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       Vplyvom tréningového zaťaženia tanečníkov dochádza k poškodeniu 

mikroštruktúry svalov. Toto poškodenie sa dá napraviť správnou regeneráciou. 

Regenerácia  pomáha tanečníkom vyhnúť sa pretrénovaniu a zlepšiť ich 

výkonnosť.  

       Regenerácia (z lat. regenerare – znova zrodiť, obrodiť) je súhrn opatrení 

zameraných na odstránenie únavy, obnovenie telesnej a duševnej výkonnosti, 

urýchlenie a prehĺbenie zotavovacích procesov, na prevenciu preťaženia, 

pretrénovanosti alebo poškodenia zdravia vplyvom fyzickej činnosti.  

       Rozlišujeme dva typy regenerácie a to pasívnu a aktívnu.    

        



       Pri pasívnej regenerácii človek využíva úplný odpočinok, aby si telo oddýchlo s čo 

najmenšou fyzickou námahou. Pasívna regenerácia zvyčajne predstavuje deň odpočinku, 

kedy svojim svalom doprajeme čas na regeneráciu a sebe trochu psychického oddychu. V 

spánku nastáva významné zníženie viacerých fyziologických funkcií a psychického napätia, 

preto narušenie spánku z rôznych dôvodov má na priebeh zotavenia negatívny účinok. 

Dôležité je dodržiavať dĺžku spánku a aj jeho kvalitu.  

       Aktívna regenerácia predstavuje všetky metódy a procedúry, ktoré sa používajú na 

cielené urýchlenie regenerácie. Aktívna regenerácia má pozitívny vplyv na zníženie 

svalovice. Funguje prostredníctvom zvýšeného prietoku krvi do svalového tkaniva, čo 

uľahčuje odstránenie metabolického odpadu. To môže prispieť ku zníženiu svalového 

poškodenia a bolesti. 



MASÁŽ AKO REGENERAČNÝ PROSTRIEDOK 

       Kvalitná masáž môže mať veľký vplyv na výkon aj celkový zdravotný stav 

tanečníka. Masáž zrýchľuje regeneračné procesy, zlepšuje celkový fyzický aj 

psychický stav. Uvoľňuje svalové napätie a zlepšuje kĺbovú pohyblivosť.  

       Vo svaloch sa nachádza veľké množstvo vlásočníc, ktoré sú v kľude uzavreté. 

Počas masáže sa uvoľnia a zvýši sa tak prívod živín a kyslíku do svalov. Aby mohli 

svaly tanečníka správne pracovať, nesmú byť ani ochabnuté ani vo veľkom napätí. 

Vplyvom masáže sa dostanú do optimálneho tonusu. Ochabnuté svaly sa spevnia a 

príliš napäté svaly sa uvoľnia.  

       Ideálne je absolvovať masáž aspoň raz týždenne. 



Účinky masáže 

Pri masáži pôsobíme na ľudské telo: 

 

• mechanicky 

• biochemicky 

• reflexne 

 

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

povzbudzuje krvný obeh a lymfatický obeh. 



Mechanické účinky 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. 



Biochemické účinky masáže 

       Pri masáži sa do krvného obehu uvoľňuje väčšie množstvo chemických 
látok napríklad:   

 Acetylcholín- zlepšuje nervovosvalové spojenie, zrýchľuje reakcie na 

podnety. 

 Histamín- rozširuje cievy, zlepšuje prekrvenie. 

 Endorfíny- tlmia a zmierňujú bolesť. 

 



Reflexné účinky masáže 

       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. 



Účinky masáže na kožu 

 Zahriatie kože a podkožného tkaniva. 
 Prekrvenie = Praktický význam pre činnosť svalov. 
 Odlupovanie odumretých buniek z povrchu kože, odlupovanie zosušených výlučkov 

kožných mazových žliaz = tým sa zlepšuje kožné dýchanie, uvoľňuje sa vyústenie potných 
a mazových žliaz, prirodzene mastná koža lepšie odoláva účinkom vlhka,  

 Lepšia termoregulácia (v súvislosti s potením), základ na otužilosť (vďaka lepšej 
termoregulácií), celková zdatnosť a prispôsobivosť prostrediu (vďaka otužilosti). 

