí, treba znížiť alebo zvýšiť tlak,



nesmie sa vyvíjať tlak bezprostredne na chrbticu, ani ju masírovať.
Pri celkovej masáži ľudského tela sú zaužívané rôzne postupy. Najčastejšie sa

používa vzostupná a zostupná masáž.
Vzostupná masáž, kde sa najskôr masírujú dolné končatiny, potom trup spredu a zozadu.
Následne horné končatiny a na konci je masírovaná hlava.
Zostupnú masáž začíname masážou hlavy, horných končatín, potom masírujeme trup a na
koniec dolné končatiny. Aplikuje sa výnimočne u pacientov s vysokým krvným tlakom.
Odporúčame zahájenie klasickej masáže masážou chrbta.
Orientačné časové odporúčania trvania masáží podľa (Jánošdeák a Janošdeák, 2007):


celková masáž trvá od 50 – 60 minút.



telo zozadu cca 20 minút a v sede 15 minút



telo spredu sa masíruje cca 20 minút.

Pri masáži pôsobíme na ľudské telo (Jánošdeák, 1989), ( Hošková,2007):


mechanicky



biochemicky



reflexne
Mechanické pôsobenie masáže spočíva v tom, že tlakom rúk na telo povzbudzujeme

krvný obeh a lymfatický obeh.
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Mechanické účinky vhodne zvolenej masáže:


zlepšenie podmienok pre svalovú a kĺbovú činnosť - lepšia pohyblivosť



zotavenie organizmu po úraze (napr. zlepšuje sa vstrebávanie opuchlín, krvných
výronov...)



dochádza k odstráneniu povrchových zrohovatených buniek pokožky – zvyšuje sa
výživa kožných buniek



podporuje okysličovanie krvi



urýchľuje odstraňovanie pocitu únavy (Tesař, 2015)

„ Masážou sa ovplyvňuje aj prúd žilovej krvi v svaloch. Okrem zrýchlenia miazgového
obehu sa experimentálne potvrdilo aj zlepšenie vstrebávania a odstraňovania cudzích látok“
Jánošdeák (1989, s. 27).
Biomechanické pôsobenie masáží podľa Jánošdeáka (1989), Flandera (2005) a podľa
Hoškovej (2007) sa prejavuje začervenaním kože. Koža sa prekrvuje, telo aktivizuje látky,
ktoré sú prítomné v organizme v nižšej koncentrácii: acetylcholín, histamín, adrenalín a iné.
Tieto látky spôsobujú rozšírenie krvných vlásočníc a drobných ciev v koži a podkoží, ktoré
sú naplnené okysličenou krvou a týmto dochádza k začervenaniu masírovaného miesta
(Thurzová, Komadel, 1994). Lepším prekrvením sa rýchlejšie odstraňujú metabolity. Väčšia
cirkulácia pomáha zmenšiť opuchy.
Reflexné pôsobenie. Pri masáži dochádza k dráždeniu receptorov rozličnej intenzity
podľa druhu masáže a spôsobu jej vykonávania. Z receptorov, ktoré sa nachádzajú na
povrchu tela sa podráždenie prenáša dostredivými nervovými dráhami do centrálneho
nervového systému, kde sa informácie spracúvajú a odstredivými nervovými dráhami sa
dostávajú

k výkonným orgánom, kde sa podráždenie šíri a nastáva reakcia celého

organizmu na masáž.
Účinky masáže závisia od výberu a sily masérskych hmatov, ktoré ovplyvňujú
organizmus ako celok (celkové účinky), alebo pôsobia na jeho jednotlivé časti (lokálne
účinky).
Účinok masáže je ovplyvnený pôsobením masérskych hmatov, ich intenzitou,
smerom a rýchlosťou prevedenia.
10

Celkový účinok masáže, uplatňovaný prostredníctvom nervového systému pozostáva
z množstva čiastkových účinkov.
Lokálne účinky masáže


koža pri masáži sa otepľuje a prekrvuje,



z povrchu kože sa odstraňujú odumreté bunky pokožky a uvoľňuje sa vyústenie
potných a mazových žliaz, kde dochádza k zlepšeniu kožného dýchania,



zvyšuje sa elasticita a pevnosť kože,



rozšírením kapilár sa zvyšuje prekrvenie, prísun kyslíka a živín, súčasne dochádza
k zvýšenému vyplavovaniu produktov látkovej výmeny,



masážnymi hmatmi sa urýchľuje prúdenie lymfy v lymfatických cievach,



prekrvenie priaznivo pôsobí na stav podkožného tkaniva v okolí kĺbov, odstraňujú sa
opuchy, usadeniny soli a zvyšuje sa pružnosť kĺbového puzdra – zlepší sa
pohyblivosť príslušného kĺbu,



prekrvením svalstva, sa zvýši prívod kyslíka a výživných látok, čo ovplyvní svalový
tonus (svalové napätie), odstráni svalovú únavu (Flandera, 2005).

Všeobecne celkový účinok masáží zlepšuje telesný stav človeka, jeho pracovnú schopnosť,
športový výkon a pozitívny priebeh regenerácie.

1.3 Psychologické aspekty masáže
Psychický stav pacienta má obrovský dopad na zotavovacie procesy prebiehajúce
v ľudskom tele. Existuje silná väzba medzi emocionálnym stresom a svalovou dysfunkciou.
Psychické stavy a procesy vznikajúce v priebehu masáže je nutné sledovať a priebeh masáže
im prispôsobovať. Pri svojej práci by mal masér využívať znalosti z oblasti psychológie. Mal
by poznať základné typy, charakteristiky osobnosti, aby mohol správne jednať so
zákazníkmi (Pavlů, Kvapilík, 1994).
Nedosiahnutie športových cieľov alebo časté zranenia môžu byť pre športovca psychicky
náročné. Pokiaľ športovec bude pozitívne a optimisticky rozmýšľať, bude sa cítiť lepšie
a regeneračné procesy budú prebiehať omnoho rýchlejšie (Destefano a kol. 2010).
Pravidelná masáž znižuje depresiu, upokojuje myseľ, znižuje úzkosť, zlepšuje spánok a
zlepšuje náladu. Všetky tieto faktory môžu zohrávať značnú úlohu pri regenerácii pred,
11

v priebehu, alebo po fyzickej záťaži. Depresia celkovo znižuje motiváciu k dosiahnutiu
cieľa. Vysoká úroveň stresu niekedy vedie k vyhýbaniu sa cvičeniu. Viacerí terapeuti alebo
lekári súhlasia s názorom, že bolesť chrbta a krčnej chrbtice môže byť fyzickým prejavom
potlačovaných emócií a preto odporúčame masáž, ktorá povzbudzuje pozitívne myslenie
a emocionálnu rovnováhu masírovanej osoby. Jemné masážne techniky, jemné dotyky
a hladenie pôsobia upokojujúco, pomáhajú relaxovať. Relaxačné účinky masáže sú dobrým
prostriedkom pre všetky psychologické problémy (Vennells, 2004).
Masér môže prispievať k zlepšovaniu a udržiavaniu dobrej atmosféry pred, v priebehu a po
súťaži. V družstvách môže pomôcť v spolupráci medzi hráčmi a trénerom, nepriamo môže
ovplyvňovať správane hráčov vo vzájomných vzťahoch.
1.4 Hygienické zásady masáže
Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR (UVZSR):
„Cieľom hygieny životného prostredia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva
vytváraním takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k
ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode“ (UVZSR,
2016).
Masáž patrí do kategórie - služba starostlivosti o ľudské telo (so znakmi epidemiologicky
závažných činností) na rozhraní so zdravotníckymi službami, s ktorými sa môže prekrývať.
Základnou hygienickou požiadavkou masáže je dodržiavanie čistoty maséra, masírovanej
osoby a miestnosti alebo prostredia, kde je vykonávaná masáž.
Masér musí dbať o čistotu (hygienu) svojho celého tela, po každej masáži si musí umyť ruky
(podľa potreby môže použiť aj dezinfekčný prostriedok) a prípadne aj tvár, často sa musí
sprchovať a dbať o čistotu svojho oblečenia. Masérove ruky okrem toho, že sú čisté a hladké,
musia mať na krátko ostrihané nechty, s hladkým okrajom. Odporúča sa biele, čisté pohodlné
bavlnené oblečenie a zdravotne pohodlná obuv.
Masér by nemal masírovať ak: je chorý, má poranenia rúk a kožné problémy. Masér sa musí
starať o svoj zdravotný stav, čiže mal by chodiť na pravidelné preventívne
lekárske vyšetrenia. Z preventívneho hľadiska musí mať správny pracovný režim (striedanie
polôh), pri masáži dbať o správne postavenie tela a dodržiavať životosprávu. Osoba robiaca
masáž, by mala stáť vzpriamene, s rovným chrbtom, nohami miernie rozkročenými
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a hmotnosťou tela rozloženou rovnomerne na obe dolné končatiny (Kavanagh, 2009).
Ku klientovi by mal byť masér ohľaduplný a pozorný.
Masírovaná osoba sa má osprchovať alebo dôkladne umyť, nesmie zapáchať.
Musí byť zdravotne spôsobilá na masáž (vid. kontraindikácie, str. 16).
Miestnosť na masáž má byť primerane priestranná, dobre vetrateľná, má mať umývadlo
a sprchovací kút s teplou a studenou vodou. Má byť dobre osvetlená (denným svetlom),
čistá, steny umývateľné, teplota 23 – 24° C. V miestnosti sa má nachádzať lekárnička
obsahujúca všetky prostriedky nutné k poskytnutiu prvej pomoci. Podlaha má byť dobre
umývateľná.
Masérske lôžko je 190 – 200 cm dlhé, 75 - 80 cm široké, 80 - 85 cm vysoké s umývateľným
povrchom, ktoré čistíme saponátovými prípravkami a podľa potreby dezinfikujeme. Na
lôžko používame papierové podložky alebo biele plachty, ktoré po každom klientovi
meníme, plachty a uteráky perieme.
Odpad. Všetok odpad sa každý deň odstraňuje do komunálneho odpadu.
Legislatíva na úseku epidemiologicky závažných činností pri poskytovaní služieb v
zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Epidemiologicky závažná činnosť
1) Epidemiologicky závažnou činnosťou je činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a
šírenia prenosných ochorení. Môžu ju vykonávať len osoby zdravotne spôsobilé a odborne
spôsobilé.
Medzi epidemiologicky závažné činnosti v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov patri aj
činnosť v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (RUVZNR, 2016)
Zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov §23 Zariadenia starostlivosti o ľudské telo:
1. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika,
manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na
poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb.
2. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenia
starostlivosti o ľudské telo (ďalej len „prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské
telo“) sú povinní
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a) používať také postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky, aby pri
poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo k poškodeniu zdravia
b) mať k dispozícii lekárničku prvej pomoci
c) poučiť osobu, ktorej poskytujú služby o rizikách spojených s poskytovanou službou
d) vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu
(4) Prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo a jeho zamestnanci nesmú
a) manipulovať s jazvami
b) manipulovať s materskými znamienkami
c) robiť výkony na očnej spojovke a rohovke
http://www.ruvznr.sk/dokumentynew/skussluzby.pdf
Ďalej
Vyhláška MZ SR 554/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o
ľudské telo. Hygienické požiadavky na zriaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení
starostlivosti o ľudské telo.
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo poskytujú nezdravotnícku starostlivosť so zameraním
na osobnú hygienu, estetické aspekty, kondičnú podporu, utužovanie zdravia a
uspokojovanie fyziologických potrieb človeka. V týchto zariadeniach dochádza k priamemu
kontaktu obsluhujúceho personálu s telom zákazníka. Preto, ak sa dôsledne nedodržiavajú
hygienické zásady, môže dôjsť k prenosu infekčných ochorení, prípadne i k inému
poškodeniu zdravia zákazníka (ale i personálu) v dôsledku neodborného pracovného
postupu. Zariadenie musí mať prívod pitnej vody a prívod teplej úžitkovej vody. Na
zásobovanie prevádzok je možné používať len pitnú vodu, ktorá svojou kvalitou vyhovuje
požiadavkám nariadenia vlády č. 354/2006 ktorou sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. V každej
prevádzkovej miestnosti musí byť k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej
vody, v masážnych salónoch aj sprchy /nevzťahuje sa na každú prevádzkovú miestnosť
solárií a sáun http://www.ruvznr.sk/dokumentynew/skussluzby.pdf.
Jednotlivé predmety zariadenia musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.
Etický kódex maséra podľa Slovenskej komory masérov mimo zdravotníctva (SKMMZ),
kde masér v rámci poskytovania masérskych, rekondičných a regeneračných služieb sa
zaväzuje dodržiavať body kódexu z 2. marca 2016. http://skmmz.sk/eticky-kodex-masera/.
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1.5 Etický kódex
Najdôležitejšie body etického kódexu maséra:


Ak zdravotný stav klienta nepatrí do kompetencie maséra a v závažných prípadoch,
odporúča návštevu lekára.



Sa snaží udržiavať a zvyšovať úroveň svojej odbornej kvalifikácie, vzdelania. Je
zodpovedný za kvalitu poskytovanej starostlivosti.



Dodržiava zákony a hygienické požiadavky, viažuce sa s masérkou profesiou.



Poskytuje služby na ktoré je kvalifikovaný príslušnými kurzami a certifikátmi, alebo
inak odborne pripravený.

Morálne a etické vnímanie práce maséra:


Prácu maséra vnímame ako povolanie, ale aj ako životné poslanie.



Masér si uvedomuje morálny a etický dopad svojich slov, myšlienok a činov na
klienta.



Pozná svoje slabé stránky a aktívne pracuje na ich eliminácii.



Dbá o svoj vzhľad, upravenosť a čistotu.



Uvedomuje si svoje profesijné i etické hranice vo vzťahu ku klientovi.



Súkromie klienta, obsah a priebeh stretnutia zostáva pre ostatných tajomstvom.

Vzťah maséra a klienta, zásady práce s klientom:


Na každé stretnutie je masér pripravený. Služby poskytuje v najvyššej kvalite.



Pred masérskym výkonom zisťuje zdravotný stav klienta, až tak posudzuje vhodnosť
vykonávanej masáže a za každých okolností zachováva profesionálny prístup.



Individuálny prístup ku klientovi, prispôsobenie masáže (masérskej techniky) jeho
potrebám, momentálnemu zdravotnému stavu.



Rešpektuje odmietnutie klienta, zmenu alebo ukončenie masážnej techniky.



Stará sa o vytvorenie príjemnej a bezpečnej atmosféry.



Masér má právo odmietnuť klienta, ktorý príde na masáž pod vplyvom alkoholu,
omamných, psychotropných látok, správa sa nevhodne.



Po ukončení masáže všetky prostriedky a pomôcky pripravíme čisté na ďalšie
použitie.
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„Masér je povinný pristupovať k svojej práci so všetkými odbornými kompetenciami,
ktorými je vybavený, s vedomím profesionálnej zodpovednosti za podporu a zlepšenie
zdravia, zmierňovanie a odstraňovanie bolesti“ http://skmmz.sk/eticky-kodex-masera/.
1.6 Indikácie a kontraindikácie
Indikácie (masáž sa odporúča) podľa Jánošdeáka (1989), Flandery (2005), Jánošdeáka a
Janošdeáka (2007)


rekonvalescencia po ťažkých chorobách;



chronické reumatické ochorenia;



choroby pohybového aparátu;



všeobecné napätie;



preťaženie a bolesti svalov;



odbúranie stresu;



bolesti hlavy;



zápcha atonického typu;



po niektorých úrazoch a operáciách, urýchľuje sa vstrebávanie výronu a hojenie rán;



jemná masáž pri jazvách

Kontraindikácie celkové (masáž sa neodporúča):


stavy vysokého vyčerpania a únavy;



horúčky, akútne zápaly (kože, ciev, obličiek, kĺbov), infekčné ochorenia;



miesta väčších uzlovitých kŕčových žíl;



miesta čerstvého poranenia kože, väzív, šliach a svalov;



pokročilá osteoporóza;



choroby dutiny brušnej;



vysoký krvný tlak;



akútne ochorenie medzistavcovej platničky;



tehotenstvo a dva mesiace po pôrode;



nádorové ochorenia.
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Kontraindikácie čiastočné:


oblasť materských znamienok;



kožné ochorenia (hnisavé alebo plesňové ochorenie, bodnutie hmyzom, poranenie
kože, miesta po ožiarení;



nemasírujeme v miestach, kde sú pod kožou uložené veľké lymfatické uzliny, cievy
nervy (slabiny, podpazušie, krk spredu, podkolenie a brucho);



nemasírujeme chrbticu, mečový výbežok hrudníkovej kosti;



nemasírujeme pohlavné organy ani prsia u žien a bradavky u mužov;



nemasírujeme brucho u tehotných žien, u žien pri menštruácií, pri silnej zápche
(Tesař, 2015).

1.7 Masážne prostriedky
Masážne prostriedky slúžia na uľahčenie alebo na skvalitnenie masérskej techniky.
Väčšina týchto prostriedkov zlepšuje, zrýchľuje a zjemňuje masážny sklz. Prostriedky
obsahujú rastlinné výťažky s protizápalovým pôsobením a voňavé prísady. Prostriedkom,
ktoré zlepšujú kĺzanie pri masáži, hovoríme základné masážne prostriedky.
Základné (tradičné) masážne prostriedky sú:


mydlá (detské mydlá, mydlá s lanolínom) – sklz a priliehavosť nie je dobrá,
používame ich hlavne pri sprchovaní;



zásypy (púdre - dnes už málo používané);



tukové masážne prípravky (olivový, slnečnicový, kokosový, sezamový olej, vosky,
vazelíny, atď.);



emulzie (zloženie - voda, olej a iné účinné látky);



liehové masážne prípravky (športovky);



gély (roztok tvorený vodou, liehom a škrobom). Gély sa rýchlo vstrebávajú a preto
nie sú vhodné na masáž celého tela.

Špeciálne masážne prostriedky


zahrievacie, prekrvujúce, dráždivé masážne prostriedky získavame pridaním
výťažku z paprík a gáfru (napríklad emulzia Emspoma červená – hrejivá používa sa
pri pohotovostnej masáži pred výkonom, v chladnom počasí a pri masáži čiastočnej);
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základná Emspoma biela sa používa k celkovej masáži odstraňujúcej únavu;



chladivá Emspoma modrá sa používa k celkovej masáži ;



používané pri únave a bolesti (napr. emulzia Emspoma – zelená) (Jánošdeák, 1989).

Emulzie majú výborný sklz a priliehavosť, umožňujú lepšie vstrebanie účinných látok do
tela a neupchávajú póry.
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2

