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Anotace 

V současnosti přibývá osob s porušenou schopností chůze po úraze nebo následkem 

jiného základního onemocnění. Protoţe je pohyb důleţitou součástí nezávislosti, je 

nutné zajistit náhradní mechanismus lokomoce pomocí vozíku. Aby bylo maximálně 

vyuţito zbylé funkční kapacity pacienta, musí se správně zvolit a individuálně 

přizpůsobit vozík, který se stane součástí jeho ţivota. Kromě tělesných parametrů a 

schopností se bere v úvahu prostředí, ve kterém se bude pohybovat, účel, poţadavky 

na zajištění stability a opory v souladu s co největší moţností pohybu a maximální 

facilitaci horních končetin. Ve snaze o dosaţení optimálního drţení těla vsedě hraje 

klíčovou roli pánev přímo ovlivňující vzpřímené postavení páteře. Základní funkcí 

vozíku je lokomoce, proto je vhodné při jeho nastavení přihlíţet rovněţ 

k biomechanickým a kineziologickým aspektům sedu ve vztahu k pohybu, zatíţení 

kloubů a práci svalů. Správné nastavení zajistí stabilní polohu a díky tomu uvolnění 

horních končetin pro provádění běţných denních činností. Ve spojení se správnou 

technikou jízdy sniţuje správná konfigurace vozíku riziko rozvoje chronických obtíţí 

horních končetin, které nejsou primárně určeny k lokomoci a tlakovému zatíţení 

při propulzi, ale k manipulaci s předměty. Potíţe se objevují v souvislosti 

s dlouhodobým uţíváním vozíku. Vzhledem k příčině poruchy chůze je kaţdá skupina 

specifická, kaţdá vyţaduje vlastní analýzu pohybu na vozíku. Současná práce se 

zaměřuje na pacienty po míšní lézi. Cílem práce je uspořádat dostupné informace 

o nastavení a výběru vozíku, správném posazení, zhodnocení techniky jízdy a o činnosti 

pohybového aparátu při propulzi u pacientů po míšní lézi. 
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Annotation 

      Recently, the number of people in need of following wheelchair – provide 

locomotion after spinal cord lesion has risen. Because movement is an important part of 

independence, it is necessary to provide alternative mechanism of locomotion in 

a wheelchair. It is necessary to choose and individually adjust the wheelchair which 

becomes a part of patient´s life to maximally take advantage of the rest of his functional 

capacity. Except physical parameters and abilities we should acknowledge not only the 

environment, in which he will move, but also a purpose and requirements of stability 

and support with respect to the possibility of free movement and upper limbs 

facilitation. In pursuit of the optimum posture when sitting, the key role is played by 

pelvis which influences the upright position of spinal column. The primary function of 

wheelchair – locomotion is. That is why biomechanical and kinesiology aspects of 

sitting in relation with movement, joints load and work of muscles should be considered 

while adjusting it. The proper setting guarantees a safe position which let upper limbs 

do ordinary activities of daily living. In conjunction with the appropriate propulsion 

technique, appropriate configuration reduces the risk of chronic upper limb pain which 

appears because these limbs are not primarily intended for locomotion but for 

manipulation with objects. Complications occur frequently in connection with long – 

term wheelchair use. As to the cause of walking disorders, each group is specific; each 

of them needs its own analysis of movement in a wheelchair. The thesis is focused 

on patients after a spinal cord lesion. The main aim of the thesis is to classify available 

information about the setting and the choice of wheelchair, right position, and 

propulsion technique analysis. It also deals with the locomotor system activity during 

propulsion of patients after a spinal cord lesion. 
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Seznam zkratek 

 

AC  akromioclavicular 

ADL  activities of daily living 

ASIA  American Spinal Injury Association 

atp.  a tak podobně 

BA  beginning angle 

EA  end angle 

EMSCI European Multicenter Study about Spinal Cord Injury 

Ft  třecí síla 

FIM  Functional Independence Measure 

GH  glenohumeral 

LiHFT  Link Hand Function Test 

LW  lightweight (wheelchair) 

m.  musculus 

mm.  musculi 

SA  stroke angle 

SC  sternoclavicular 

SCIM  Spinal Cord Independence Measure 

ST  scapulothoracal 

STD  standard (wheelchair) 

TDC  top dead centre 

WISCI  Walking Index for Spinal Cord Injury 

6 MWT Six-Minute Walking Test 

10 MWT Ten-Meter Walking Test 
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Úvod 

 

      „Pohyb je základní součástí ţivota. Být schopen se pohybovat podle své vůle 

a prozkoumávat okolí je klíčovým bodem nezávislosti“ (Warren, 1990).  