 Vylučovanie odpadových produktov látkovej premeny (dusíkaté látky a soli). 
 Zlepšenie výživy kože. 
 Zlepšenie stavu kože. 
 Zvyšujú sa fyziologické funkcie kože (orgán ochrany a termoregulácie). 
 Masážou pestovaná koža je pevnejšia a pružnejšia. 
 Odtok prebytočnej vody, odtok metabolických látok. 
 Čiastočné odstraňovanie prebytočného tuku (intenzívna masáž), príp. zabránenie 

výraznejšiemu ukladaniu.  



Vyššia flexibilita 
 

       Tanec má vysoké nároky na flexibilitu. Je nevyhnutná pre dosahovanie 

lepšieho výkonu tanečníka. Naťahovanie svalových vláken počas masáže 

zvyšuje ich flexibilitu a tak prispieva k zlepšovaniu výkonu. Na zlepšenie 

flexibility je vhodná klasická aj thajská masáž. K rozvoju kĺbovej flexibility 

pomáha hlavne švédska masáž. Tento typ masáže zahŕňa súbor techník a 

blahodarných účinkov na telo so schopnosťou obnoviť pohyblivosť kĺbov, 

prinavrátiť pružnosť a sťahovanie svalstva, odstrániť opuchy v dôsledku 

zlepšenia cirkulácie lymfy a stimulácie krvného obehu. 



Lepšia cirkulácia krvi 

       Masáž napomáha správnej cirkulácii krvi. Keď je krvný obeh zrýchlený a 

dodávky kyslíku väčšie, poškodené svalové vlákna sa dokážu rýchlejšie 

zotaviť. Stúpa priepustnosť tkanív, a tak sa do svalov dostane viac výživných 

látok.  

       Je tak naplnený hlavný predpoklad pre rýchlejšiu regeneráciu a skorší 

návrat k tréningu.  



Menšia bolesť 
 

       Masáž uľahčuje regeneračný proces aj vďaka tomu, že obmedzuje bolesť 

svalov v dôsledku preťaženia alebo zranenia. Masáž alebo fyziomasáž 

dokáže pomôcť pri regenerácii po akomkoľvek úraze. Opakovane 

poškodený sval sa môže zapáliť a bolesť sa môže zhoršiť.  

       Ide teda o prevenciu pred zhoršením bolesti a úrazov, uvoľnenie svalov a 

zlepšenie prekrvenia. 



Lepší spánok 
 

       Spánok je najlepšia a najdostupnejšia forma regenerácie. Pri masáži 

dochádza k zníženiu svalového napätia, a tak sa vytvoria lepšie podmienky 

pre dlhší a kvalitnejší spánok. Masáž navyše uvoľňuje aj myseľ, vďaka čomu 

pomáha odbúrať stres a zlepšiť duševnú pohodu. Tá je pre kvalitu spánku 

nepochybne dôležitá.  

       Masáž je preto ideálna aj ako súčasť psychickej prípravy pred súťažou. 



Psychologické aspekty masáže 

       Psychický stav tanečníka má obrovský vplyv na zotavovacie procesy prebiehajúce v ľudskom 

tele. Existuje silná väzba medzi emocionálnym stresom a svalovou dysfunkciou. Nedosiahnutie 

stanovených cieľov alebo časté zranenia môžu byť pre tanečníka psychicky náročné. Pokiaľ bude 

tanečník pozitívne a optimisticky rozmýšľať, bude sa cítiť lepšie a regeneračné procesy budú 

prebiehať omnoho rýchlejšie. 

  

       Pravidelná masáž znižuje depresiu, upokojuje myseľ, znižuje úzkosť, zlepšuje spánok a 

zlepšuje náladu. Všetky tieto faktory môžu zohrávať značnú úlohu pri regenerácii pred, v 

priebehu, alebo po fyzickej záťaži. Depresia celkovo znižuje motiváciu tanečníka k dosiahnutiu 

cieľa. Vysoká úroveň stresu niekedy bráni napredovaniu. Bolesť chrbta a krčnej chrbtice môže 

byť fyzickým prejavom potlačovaných emócií, a preto sa masáž odporúča na povzbudenie 

pozitívneho myslenia a emocionálnej rovnováhy. 
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