PRAKTICKÁ ČASŤ

2.1 Základné masérske techniky
Masážne hmaty sa využívajú k upevneniu telesného a duševného zdravia, k posilneniu
organizmu po fyzickej záťaži, k zvýšeniu výkonnosti alebo k zlepšeniu vzhľadu.
Existuje niekoľko desiatok zostáv masérskych hmatov, ktoré sa využívajú opakovane na
rôznych častiach tela. Niektoré hmaty sú špecifické na určitú časť tela.
Každý masér má svoj masérsky systém a metodiku, ktorá sa mu osvedčila a ktorú
najčastejšie používa.
2.1.1 Základné masérske hmaty
Trenie sa vykonáva na začiatku a na konci každej kvalitnej masáže. Smer trenia je
na trupe a končatinách dostredivý (smerom k srdcu). Vo väčšine sú pohyby priamočiare.
Pri klasickej, relaxačnej a upokojujúcej masáži sa vykonáva pomalými, rovnomernými
plynulými pohybmi rúk v pozdĺžnom smere svalov. Pri klasickej a relaxačnej masáži u
masírovaného vyvoláva pocit uvoľnenia, upokojenia a prehriatia. Pri dráždivej športovej
masáži sa vyskytuje väčšia rýchlosť, nepravidelné tempo a kratšie ťahy. Pokožka sa
začervená (prekrví sa), otepľuje sa, odlupujú sa odumreté bunky.
Ak pri trení vyvíjame väčší tlak, prejavuje sa to účinkami v podkožnom tkanive a na svaloch.
Týmto sa zlepšuje krvný a miazgový obeh a dochádza k lepšiemu odvádzaniu odpadových
produktov látkovej premeny (Janošdeák, 1989).
Rozlišujeme trenie:
 Pozdĺžne (dlaňami a dlaňovými plochami prstov).
 Striedavé (ako vyššie, striedame raz pravú, raz ľavú hornú končatinu).
 Cez ruku (masírujeme ramená a dolné končatiny).
 Obťahovanie (obidve ruky obopnú určitú časť tela a jemným tlakom sa posúvajú
jedným smerom, napr. stehno).
 Obložením (prsty na ruke – „zakladáme prsteň“).
 Trenie jazdcovým hmatom (priehlavok chodidla).
 Trenie slučkou (sedacie svaly)
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Po trení väčšinou nastupuje podobná technika, prechodový variant vytieranie (výter).
Pôsobíme o niečo silnejšie ako pri trení na kožu, podkožie a svaly.
Rozotieranie sa vykonáva po technike vytieranie. Vykonávame menšie a väčšie
kruhovité alebo špirálovité pohyby s primeraným tlakom do hĺbky, najčastejšie v okolí kĺbov
a chrbtice. Masírovaný má tlak dobre znášať a nemá mu spôsobovať bolesť.
Malé plochy rozotierame bruškami jedného prsta alebo až tromi prstami, prípadne palcom.
Väčšie plochy „štipkou“ - spojenými prstami jednej ruky, často pomocou druhej, pätkou
dlane alebo päsťou (na vonkajšej strane stehna).
Rýchlosť závisí od typu masáže, či je klasická, relaxačná alebo ide o iný druh športovej
masáže.
Účinok rozotierania spočíva v pozitívnom ovplyvnení stavu podkožného tkaniva, kĺbov,
svalových šliach a plochých svalov.
Pri rozotieraní pôsobíme:
 Jedným až štyrmi prstami jednej ruky;
 „Štipkou“ jednej ruky (koncami piatich prstov jednej ruky);
 Jednou rukou za pomoci druhej - jedna dlaň uložená na druhej (desiatimi prstami);
 Celou dlaňou;
 Hánkami (chodidlo);
 Palcami;
 Pätkou dlane (násadou dlaní);
 Hánkami prstov;
Hnetenie (miesenie) nastupuje po rozotieraní a hlavne je určené na masáž väčších
bruškatých svalov na končatinách. Malé svaly sa uchopujú pri hnetení iba končekmi prstov.
Hnetenie je zložitejší hmat a vykonáva sa tak, že sval uchopíme medzi palec a prsty. Sval
rytmicky stláčame, uvoľňujeme a odťahujeme od kostí. Snažíme sa ho vtlačiť do dlane, aby
sme mali plný úchop. Stláčame primerane, aby nevznikla bolesť a nežiadúce obranné
napínania svalov (Jánošdeák, Jánošdeák, 2007). Smer masáže je dostredivý.
Rozlišujeme hnetenie:
 Základné;
 Striedavé (malá riasa 2-3 cm ruky od seba);
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 Protismerné (veľká riasa 10-15 cm ruky od seba);
 Vlnovité (riasa tvorí vlnu);
 Stláčanie (na predlaktí);
 Veľkoobjemové hnetenie (stehenný sval - stlačíme celými dlaňami, svaly proti sebe
a zároveň vykonávame drobný krúživý pohyb);
 Váľanie (dvojhlavý a trojhlavý ramenný sval a svaly stehna) – svaly stlačíme
a váľame primeranou rýchlosťou;
Hnetenie má značný vplyv na krvný a miazgový obeh. Zlepšuje výživu svalov a
odstraňovanie škodlivých odpadových látok. Pozitívne pôsobí na nervový systém a svalový
tonus, ktorý môžeme zvyšovať alebo znižovať.
Tepanie väčšinou nastupuje ako druhá zo záverečných techník, zahŕňa skupinu rýchlych
hmatov.
 Tepanie - plošné formy (otvorená dlaň s vystretými prstami a druhá technika - prsty
a dlaň tvoria misku);
 Bubnovanie - tepanie končekmi prstov (na tvári, dlani, bruchu);
 „Zmetanie“ - vonkajšou hranou dlaní smerom k sebe „jemné zmetanie smetí“
(na tvári, bruchu, hrudníku);
 Tepanie - sekanie - hranou dlaní kolmo k telu (vonkajšia strana stehna);
 Päste (mäkká, polopäsť, tvrdá, boxerská);
 Vejárovitý spôsob (dlane smerom k sebe na vzdialenosť okolo 5 - 15 cm,
vejárovitý pohyb prstami).
Účinky tepania, rôznymi spôsobmi bubnovania a zmetania, podráždia svaly a spôsobia
stiahnutie ciev. Tvrdšie techniky tepania - plošné formy a päste sa podobajú

účinku

dráždenia elektrickým prúdom, rozširujú cievy (Janošdeák,1989). Čím je sila a rýchlosť
tepania vyššia, tým je účinok dráždivejší. Netepeme na oblasť obličiek, chrbticu, tepny,
podpazušie, zakolennu jamku, brucho a na vnútornú časť stehna.
Chvenie (vibrácia) je jednou zo záverečných techník, pri ktorej dochádza k vibráciám
masírovaných častí tela. Pracujeme jedným smerom, jednou alebo dvoma rukami súčasne.
Vibrácie aktivujúce nervový systém.
 Základné ( vykonávajú sa pomocou brušiek prstov alebo celou dlaňou);
 Otriasanie vidlicou (dlane tvoria vidlicu);
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 Vytriasanie (dolnej a hornej končatiny).
Pohyby v kĺboch môžu byť pasívne, aktívne alebo miešané. Pri športovej masáži
najčastejšie využívame pohyby pasívne.
Pasívne pohyby v kĺboch (masírovaný sám nevykonáva pohyby, ale masér hýbe jeho
končatinami) sú prostriedkom na zlepšenie pohyblivosti v jednotlivých kĺboch.
Pohyby v kĺboch majú vplyv na prekrvenie kĺbu a značný význam pri doliečení kĺbových
poranení športovcov. Rozsah pohybu zväčšujeme postupne podľa fyziologických možností
klienta.
Poznáme základné hmaty pre pasívne pohyby v kĺboch:
a) pohyby v jednom kĺbe (vykonávame v danom kĺbe flexiu a extenziu alebo pohyb
krúžením – rotácia na vnútornú a vonkajšiu stranu)
b) pohyby vo viacerých kĺboch (ohýbanie a naťahovanie dolnej končatiny v kolennom
a panvovom kĺbe - napr. unožovanie alebo pohyb krúžením hornej končatiny v
lakťovom a ramennom kĺbe – napr. upaženie a krúženie).
2.1.2 Prechodové varianty základných hmatov
Vytieranie (výter) je silnejšie, prienik do kože a pod ňou ležiacich tkanív je účinnejší
ako pri trení. Vytieranie uskutočňujeme celými plochami dlaní (napr. na chrbte), pätkou
dlaní (napr. na chodidlách a dlaniach).
Rozlišujeme vytieranie:
 Osmičkové (okolo lopatiek);
 Nadtŕňového a podtŕňového svalu;
 Medzirebrové;
 Výter pod lopatkou;
 Pätkou dlane;
 Hánkami ruky (zavretá dlaň - hrebeňový výter na chodidlách; hrotmi prstov alebo
palcov – lúčový výter na záprstných kostičkách dlaní a na priehlavkoch chodidla);
 Vnútornými plochami palcov (napr. krížny výter kolena);
 Výter pod rebrami;
 Výter žliabkom (achillova šľacha);
 Vnútornými plochami prstov (nožnicový výter - prsty na ruke);
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 „Vidlicou“ (prsty a palec v tvare vidlice - veľká vidlica; dva prvé prsty do tvaru
písmena „V“ – malá vidlica.
Fínsky spôsob je prechodový variant, kombinácia rozotierania a hnetenia, vychádza
z hnetenia. Prsty okrem stláčania robia súčasne malé kruhy. Používa sa na dolnej končatine.
Masírované sú svaly zadnej časti lýtka (m. gastrocnemius, m.soleus).
Pri vytieraní dolných končatín je dôležité pôsobenie smerom k srdcu, aby nedošlo
k poškodeniu venóznych chlopní (Bielik, 2014).
Šklbanie (z českého výrazu

škubání) – prechodový variant medzi hnetením

a tepaním. Pozostáva z nárazového tepania a hnetenia. Vykonáva sa tak, že sa rýchlo uchopí
časť svalu, jemne sa zdvihne a pustí.
2.2 Klasická a športová masáž
Pri masáži jednotlivých častí tela je potrebné dodržiavať poradie masážnych
hmatov a ich smer, aby nebolo poškodené zdravie masírovanej osoby.
Masér by mal byť pripravený poskytovať správne zvolenú masérsku techniku.
„Ak by dvaja maséri masírovali rovnakou metodikou s rovnakou dĺžkou pôsobenia
masáže, výsledný efekt by nemusel byť rovnaký“ (Bielik, 2014, s. 89).
Smer pôsobenia masážnych hmatov (Bielik, 2014):


Masáž končatín sa začína od prstov a smeruje dostredivo ku pletencom dolných a
horných končatín.



Na chrbte používame pozdĺžny smer a priečny smer (v priebehu rebier).



Na šiji postupujeme smerom od záhlavia k pleciam a od záhlavia pozdĺž
krčnej chrbtice.



Na hrudníku v smere rebier a ciev.



Na bruchu v smere priebehu hrubého čreva alebo pozdĺž priamych brušných
svalov.
Športová masáž je v podstate aplikácia klasickej masáže do telovýchovného

a športového procesu, podľa tréningového plánu či štartového obdobia. Ide tu o využitie
alebo uplatňovanie masáže v príprave organizmu športovcov na vysoké fyzické výkony.
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Podporuje tiež odstraňovanie únavy a zotavenie po tréningových záťažiach (Jánošdeák,
Jánošdeák, 2007).
V športe je masér prostredníctvom masérskych úkonov ustavične v kontakte so
športujúcim jedincom, môže mu kontrolovať napätie a uvoľnenie svalov. Športová masáž
slúži k upevneniu telesného a duševného zdravia, k ich regenerácii. Uľahčuje odstránenie
metabolických splodín po telesnej únave a často pomôže po poúrazových stavoch.
Vhodným výberom a postupom masáže môžeme skvalitniť regeneráciu po fyzickej záťaži.

2.2.1 Ciele športovej masáže
Všeobecne má športová masáž pripraviť športovca na vyšší výkon a urýchliť jeho
zotavovanie.
Športová masáž pozitívne ovplyvní:


svalové napätie



prekrvenie svalov a celého tela



odstraňovanie splodín látkovej výmeny



centrálny nervový systém



psychické napätie



kĺbovú pohyblivosť

Ciele športovej masáže podľa Hoškovej (2007):


pripravuje na športový výkon



pomáha pri rozcvičovaní a strečingu



pomoc pri dlhotrvajúcej záťaži



podporuje zotavovacie procesy po záťaži



pomáha pri regenerácii po zranení



prináša pocit relaxu

Športová masáž, aplikovaná vo výkonnostnom športe, musí mať jasne stanovený cieľ.
Tento cieľ je závislý na štádiu tréningového alebo pretekárskeho či odpočinkového
obdobia.
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2.2.2 Masáž chrbta
Masáž chrbta vykonávame vždy dostredivo, smerom k srdcu, od dolných a horných
končatín do centra, aby sme pomohli návratu odkysličenej krvi späť k srdcu. Trvá okolo 20
- 30 minút.
Postup pri masáži chrbta.
Trenie – najjednoduchšia technika masáže, ktorá sa používa na zlepšenie krvného
a lymfatického obehu a na uvoľnenie masírovanej osoby. Trenie sa používa na zmenšenie
opuchov pri zadržiavaní vody a na uvoľnenie stuhnutých a napätých svalov.
Je potrebné dávať pozor na to, aby sa trenie vykonávalo jemne a treba ho okamžite prerušiť,
ak sa v masírovanom mieste zvýši bolesť (Kavanagh, 2009).
Rozlišujeme trenie:
-

obťahovacím (obťahovanie) spôsobom - od drieku smerom ku hlave chrbtovými
plochami oboch dlaní a späť k drieku dlaňovými plochami rúk vykonávame jemné
hladkanie (obr. 1);

-

pozdĺžne trenie – používajú sa pri ňom končeky prstov, palce a mäkké vankúšiky
dlaní (obr. 2).

Obr. 1. Trenie obťahovacím spôsobom.

Obr. 2. Trenie pozdĺžne.

Vytieranie
-

osmičkové – okolo lopatiek, v oblasti chrbtice zjemniť tlak, prstami ruky pomáhať
si druhou rukou (obr. 3); alebo pätkou dlane pomocou druhej ruky (obr. 4);

-

výter vnútorných hrán lopatiek od ich dolného uhla popri chrbtici k hornému uhlu;
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Obr. 3. Vytieranie osmičkové

Obr. 4. Vytieranie pätkou dlane pomocou
druhej ruky

-

nadtŕňového a podtŕňového svalu – vytieranie štipkou alebo celou dlaňou začíname
od driekovej časti chrbta, potom medzi lopatkou a chrbticou po pravej a ľavej strane
chrbta smerom šikmo nad hornú hranu a pod hranou lopatky (obr. 5);

Obr. 5. Vytieranie nadtŕňového a podtŕňového svalu Obr. 6. Výter pod lopatkou

-

pod lopatkou palcom jednej ruky alebo štipkou jednej alebo oboch dlaní. Klientovi
položíme ohnutú ruku na driek, aby sme lepšie cítili svalstvo pod lopatkami
(obr. 6);

-

vidlicou – celá dlaň, prsty a palce v tvare vidlice. Palce sa pohybujú okolo chrbtice
(obr. 7). Obmena „mäkká vidlica“ (obr. 8) – prvý a druhý prst vystretý s pridržaním
druhou rukou, pomocou ktorej zintenzívnime tlak, alebo tvrdá vidlica, kde
pokrčeným prvým a druhým prstom ruky zintenzívnime tlak s pridržaním druhou
rukou.
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Obr. 8. Vytieranie „mäkká vidlica"

Obr. 7. Vytieranie vidlicou
-

medzirebrové vytieranie – prsty na dlaniach rozprestreté, masírujeme od chrbtice
oblasti medzi rebrami zhora dole alebo zdola hore;

-

hánkami ruky – dlane v päsť pozdĺž celej chrbtice od kostrče smerom k hlave
(obr. 9);

-

hánkami jednej ruky s pomocou druhej

-

pätkou dlane – dlaňou pozdĺž svalov chrbtice, tlak je na pätku dlane alebo pomocou
druhej ruky (obr. 10).

Obr. 9. Vytieranie hánkami ruky

Obr. 10. Vytieranie pätkou dlane
pomocou druhej

Rozotieranie
-

palcami – po oboch stranách chrbtice vykonávame súčasne pomalé malé krúžky (obr.
11), kde sa najprv spracúva oblasť vystieračov chrbta, potom sa krúžky postupne
zväčšujú. Následne sa rozotiera oblasť medzi chrbticou a lopatkami.

-

prstami jednej ruky (obr. 12);

-

jednou rukou pomocou druhej – väčšie kruhy;

-

kruhy pomocou ôsmich prstov – ešte väčšie kruhy (obr. 13);

-

pätkou dlane – najväčšie kruhy (obr. 14).
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Obr. 11. Rozotieranie palcami

Obr. 12. Rozotieranie prstami jednej ruky

Obr. 13. Rozotieranie pomocou ôsmich prstov

Obr. 14. Rozotieranie pätkou dlane

Hnetenie (miesenie)
Hnetie sa predovšetkým horná časť najširšieho chrbtového svalu
-

základné – masáž začíname súčasne oboma dlaňami od dolnej časti rebier
a pokračujeme postupne do podpazušia (obr. 15);

-

striedavé – obe ruky sa striedajú;

-

protismerné – jemne protismerne nadvihujeme a posúvame svalstvo v podpazuší
(obr. 16);

-

vlnovité – striedame malú a veľkú riasu.

Obr. 15. Hnetenie základné

Obr. 16. Hnetenie protismerné
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Šklbanie (z českého výrazu škubání) vykonávame v priebehu najširšieho chrbtového svalu
stredne silné striedavé nárazy tepacieho prvku a uchopovacieho hnetacieho prvku, raz
pravou a raz ľavou rukou (obr. 17).

Obr. 17. Šklbanie

Obr. 18. Tepanie plošná forma – plochá dlaň

Tepanie
Pri vykonávaní tepania sme opatrní. Vynechávame oblasť celej chrbtice a obličiek.
Vykonávame od šije po koniec rebier. Tieto techniky by sa nemali používať ani na miesta,
ktoré sú presilené a zapálené
-

plošná forma – plochá dlaň (obr. 18)

-

lyžica – dlane zovreté do tvaru misky (obr. 19)

-

vejárovité – tepanie hranou dlane – prstami (obr. 20)

Obr. 19 Tepanie lyžicou

-

Obr. 21 Tepanie vejárovité

mäkkými päsťami prsty v päsť, malíčkovou stranou dlaní (obr. 22) a tvrdými
päsťami.

-

zmetanie – na vonkajšom okraji najširšieho chrbtového svalu (obr. 23)
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Obr. 23 Tepanie zmetaním

Obr. 22. Tepanie mäkkými päsťami

Chvenie
Okrem termínu chvenie sú často používané iné názvy pre podobné techniky – vibrácia a
otriasanie. Na chrbte rozlišujeme chvenie:
-

základné – celou plochou dlane jemný mykaný pohyb.

-

otriasanie vidlicou – silnejší mykaný pohyb oboma dlaňami po oboch stranách
chrbtice

Trenie
Podobne ako na začiatku masáže chrbta vykonávame trenie obťahovacím spôsobom
a pozdĺžne.

2.2.3 Masáž ramien a šije
Pri masáži klient leží na chrbte, na bruchu a najpohodlnejšie je ak sedí opretý
o masážne kreslo a ruky má voľne spustené vedľa tela alebo len opreté o kreslo. Masáž
ramien a krku trvá cca 5 – 15 minút.
Masérsky postup:
Trenie
–

dlaňovými plochami prstov po trapézovom svale

 vidlicou od hornej časti úponov na lebke až na ramená (obr. 24);
 striedavé – ľavou rukou po pravej strane a opačne (obr. 25).
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Obr. 24. Trenie dlaňovými plochami prstov (vidlicou)

Obr. 25. Trenie striedavé

Vytieranie
-

vidlicou ako trenie, len silnejšie pritlačiť

-

predlaktiami, miernie otáčame predlaktie, smer vytierania od hlavy ku ramenám
(obr. 26, 27)

Obr. 26 Vytieranie predlaktiami

Obr. 27 Vytieranie predlaktiami pohľad zhora

Rozotieranie
-

okolo krčných stavcov – oboma palcami vykonávame krúživé pohyby (podobne ako
na chrbte )

-

rozotieranie bruškami palcov pri horných uhloch lopatiek

-

rozotieranie medzi vnútornými hranami lopatiek a chrbticou (obr. 28)
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Obr. 28. Rozotieranie medzi lopatkami a chrbticou

Obr. 29. Hnetenie základné

Štvorhmat – pri tejto technike súvisle pracujú obe dlane.
-

trenie – od úrovne horných hrudníkových stavcov smerom k lebke

-

vytieranie – silnejšie ako trenie hornej časti trapézových svalov, smerom k svalstvu
ramien

-

rozotieranie – okolo stavcov palcami smerom hore

-

hnetenie – trapézový sval prstami.

Hnetenie (miesenie)
-

základné – po jednej strane šije obe ruky (obr. 29) alebo po každej strane jedna ruka
(obr. 30)

-

striedavé – raz hnetenie ľavou a raz pravou rukou

-

protismerné

-

vlnovité

Obr. 30. Hnetenie základné

Obr. 31. Tepanie vejárovité

Šklbanie vykonávame na trapézovom svale. Sú to stredne silné nárazy.
Tepanie
-

plošné

-

lyžicou – rovnaká technika ako na chrbte
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-

vejárovité (obr. 31)

-

tepanie zmetaním (obr. 32)

Obr. 32 Tepanie zmetaním
Trenie (ako na začiatku masáží ramien a krku)
 vidlicou
 striedavé.

2.2.4 Masáž dolných končatín a sedacích svalov

Masáž dolnej končatiny spredu
Polohou masírovanej osoby je ľah na chrbte s vystretými dolnými končatinami, kde
chodidlá prečnievajú cez masážne lôžko. Na začiatku stojí masér pri trení zboku
masírovaného, neskôr pri masírovaní chodidla spredu.
Pri masáži dolnej končatiny používame nasledujúce techniky:
Trenie (vykonávame na celej dolnej končatine)
 Pozdĺžne oboma dlaňami (obr. 33)
 Striedavé - ako pozdĺžne, ale raz vykonávame trenie pravou a raz ľavou dlaňou
 cez ruku (obr. 34)
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Obr. 33. Trenie pozdĺžne oboma dlaňami

Obr. 34. Trenie cez ruku

Trenie (vykonávame na chodidle)
 celou dlaňou (obr. 35)
 hánkami ruky

Obr. 35. Trenie celou dlaňou

Obr. 35. Vytieranie hrebeňové

Vytieranie (chodidlo)
 pätkou dlane
 hrebeňové (obr. 35)
 vŕtanie päty (pokrčeným ukazovákom viď. obr. 36)

Obr. 36. Vŕtanie päty

Obr. 37. Rozotieranie päty palcami

Rozotieranie (päta) – krúživý pohyb palcami po oboch stranách päty (obr. 37).
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Trenie – jazdcový spôsob trenia (obr. 38). Vykonávame od chrbtovej strany chodidla k
členku až na polovicu píšťalovej kosti, vonkajší priehlavok - palec smeruje k vnútornému
členku).
Vytieranie – lúčové - palcom alebo prstami od prstov chodidla smerom k priehlavku
(obr. 39).

Obr. 39. Vytieranie lúčové

Obr. 38. Trenie chrbtovej strany chodidla
- jazdcový spôsob trenia
Rozotieranie chrbtovej strany chodidla

 bruškami prstov masírujeme chrbtovú stranu chodidla (obr. 40 )

Obr. 40. Rozotieranie chrbtovej strany chodidla prstami
Rozotieranie (členok)
 palcom jednej ruky z oboch strán členkov
 palcami oboch rúk
Trenie (predkolenie). Túto časť dolnej končatiny masírujeme spredu a zozadu. Svaly na
prednej vonkajšej strane predkolenia sa vyznačujú šľachami a menšími bruškami. Na nich
sa vykonávajú hmaty trenia (obr.42), vytierania a rozotierania (obr.43)
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Obr. 42. Trenie pozdĺžne celou dlaňou

Obr.43. Rozotieranie pätkou dlane

Dolnú končatinu v kolene pokrčíme.
Zozadu masírujeme oblasť lýtkového svalstva. Trenie väčšinou vykonávame obidvoma
rukami. Hmaty sa opakujú niekoľkokrát.

Trenie
 pozdĺžne (obr. 44)
 striedavé

Obr. 44. Trenie pozdĺžne

Obr. 45. Vytieranie vidlicou

Vytieranie – vidlicou – jemne pritlačiť (obr. 45)
Hnetenie
 fínsky spôsob – prstami masírujeme zadnú časť lýtka, z boku palcom – vykonávame
súčasne hnetenie a roztieranie (obr. 46)
 základné – oboma dlaňami hnetieme súčasne (obr. 47)
 striedavé (obr. 48)
 protismerné
 vlnovité
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Obr. 46. Hnetenie - fínsky spôsob

Obr. 47. Hnetenie základné

Obr. 48. Hnetenie striedavé

Obr. 49. Tepanie lyžicou

Šklbanie
Tepanie
 plošné formy
 lyžicou (obr. 49)
Chvenie – otriasanie lýtka vidlicou smerom hore. Lýtko sa uchopí do ruky, mierne nadvihne
a primerane rozkmitá v priečnom smere.
Dolná končatina vystretá.
Vytieranie (koleno) - krížne vytieranie kolena palcami okolo jabĺčka (obr. 50). Oboma
palcami prechádzame nad a pod kolenným kĺbom.
Rozotieranie
 špirálovito palcami okolo jabĺčka alebo štipkou jednej ruky – masáž vykonávame
jemne (obr. 51)
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Obr. 50. Krížne vytieranie kolena palcami

Obr. 51. Rozotieranie štipkou jednej
ruky

Obr. 52. Rozotieranie pätkou alebo celou dlaňou postranných kolenných väzov
Obr. 53. Rozotieranie prstami postranných kolenných väzov

Obr. 54. Rozotieranie nahrňovaním

Obr. 55. Rozotieranie naťahovaním koži

Trenie (štvorhlavý sval stehenný – predná strana)
 pozdĺžne
 striedavé
 cez ruku (obr. 56)
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Obr. 56. Trenie cez ruku

Obr. 57. Vytieranie vidlicou

Vytieranie
 vidlicou (obr. 57)
 pätkou dlane z vonkajšej strany stehna (obr. 58)
 hánkami ruky (obr. 59)

Obr. 58. Vytieranie pätkou dlane

Obr. 59. Vytieranie hánkami ruky

Hnetenie (z vnútornej a vonkajšej strany stehna)
 základné (obr. 60)
 striedavé (hnetenie uchopovaním raz pravou a raz ľavou rukou)
 protismerné (obr. 61)
 vlnovité

Obr. 60. Hnetenie základné

Obr. 61. Hnetenie protismerné

Šklbanie - striedavo pravou a ľavou hornou končatinou z vnútornej a vonkajšej strany stehna
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Tepanie (na stehne zozadu rovnaké hmaty ako na stehne spredu)
 sekanie z vonkajšej strany (ľavú dolnú končatinu chytíme a vystretou pravou hornou
končatinou sekáme, druhá strana opačne)
 päste (mäkká päsť, polopäsť, tvrdá päsť, boxerská päsť)
 plošné formy (dlaň - obr. 62)
 vejárovitý spôsob (obr. 63)

Obr. 62. Tepanie plošná forma dlaňou

Obr. 63. Tepanie - vejárovitý spôsob

Chvenie
 otriasanie vidlicou (obr. 64)
 váľanie (pri flexii dolnej končatiny uchopíme stehno z oboch strán a vykonávame
váľanie – obr. 65)
 vytriasanie končatín (oboma rukami uchopíme jednu dolnú končatinu, natiahneme a
vytriasame zhora dole)

Obr. 65. Váľanie

Obr. 64. Chvenie - otriasanie vidlicou.
Trenie (ako na začiatku masáže dolnej končatiny):
 pozdĺžne
 striedavé
 cez ruku (Levický, 2008).

Pasívne pohyby v kĺboch dolných končatín sú prostriedkom na zlepšenie pohyblivosti.
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Pri športovej masáži využívame väčšinou pasívne pohyby.

Obr. 66. Flexia v kolennom a bedrovom kĺbe, následne natiahnutie sedacích svalov.
Obr. 67, 68. Krúženie chodidla v členku.

Obr. 69. Pasívne pohyby v kolennom a bedrovom kĺbe.

Masáž dolnej končatiny zozadu
Pri masáži dolnej končatiny zozadu masírovaná osoba leží na bruchu, chodidlá voľne
prečnievajú z masérskeho lôžka.
Masáž dolnej končatiny začíname trením, ktoré vykonávame na celej zadnej ploche dolnej
končatiny.
Trenie
 pozdĺžne
 striedavé (obr. 70)
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 cez ruku (obr. 71)

Obr. 70. Trenie striedavé

Obr. 71. Trenie cez ruku

Vytieranie
 vidlicou
 žliabkom na achillovej šľache (palec a ukazovák pokrčený, palec na vonkajšej
strane chodidla - obr. 72)

Obr. 72. Vytieranie žliabkom - Achillova šľacha.

Obr. 73. Rozotieranie členkov

Rozotieranie
 okolo členkov naraz (palcami) – obr. 73
 päty (po obidvoch stranách a pod členkami)
Hnetenie (Achillova šľacha)
 vlnovité – jemne prstami (obr. 74)

Obr. 74. Hnetenie vlnovité

Obr. 75. Základné hnetenie lýtka
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Hnetenie (lýtko)
 základné, mnohokrát nazývané uchopovanie a odťahovanie trojhlavého svalu
lýtkového (obr. 75)
 striedavé (obr. 76) - masírujeme striedavo pravou a ľavou hornou končatinou
 protismerné (obr. 77)
 vlnovité

Obr. 76. Hnetenie striedavé

Obr. 77. Hnetenie protismerné

Šklbanie (obr. 78)
Tepanie (celá dlaň, lyžica – obr. 79)

Obr. 78. Šklbanie

Obr. 79. Tepanie lyžicou

Chvenie
 základné
Trenie (sval stehenný – zadná strana)
 pozdĺžne
 striedavé
 cez ruku (obr. 80)
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Obr. 81. Hnetenie striedavé

Obr. 80. Trenie cez ruku

Vytieranie
 vidlicou - (obe dlane tvoria vidlice)
Hnetenie
 základné
 striedavé – raz pravou a raz ľavou rukou (obr. 81)
 protismerné (obr. 82)
 vlnovité

Obr. 82. Hnetenie protismerné

Obr. 83. Šklbanie

Šklbanie (obr. 83)
Tepanie
 zmetanie – jemné tepanie zmetaním
 plošné formy – dlaň (obr. 84), lyžica a vejár (obr. 85)

Obr. 84. Tepanie plošnou formou

Obr. 85. Tepanie vejárovité
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Chvenie
 vidlicou
 vytriasanie končatín (natiahneme dolnú končatinu a vytriasame do strán)
Trenie (ako na začiatku masáže dolnej končatiny):
 pozdĺžne
 striedavé
 cez ruku.
Pasívne pohyby v kĺboch

Obr. 86. Pohyb v kolennom kĺbe a naťahovanie predných stehenných svalov
Obr. 87. Pohyb v členku a naťahovanie lýtkových svalov
Masáž sedacích svalov
Ďalšou časťou pri vykonávaní klasickej masáže sú sedacie svaly. Masírovaná osoba
leží na bruchu, horné končatiny pozdĺž tela dlaňami hore. Masér stojí na strane masážneho
stola.
Trenie
 pozdĺžne (obr. 88)
 slučkou (celou plochou dlaní smer od stehien ku drieku pozdĺž veľkých sedacích
svalov – obr. 89)
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Obr. 88. Trenie pozdĺžne

Obr. 89. Trenie slučkou

Vytieranie
 vidlicou (obr. 90)

Obr. 91. Rozotieranie pätkou

Obr. 90. Vytieranie vidlicou
Rozotieranie
 štipkou jednej ruky
 pätkou dlane (obr. 91)
 hánkami ruky (obr. 92)

Obr. 93. Hnetenie základné

Obr. 92. Rozotieranie hánkami ruky
Hnetenie
 základné (obr. 93)
 striedavé
 protismerné
 vlnovité (obr. 94)
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Obr. 94. Hnetenie vlnovité

Obr. 95. Tepanie neuzavretou päsťou - polopäsť

Šklbanie - hmat vykonávame rovnako ako na chrbte alebo na končatinách.
Tepanie (hmaty rovnaké ako pri chrbtových a stehenných svaloch)
 mäkká päsť (ako na chrbte a na dolnej končatine)
 polopäsť (obr. 95)
 tvrdá päsť (ako na chrbte a na dolnej končatine)
 boxerská päsť (obr. 96)

Obr. 96. Tepanie boxerskou päsťou

Chvenie
 otriasanie vidlicou (jednou alebo dvoma dlaňami)
Trenie
 pozdĺžne (ako na začiatku)
 slučkou (ako na začiatku).

2.2.5 Masáž horných končatín
Klient sedí alebo leží.
Trenie (celej hornej končatiny – dlaň otočená hore)
 od malíčka k ramenu (začíname masírovať na zápästí po lakeť a pokračujeme nahor
k dvojhlavému svalu ramena – obr. 97)
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 od palca k ramenu (začíname na zápästí po lakeť a pokračujeme nahor k trojhlavému
svalu ramena – obr. 98)

Obr. 97. Trenie od malíčka smerom k ramenu cez dvojhlavý sval ramena
Obr. 98. Trenie od palca smerom k ramenu cez trojhlavý sval ramena
Vytieranie (technika ako pri trení, ale vykonávame o niečo silnejšie).
Hornú končatinu otočíme dlaňou dole
Trenie
 pozdĺžne - chrbát ruky (obr. 99)
 trenie obložením - masírujeme každý prst - rotačný pohyb akoby sme navliekali
prsteň (obr. 100)

Obr. 99. Trenie pozdĺžne

Obr. 100. Trenie obložením

Vytieranie
 nožnicový výter (prsty zložené ako nožnice – obr. 101)
 lúčový výter (od prstov rúk po zápästie – obr. 102)
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Obr. 101. Nožnicový výter

Obr. 102. Lúčový výter

Rozotieranie (zápästia)
 palcom
 prstami jednej ruky
Otočíme dlaň hore a masírujeme
Trenie
 pozdĺžne trenie plochou dlaní
Vytieranie
 pätkou dlane
 hrebeňom (obr. 103)
Rozotieranie
 palcom alebo palcami (obr. 104)

Obr. 103. Vytieranie hrebeňom

Obr. 104. Rozotieranie palcami

Hnetenie (jemne prstami)
 základné (obr. 105)
 striedavé (obr. 106)
 protismerné
 vlnovité
49

Obr. 105. Hnetenie základné

Obr. 106. Hnetenie striedavé

Tepanie (jemné bubnovanie prstami po dlani)

Predlaktie
Na predlaktí sa masíruje vnútorná strana (malíčková) – ohýbače ruky a vonkajšia strana
predlaktia (palcová) vystierače ruky (Jánošdeák, Jánošdeák, 2007).
Vytieranie
 palcom
 vidlicou
Rozotieranie
 palcom
Stláčanie namiesto hnetenia sa vykonáva na palcovej strane predlaktia (obr. 107)
Masér uchopí svaly medzi palec a ostatné prsty. Palcom sa primerane stláčajú a súčasne sa
postupuje hore ku lakťu.
Chvenie predlaktia (obr.108)

Obr. 107. Stláčanie predlaktia

Obr. 108. Chvenie predlaktia rýchlym váľaním

Lakeť
Rozotieranie
 roztieranie kĺbu palcom (obr. 109)
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 štipkou jednej ruky (obr. 110)

Obr. 109. Rozotieranie kĺbu palcom

Obr. 110. Rozotieranie prstami jednej ruky

Rameno
Hnetenie vykonávame raz na dvojhlavý sval ramena a raz na trojhlavý sval ramena.
 základné - oboma dlaňami súčasne (obr. 111)
 striedavé (striedam, pravú a ľavú ruku – obr. 112)
 protismerné
 vlnovité

Obr. 111. Hnetenie základné

Obr. 112. Hnetenie striedavé

Šklbanie - striedavo pravou a ľavou hornou končatinou z vnútornej a vonkajšej strany
ramena
Tepanie
 plošné formy – lyžica (obr. 113)
Chvenie
 otriasanie
 váľanie (obr. 114)
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Obr. 113. Tepanie lyžicou

Obr. 114. Váľanie dvojhlavého a trojhlavého svalu ramena

Rameno
Vytieranie – deltového svalu obidvoma rukami smerom hore – pätkami dlane (obr. 115)
Rozotieranie
 palcom (obr. 116) alebo palcami
 prstami jednej ruky (obr. 117)
 oboma plochami dlaní

Obr. 115. Vytieranie deltového svalu pätkami dlane
Obr. 116. Rozotieranie deltového svalu palcami
Obr. 117. Rozotieranie prstami jednej ruky
Hnetenie (technika podobná ako na chrbte)
 základné
 striedavé
 protismerné
 vlnovité
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Šklbanie
Chvenie
 vytriasanie (pohyb znázorňuje dynamické podanie ruky – obr. 118)

Obr. 118. Vytriasanie
Trenie vykonávame rovnaké aké robíme na začiatku masáží celej hornej končatiny
 od malíčka k ramenu (ako na začiatku)
 od palca k ramenu (ako na začiatku)
Pasívne pohyby hornej končatiny

Obr. 119. Flexia zápästia

Obr.120. Extenzia zápästia

Obr. 121. Ohýbanie v ramennom
kĺbe
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Obr. 122. Natiahnutie dlane do strán a jemné prehnutie proti prirodzenému ohybu.
2.2.6 Masáž brucha
Pri masáži brucha pacient leží na chrbte a má pokrčené nohy.
Pred masážou má mať klient vyprázdnený močový mechúr.
Trenie
 pozdĺžne - plochami obidvoch dlaní pozdĺžne od panvy po oblasť rebier
 obťahovacím spôsobom - zdola hore od panvy po oblasť pupka a naspäť
(obr. 123). Potom na strany a naspäť, ako by sme klienta nadvihli (obr. 124 )

Obr. 123. Trenie obťahovacím spôsobom od panvy
Obr. 124. Trenie obťahovacím spôsobom návrat dlaní ako „nadvihnutie“
Výter
 palcom pod rebrami
Rozotieranie
 štipkou jednej ruky – od pupka v smere hodinových ručičiek malými kruhmi, ktoré
postupne zväčšujeme
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Hnetenie (vykonávame na bokoch)
 základné (obr. 125)
 striedavé
 protismerné
 vlnovité

Obr. 125. Hnetenie základné

Obr. 126. Šklbanie na bokoch

Šklbanie (jemne na bokoch – obr. 126)

Tepanie
 zmetanie (obr. 127)
 bubnovanie končekmi prstov – slabé bubnovanie končekmi prstov (obr. 128)

Obr. 128. Tepanie – končekmi prstov

Obr. 127. Tepanie - zmetanie
Chvenie

 základné – jednou rukou a potom jemne oboma rukami
Trenie
 obťahovacím spôsobom – ako na začiatku masáže brucha (Levický, 2008).
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2.2.7 Masáž hrudníka
Masáž hrudníka sa väčšinou aplikuje u mužov. U žien pri masáži hrudníka vynechávame
prsia.
Trenie obťahovacím spôsobom sa začína od mečovitého výbežku hrudnej kosti ku krku
a dlaňovými plochami späť. Najskôr je trenie rovnobežným smerom a potom do strán
k ramenám.

Trenie
 obťahovacím spôsobom – od hrudnej kosti smerom do strán a po bočných častiach
hrudníka až na ramená (obr. 129).

Obr. 129. Trenie obťahovacím spôsobom

Obr. 130. Vytieranie vidlicou

Vytieranie
 vidlicou – celou plochou dlane každou rukou na príslušné strany hladkým ťahom
(obr. 130).
 celými plochami oboch dlaní (obr. 131)
Rozotieranie
 palcami
 prstami jednej ruky pomocou druhej (obr. 132)

Obr. 131. Vytieranie plochami oboch dlaní

Obr. 132. Rozotieranie prstami
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Obr. 133. Hnetenie striedavé

Obr. 134. Šklbanie jemné

Hnetenie v oblasti prsných svalov
 základné
 striedavé (obr. 133)
 protismerné
 vlnovité
Šklbanie veľmi jemné striedavé nárazy prstami pravej a ľavej dlane (obr. 134).
Tepanie
 zmetanie (obr. 135)
 bubnovanie – jemné bubnovanie končekmi prstov (obr. 136)

Obr. 136. Tepanie – bubnovanie

Obr. 135. Tepanie - zmetanie

Chvenie
 vidlicou
Trenie
 obťahovacím spôsobom ako na začiatku.
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2.2.8 Masáž tváre a hlavy
Masážou hlavy môžeme ovplyvniť stav centrálneho nervového systému, ktorý je
hlavným riadiacim systémom v organizme (Jánošdeák, Jánošdeák, 2007).
Samostatná masáž hlavy sa aplikuje pri rôznych bolestiach hlavy súvisiacich s únavou a
vyčerpaním. Vykonávame ju bez masážnych prostriedkov.
Hlavnými hmatmi pri masáži tváre a hlavy sú:


Trenie - začína sa od koreňa nosa cez čelo po vlasatú časť hlavy. Potom od koreňa
nosa cez čelo na oblasť spánkov.



Vytieranie – od čela cez temeno k záhlaviu- prsty jemným tlakom češú hlavu.
Vykonáva sa tiež výter zdola zo záhlavia – vyčesávanie.



Rozotieranie - drobným krúžením prstami rozotierame oblasti spánkov, čela
a zátylku. Hmaty sú vykonávané plynule a rytmicky. Rozotieranie sa vykonáva na
temene hlavy a zátylku (roztiahnuté prsty sú uložené proti sebe a smerujú do stredu,
posúvajú jemne kožu po lebkovom kryte (Janošdeák, Janošdeák, 2007).



Hnetenie – vykonávame na dolnej časti záhlavovej oblasti (remeňové svaly,
lichobežníkový sval, ohýbače hlavy po stranách krku). V tejto časti môžeme
uplatniť trojhmat (trenie, vytieranie, hnetenie) alebo štvorhmat (trenie, vytieranie,
rozotieranie, hnetenie)



Akupresúrne stláčanie prstami - prstami vyvíjame striedavo primeraný tlak na
rôzne miesta hlavy, hlavne na spánkoch, temene a záhlaví.

Po dlhej masáži môže byť masírovaný veľmi uvoľnený. Treba ho upozorniť, aby vstával
pomaly. Po masáži je vhodné relaxovať a nevyvíjať náročnejšie aktivity.
Masáž hlavy sa často doplní masážou šije.

2.2.9

Automasáž
Manuálna automasáž je masáž pri ktorej človek masíruje sám svoje telo rukami

alebo v prípade masáži hornej končatiny jednou rukou. Používajú sa všetky hmaty ako pri
klasickej masáži, s tým rozdielom, že môžeme masírovať len dostupné časti tela a značný
rozdiel je v polohách tela. Používajú sa rovnaké prostriedky ako pri klasickej či športovej
masáži.

58

Vyžaduje to rôzne polohy a občas prispôsobené hmaty polohe tela. Pri masáži chrbta
(driekovej časti), šije a hornej končatiny väčšinou sedíme alebo stojíme. Pri automasáži
dolných končatín sedíme a pri automasáži brucha ležíme na chrbte s pokrčenými nohami.
Dôležité je, aby masírované svaly boli uvoľnené. Značnou výhodou je, že masírovaný si
môže sám zvoliť intenzitu, rýchlosť a dĺžku trvania masáže (Tesař, 2015).
Nepoužíva sa vtedy, keď je športovec veľmi unavený. Automasáž používajú často
športovci ako pohotovostnú masáž pred výkonom alebo v prestávkach medzi výkonom
(Kvapilík, Platz a kol. 1980). Manuálnu automasáž môžeme doplniť rôznymi vodnými
procedúrami s teplou alebo studenou vodou.
Príklady niektorých techník automasáže, ktoré sa prevádzajú odlišným spôsobom pri
zmenených polohách tela.

Obr. 137. Trenie celej dolnej končatiny dlaňami

Obr. 138. Rozotieranie chodidla oboma
palcami

Obr.139. Rozotieranie oboch členkov palcami súčasne

Obr. 140. Hnetenie lýtkového
svalstva
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Obr. 141. Chvenie lýtka vidlicou

Obr. 142. Rozotieranie kolenného kĺbu štipkou

Obr. 143. Hnetenie fínske na stehenných svaloch spredu

Obr. 144. Tepanie sekaním
stehenných svalov zozadu

2.3 Druhy športových masáží a ich uplatňovanie v telovýchovnej a športovej praxi
Uplatňovanie masáže v telovýchovnej a športovej praxi je rôznorodé a zamerané na
dosahovanie rôznych cieľov. Viacerí autori súhlasia s názorom, že masáž ako prostriedok
regeneračných síl sa musí správne zaraďovať do tréningového programu športovcov.
Je jedným z dôležitejších prostriedkov starostlivosti o dobrý psychofyzický stav športovcov
(Jánošdeák, Jánošdeák, 2007).
Podľa druhu športu a rôznej výkonnosti u športovcov v prípravnom či súťažnom
období sú rozdielne požiadavky na typy masáží.
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Svoje charakteristické vlastnosti má masáž pri jednotlivých športoch, kde sa uplatňuje
rôzna sila, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, ohybnosť. Z týchto dôvodov vznikajú rôzne
nároky na fyzický stav športovca. Do úvahy sa berie vek, s tým súvisí rozsah potrieb a
spôsob vykonávania masáže. U žien a mladších športovcov sa uprednostňuje jemnejšia
masáž vzhľadom na vyššiu senzitívnu vnímavosť (Jánošdeák, Jánošdeák, 2007).
Športovú masáž využívajú okrem profesionálnych športovcov aj rekreačne športujúci
jedinci.
2.3.1 Charakteristika prípravnej masáže
Prípravná športová masáž často nazývaná tréningová (napríklad u futbalistov –
január, február a marec). Vykonáva sa v prípravnom a v prechodnom období, trvá 50 až
60 minút. Prípravná masáž je väčšinou masážou celého tela. Môže byť cielená na určitú
časť tela. V športe tento druh masáže uľahčuje prípravu športovcov na väčšiu záťaž pri
tréningoch a pri pretekoch (Tesař, 2015).
V prípravnom období sa uplatňuje celková prípravná masáž, kde sa využívajú všetky
hmaty na celom tele ako pri klasickej masáži. Slúži na zlepšenie telesného a psychického
stavu športovcov.
Prípravné masáže chápeme ako doplňujúce pôsobenie na športovcov, popri iných
tréningových prostriedkoch (Jánošdeák, Štulrajter, 2001).
Tab. 1 Prípravná športová masáž
Prípravná športová masáž
Rýchlosť

Menšia

Intenzita

Stredná

Smer hmatu

Dostredivý

Použité hmaty

Všetky

Pomocné masážne prostriedky

Biela, zelená Emspoma
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2.3.2 Charakteristika kondičnej masáže
Kondičná športová masáž. Vykonáva sa v hlavnom súťažnom období a zameriava
sa na zlepšenie základných fyziologických funkcií organizmu športovca.
Podporuje rýchle zotavenie sa športovca po intenzívnom tréningu. Zlepšuje pohyblivosť
a ohybnosť v kĺboch. Je súčasťou regenerácie. Využívame všetky masérske techniky
a hmaty. Masáž celého tela trvá 60 až 70 minút. Čiastočná trvá cca 30 minút. Začíname
masážou chrbta a šije, hrudníka, brucha, dolných končatín (zadná a predná strana dolných
končatín). Na záver masírujeme horné končatiny.
Tab. 2 Kondičná športová masáž
Kondičná športová masáž
Rýchlosť

Menšia

Intenzita

Stredná

Smer hmatu

Dostredivý

Použité hmaty

Všetky

Pomocné masážne prostriedky

Zelená, modrá Emspoma

Počas predštartových a štartových období uplatňujeme pohotovostnú masáž,
následne masáž obnovujúcu výkonnosť, využitím centrálno - nervových mechanizmov,
označovaných niekedy ako Sečenovov fenomén.

2.3.3 Charakteristika pohotovostnej masáže
Pohotovostná športová masáž slúži na prípravu športovca na podanie maximálneho
výkonu v priebehu súťaží. V tréningových dňoch sa nepoužíva. Vykonáva sa pred súťažou,
občas pred rozcvičkou, napríklad u hokejistov alebo po rozcvičke napríklad u volejbalistov.
a) dráždivá pohotovostná športová masáž sa vykonáva pred športovým výkonom.
Robí sa u flegmatikov a melancholikov. Trvá od 5 do 15 minút podľa času, ktorý
je k dispozícii. Hmaty sú rýchle a často sa striedajú. Smer hmatov je rôzny, chceme
dosiahnuť posilnenie, zvýšenie napätia v príslušnej časti tela. Spôsobujú celkové
podráždenie a povzbudenie. Prekrvujú kožu, podkožie a svalstvo. Masáž nesmie byť
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bolestivá. Používajú sa liehové masážne prostriedky. Pohotovostná masáž je dôležitá
v pretekárskom období, uplatňuje sa podľa konkrétnych situácií (dráždivo alebo
upokojujúco).
Používame väčšinou nasledujúce hmaty:
 rýchle trenie
 hnetenie
 šklbanie
 tepanie
 chvenie - napríklad váľanie
 pohyby v kĺboch
Tab. 3 Pohotovostná dráždivá športová masáž
Pohotovostná dráždivá športová masáž
Rýchlosť

Väčšia

Intenzita

Značná

Smer hmatu

Rôzny

Použité hmaty

Všetky

Pomocné masážne prostriedky

Dráždivé

Zdroj: Kvapilík a kol. 1980, s. 95
b) upokojujúca pohotovostná športová masáž sa vykonáva u cholerikov
a sangvinikov. Môže trvať od 15 do 30 minút. Hmaty sú pomalé a plynulé,
spôsobujú celkové ukľudnenie, znižujú napätie svalov, odstraňujú únavu.
Pri tejto masáži používame nasledujúce hmaty:
 trenie
 vytieranie (osmičkové, vidlicou, hánkami ruky)
 rozotieranie (palcami, štipkou jednej ruky pomocou druhej ruky)
 hnetenie (jemné hmaty)
 vynechávame tepanie
 záverečné trenie
V súčasnosti sa veľmi málo uplatňuje pohotovostná upokojujúca masáž, kde
premotivovaného športovca treba pripraviť na sústredenie podľa športového odvetvia.
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Tab. 4 Pohotovostná upokojujúca športová masáž
Pohotovostná upokojujúca športová masáž
Rýchlosť

Menšia

Intenzita

Malá

Smer hmatu

Dostredivý

Použité hmaty

Bez tepania, bez pohybu v kĺboch

Pomocné masážne prostriedky

Nedráždivé

Zdroj: Kvapilík a kol. 1980, s. 95
2.3.4 Charakteristika masáže odstraňujúcej únavu a obnovujúcej výkonnosť

Masáž odstraňujúca únavu sa vykonáva optimálne 90 minút po športovom alebo
pracovnom výkone. Môže byť aj neskoršia fáza, pri ktorej môžeme športovca masírovať
do 24 hodín po výkone. Masáž má ukľudňujúci charakter, v postupe vynechávame tepanie
a pohyby v kĺboch.
Hmaty sú upokojujúce, jemné, pomalé. Používame bielu alebo zelenú emulziu.
Hmaty, ktoré vykonávame pri športovej masáži odstraňujúcej únavu:
 trenie
 vytieranie
 roztieranie
 pomalšie a jemnejšie hnetenie
 jemné chvenie
 záverečné trenie
Tab. 5 Masáž odstraňujúca únavu
Masáž odstraňujúca únavu
Rýchlosť

Pomalšia

Intenzita

Jemnejšia

Smer hmatu

Dostredivý

Použité hmaty

Trenie, vytieranie, roztieranie, hnetenie, chvenie

Pomocné masážne prostriedky

Odstraňujúce únavu (napr. zelená a biela Emspoma)

64

Masáž obnovujúca výkon. Masáž sa používa v presvedčení, že urýchli zotavenie
po intenzívnom zaťažení. Odplavovanie metabolitov pomôže pri regenerácii poškodených
svalov alebo šliach. Masáž sa počas pretekov praktizuje v situáciách, keď sú medzi
športovými výkonmi dlhšie prestávky viac ako 30 min až do niekoľkých hodín. Vtedy sa
praktizujú rôzne druhy športovej masáže. Na začiatok sa používa najskôr upokojujúca
masáž a na koniec pohotovostná dráždivá masáž. Nesmie dôjsť k uvoľneniu športovca,
ktorý potrebuje zvýšenú aktiváciu centrálnej nervovej sústavy na ďalší výkon. Tento druh
masáže sa používa napr. v rýchlostnej kanoistike, alebo v atletických viacbojoch (Bielik,
2014).
Pri masáži obnovujúcej výkon postupujeme:


Prednostne masírujeme svaly, ktoré neboli zaťažované alebo boli málo zaťažované
(napr. chrbtové svaly u futbalistov a bežcov). Aplikuje sa masáž odstraňujúca
únavu - tab. č. 5 . Trvá 2/3 dĺžky času masáže.



Následne 1/3 dĺžky času masírujeme svaly prednostne zaťažované (napr. dolné
končatiny u futbalistov a bežcov) (Bielik, 2014). Aplikuje sa pohotovostná dráždivá
masáž - tab. č. 3

Spôsoby vykonávania športovej masáže nadväzujú na všetky teoretické, praktické
znalosti a prevádzkové zásady ako v klasickej masáži so všeobecne platnými zásadami.
2.4 Iné druhy masáže
Okrem klasickej a športovej masáže rozlišujeme niekoľko ďalších druhov masáží.
V ďalšej časti učebných textov sa venujeme nasledujúcim masážam:


Masáž liečebná



Masáž reflexná



Masáž orientálna – shiatsu, thajská, čínska apod.

2.4.1 Masáž liečebná
Liečebná športová masáž
Liečebná športová masáž nepatrí medzi základné masérske zručnosti a nespadá do
kompetencií masérov so základným vzdelaním. Využíva sa pri rôznych preťaženiach
a zmenách funkčnej pohyblivosti niektorých tkanív. Je odporúčaná lekárom.
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Jednou z foriem je tzv. myofasciálne uvoľnenie (myofasciálna masáž).
Fázy myofasciálneho uvoľnenia (Bielik, 2014):


kompresia – stláčanie tzv. spúšťacích bodov (triger points),



mäkké techniky – používanie hmatov na uvoľnenie jednotlivých vrstiev kože,
fascií a svalov,



masáž na uvoľnenie skrátenia a napätia svalových vlákien,



naťahovacie cvičenia,



aplikácia tepla v postihnutej oblasti,



domáce cvičenia na stuhnuté svaly.

Mäkké techniky
Súbor hmatov, ktoré sa používajú na uvoľnenie jednotlivých vrstiev kože,
skrátených svalov, šliach a zjemnenie jaziev. Pri týchto technikách sa nepoužíva žiadna
emulzia ani olej. Masáž mäkkými technikami má podobný účinok ako reflexná masáž.
Ovplyvňuje reflexné zmeny v svaloch s cieľom zníženia bolesti a svalového napätia.
Využíva sa pri uvoľňovaní skrátených svaloch a funkčných kĺbových blokádach. Účinná
je hlavne pri stuhnutí chrbtových svalov pri posune fascií na chrbte.
V mäkkých technikách sa využívajú techniky:


palpácia,



trenie kože,



natiahnutie tkanív v riase,



natiahnutie fascií,



pôsobenie tlakom,



ošetrenie bolestivých bodov (Tigger points)

Mäkké techniky pomáhajú pri:


bolestiach hlavy a migrénach,



uvoľnení celej chrbtice,



častých zápaloch sedacieho nervu,



bolestiach končatín,



úprave tlaku a činnosti srdca,



zlepšení látkovej výmeny (Masérska škola Rege, 2016)
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Breussová masáž
Masáž podľa Rudolfa Breussa má základy vo fyzioterapii a bioenergoterapii.
Vykonáva sa po celej dĺžke chrbtice a na sedacích svaloch. Je spojená s terapiou podľa
Dorna. Používa sa, keď má masírovaný bolestivé chrbtové svalstvo, rôzne svalové spazmy,
pri zapálenom sedacom nerve, pri ľahšej forme diskopatie. Breuss pokladal pri svojej
technike za veľmi dôležité použitie ľubovníkového oleja. Uvažoval, že olej z ľubovníka
nielen uvoľňuje mäkké tkanivá ale vniká do vnútra medzistavcovej platničky brzdiac proces
dehydratácie i degenerácie platničky (Drobner, Z., 2004).
Bowenová masáž
Bowenová tlaková masáž je neinvazívna, nediagnostická a veľmi šetrná, jemná
technika, ktorá pomáha udržiavať telo v prirodzenej rovnováhe. Systém masáže a
manipulácie s mäkkým tkanivom - kožou, fasciami, svalmi a šľachami. Zaujímavý je
“Bowenov pohyb”, kedy natiahneme kožu cez svaly, vyvinieme tlak a po krátkej dobe,
skĺzneme s rovnakým tlakom s kožou naspäť. Táto masážna technika je veľmi často
využívaná vo fyzioterapeutických a chiropraktických ordináciách a masážnych salónoch po
celom svete. http://www.rege.sk/clanky
Lymfatická
Lymfatická masáž alebo manuálna lymfodrenáž je špeciálna hmatová technika, ktorá
je zameraná na lymfatický systém kože a podkožia. Lymfatický obeh má za úlohu odvádzať
z tkanív nášho tela nahromadenú vodu, produkty nášho metabolizmu a škodlivé látky. U
manuálnej lymfodrenáže sa pôsobí jemnými, pomalými a presnými ťahmi, hmatmi a tlakom
na povrch tela. Používajú sa aj kruhové a špirálovité hmaty s pomalou frekvenciou, čím
dochádza k aktivácii pohybu lymfy v lymfatických cievach. Manuálna lymfodrenáž sa
vykonáva malým tlakom na pokožku bez používania olejov, emulzií či iných prípravkov.
Cieľom manuálnej lymfodrenáže je hmatmi uvoľniť lymfatické uzliny a tým zlepšiť prietok
lymfy po celom tele. http://www.rege.sk/clanky/manualna-lymfodrenaz/.
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Rôzne druhy orientálnych masáží (čínska tlaková, shiatsu (šiacu), havajská – Lomi - lomi
masáž).
Čínska masáž
Čínska masáž sa vykonáva prstom alebo klasickou pomôckou akou je valček
s drsným povrchom (zúbky alebo jedličky do dĺžky od 0,5 do 1 mm). Masíruje sa pokožka
v smere alebo proti smeru energetickej dráhy (tj. v smere predpokladaného toku životnej
sily čchi), od nižšieho čísla bodu k vyššiemu. Je to masáž plošného a lineárneho charakteru.
Používa sa pri nej aj ošetrenie akupresúrou alebo bodovým tlakom. Tlak prsta alebo valčeka
vytvára jemnú kožnú riasu a nevyvoláva bolesť. Správne prevedený tlak vyvoláva mrazenie
alebo elektrizáciu (Marek, J. a kol., 1997). Podobne ako masáž Šiacu posilňuje a uvoľňuje
telo a využíva prirodzenú energiu ľudského tela.

Shiatsu
Šiacu (shiatsu) je japonská forma holistického terapeutického postupu s ľudským
telom. Slovo šiacu pochádza zo slova ši, čo po japonsky znamená prst a slova acu, čo
znamená tlak. Pri aplikovaní šiacu sa využíva tlak nielen prstami, ale aj palcami, lakťami aj
kolenami. Vykonáva sa na zemi na matraci nazývanom futon. Je zaujímavé, že pri
masáži pacient zostáva oblečený. Vyvinula sa na základe rôznych disciplín orientálnej
medicíny: akupunktúry, herbalizmu (používanie prírodných produktov), nutričných
a cvičebných programov. Masáž šiacu sa zameriava na relaxáciu, posilnenie tela a využíva
prirodzenú energiu ľudského tela (Pooleyova, 2000).
Príklady hmatov šiacu:

Obr. 145. Prerušovaný stisk oboma dlaňami lýtkových svalov.
Obr. 146. Prerušovaný stisk stehenných svalov.
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Obr. 147. Súčasný stisk oboma rukami vonkajšej strany lýtka (postupne stláčame celú nohu).
Obr. 148. Pasívny pohyb dolnej končatiny v bedrovom kĺbe pri pokrčenom kolene
a naťahovanie vnútorných stehenných svalov.

Obr. 149. Flexia chodidla, naťahovanie achilovej šľachy a kolenných väzov
Obr. 150. Naťahovanie chrbtových svalov a šikmych brušných svalov

Obr.151. Masírovaný na boku, dolná končatina pokrčená. Pri výdychu zatlačíme palcami
sedacie svaly.
Obr. 152. Poloha tela ako na obr. 151. a pri výdychu zatlačíme lakťom sedacie svaly.
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2.4.2 Masáž relaxačná
Relaxačná masáž
Relaxačná masáž je jemnejšia ako klasická, slúži na odbúranie stresu, migrén
a únavy. Používame pri nej hmaty jemného trenia, rozotierania a rôzne relaxačné oleje.
Aromatická masáž
Je to tiež jemnejšia masáž, za použitia aromatických olejov, v spojení s inhaláciou
vonných látok z aróma – lámp.
Lomi – lomi (havajská masáž)
Havajské slovo „lomi“ môžeme preložiť, ako masáže, masérka alebo „milujúce
ruky“. Je zložená z masážnych techník, ktoré sú charakteristické dlhými plynulými ťahmi
predlaktím. „Využíva mäkké i hlboké techniky, dlhé rytmické ťahy s využitím váhy a ťažiska
tela. Pri tejto masáži masér pracuje jemne plynulými pohybmi a hmatmi, aby umožnil telu
klienta maximálne možnú relaxáciu. Rovnako tak dochádza pri nej aj k relaxácii na emočnej,
mentálnej, ale i spirituálnej úrovni“ http://www.rege.sk/clanky/manualna-lymfodrenaz/.
Reflexná terapia
Cieľom reflexnej terapie je čo najjednoduchšie a najrýchlejšie obnovenie telesného
a duševného zdravia. Povzbudzuje pozitívne myslenie a emocionálnu rovnováhu. Terapeut
pôsobí na reflexné body na chodidlách a rukách, ktoré odpovedajú a súvisia s rôznymi
systémami a časťami tela. Preto terapeut musí mať podrobne naštudované informácie z
anatómie a fyziológie a musí absolvovať špeciálny masérsky kurz (Vennells, D. F., 2004).
Prínosom reflexnej terapie je zlepšenie krvného obehu, obnovenie funkcie zablokovanej
nervovej sústavy, zmiernenie napätia a relaxácia.
2.5 Masáž pomocou pomôcok a mechanických prístrojov
K uľahčeniu masáže boli v minulosti vytvorené rôzne pomôcky, ktoré sa ustavične
využívajú: drevené valčeky, guličky, kefy. K lepšiemu účinku slúžili a slúžia drsné rukavice
a kartáče, ktorými sa povrch tela trie na sucho alebo na mokro – čo vyvoláva zvýšené
prekrvenie kože a následne vzniká prijemný pocit osvieženia. Z mechanických pomôcok sa
používajú rôzne masážne relaxačné pásy na menej dostupné časti tela napr. chrbát alebo
masážne valčeky na masáž chodidiel.
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Masážne prístroje sú nedokonalou náhradou maséra. Na druhej strane niektoré prístroje
majú svoje prednosti a sú vhodné v prípade, keď nemôžeme použiť manuálnu masáž. Vtedy
je dobré doplniť alebo čiastočne nahradiť masáž napríklad vibračným prístrojom (Pavlů,
Kvapilík, 1994). Poznáme rôzne prístroje: Redor, Vitaroll, Vitberg+, myostimulátory a rôzne
termomasážne prístroje.
Momentálne svoju pozornosť získava rehabilitačno – masážny prístroj Vitberg+, ktorý ako
prvý medicínsky výrobok na svete aplikuje vibroterapiu s celkovým charakterom a lokálnu
vibroterapiu súčasne.

Obr. 153, 154. Vitberg+, prístroj na vibroterapiu a športovú masáž.
Zdroj: https://www.google.sk/search?q=vitberg+obrazky.
Mechanická vibrácia je bezpečná fyzikálna terapia, ktorá je určená na vibroterapiu,
fyzioterapiu, rehabilitáciu a športovú masáž. Neinvazívne, mechanické, špecializované
oscilačné cykloidálne vibračné stimuly používané v prístroji Vitberg sú neprestajne
monitorované a testované. Prístroj pôsobí na telo mechanickou, nie elektrickou silou a preto
je možné ho používať tam, kde je elektro - stimulácia zakázaná.
Vibroterapia sa odporúča pri: bolestiach chrbtice, nesprávnom držaní tela, poškodeniach
koreňových nervov, ischiase, spazmatických poruchách, preťažení svalov a pri iných
zdravotných problémoch (Vitberg, 2016).
Veľmi dobré výsledky vibrácií sa dosahujú aj u detí trpiacich neuromuskulárnymi alebo
neurologickými ochoreniami. https://www.vitberg.com/sk/pouzitie.
Vibračná prístrojová masáž sa používa najčastejšie v športe pri masáži prípravnej alebo pri
masáži odstraňujúcej únavu. Zaraďujeme ju po dostatočnom odstupe času, po
vyčerpávajúcej námahe, po dlhšom odpočinku. Pred namáhavým výkonom treba použiť
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pohotovostnú masáž (dráždivú alebo ukľudňujúcu ), ktorú je potrebné vhodne vybrať podľa
momentálneho stavu masírovanej osoby. Vibračný pristroj umožňuje zvoliť jeden z ôsmich
programov a umožňuje regulovať rýchlosť, frekvenciu a amplitúdu vibrácií (samotnej
masáže).

Poďakovanie
Ďakujem recenzentkám za cenné pripomienky a rady.
Modeli a modelky: študenti Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ, študijného programu:
Šport a rekreácia absolvujúci výberový predmet Klasická a športová masáž.
Na fotografiách sú aj známi, ktorí si chcú zachovať anonymitu.
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