      Schopnost pohybu z místa na místo je úzce spojená s chůzí. V případě její poruchy 

následkem úrazu či jiného základního onemocnění je nutné zajistit lokomoci vyuţitím 

pomůcek. Jednou z nich je vozík. Způsob a moţnosti jeho pouţití jsou úzce spojeny 

s diagnózou. Kaţdá skupina pacientů je z hlediska diagnózy ve vztahu k jízdě na vozíku 

specifická, zároveň kaţdý pacient vyţaduje individuální přístup. Tato práce se zaměřuje 

na pacienty po míšní lézi. 

      Úrazy spojené s míšní lézí zasahují do všech oblastí ţivota člověka. Ve většině 

případů se z důvodu traumatu stává zdravý člověk částečně nebo zcela závislým 

na pomoci okolí. V průběhu rehabilitačního procesu je hlavní snahou prevence 

sekundárních změn a dosaţení co největší moţné funkční nezávislosti s ohledem 

na výšku léze. Jednou z důleţitých činností je nácvik jízdy na vozíku. Pokud se pacient 

naučí samostatně vozík ovládat, nepotřebuje asistenta a stává se soběstačným. To 

pozitivně ovlivňuje jeho psychiku a zvyšuje sebevědomí.  

      Volba a nastavení vozíku a pak následná správná technika jízdy je nezbytná. Kromě 

zvýšení efektivity propulze působí v prevenci sekundárních poruch (nejčastěji vzniku 

syndromu karpálního tunelu, bolestivého ramene). Aby se jí mohlo dosáhnout, je nutné 

vybrat vhodný typ vozíku a individuálně nastavit jednotlivé parametry. Konfigurace 

vozíku musí zajistit vzpřímené drţení těla a co největší rozsah pohybu horních končetin. 

Měli bychom vycházet z biomechanických a kineziologických principů.  
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Cíl 

 

      Cílem práce je uspořádat dostupné informace týkající se problematiky jízdy 

na vozíku u pacientů po míšní lézi. Hlavním úkolem je: 

 

 1. Seznámení čtenáře s problematikou spinálního pacienta, zejména ve vztahu 

     k jízdě na vozíku 

2. Zhodnocení sedu jako základního kamene efektivní lokomoce 

3. Nastínění úvah provázejících výběr a nastavení vozíku 

4. Popis propulzní techniky 

5. Analýza pohybu v jednotlivých kloubech při lokomoci      
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      1 MÍŠNÍ LÉZE 

 

      Jedná se o nejzávaţnější poškození míchy. Odhaduje se, ţe v České republice je 

takto postiţeno 100 – 150 lidí za rok (Beneš in Jedlička, 2005).  

      Převaţují příčiny traumatické. Ve většině případů se jedná o důsledky úrazů, 

spojených s poraněním páteře, kdy dochází k poškození míchy kostními úlomky – 50% 

případů představují pády z výšky, na významnosti nabývají autonehody a úrazy 

sportovní, zejména skoky po hlavě do mělké vody. Menší podíl zaujímají střelná 

a bodná poranění. V souvislosti s traumaty se uvádí riziko krvácení, které rovněţ můţe 

být příčinou míšní léze (Beneš in Jedlička, 2005). 

      Podíl lézí vzniklých na základě netraumatického poškození míchy je ve srovnání 

s předchozí skupinou mnohem menší. Jedná se o zánětlivé procesy postihující míchu 

a její obaly, obratle a meziobratlové ploténky. Dále se sem řadí abscesy v páteřním 

kanálu nebo nádorová onemocnění – primární i sekundární, představující nádory vlastní 

nebo nádory okolních struktur, které míchu utiskují. Sekundární nádory jsou loţisky 

jiných nádorů, jejichţ metastázy se často vyskytují epidurálně. Ve většině případů jde 

o nádory prostaty, plic, prsu a ledvin (Pfeiffer, 2007).  

      Míšní léze mohou vznikat také na podkladu cévní etiologie. Vyskytují se buď 

ischemické myelopatie na základě aterosklerotických procesů či posttraumatických 

změn, nebo naopak krvácení či cévní malformace. (Beneš in Jedlička, 2005; Seidl, 

2008). 

 

 

      1.1 Stádia po poranění a klinický obraz 

 

      Dojde-li k náhlé lézi páteřní míchy, rozvíjí se krátce po úrazu míšní šok spojený 

s útlumem její činnosti následkem výpadku facilitačních a trofických sestupných drah. 

Neurologickým vyšetřením zjišťujeme areflexii, v úrovni poranění chabou obrnu 

kosterních svalů, v niţších segmentech pak obrnu pseudochabou doprovázenou 

poruchami autonomních funkcí. Trvání této akutní fáze je variabilní, od několika týdnů 

do několika měsíců. Ovlivňují jej např. infekce, nepříznivé vnější faktory, ale i kvalita 

ošetřovatelské péče. Stádium míšního šoku odeznívá postupně, první pozorujeme 
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obnovu autonomních reflexů, např. stah detrusoru močového měchýře (Beneš 

in Jedlička, 2005; Trojan, 1991). 

      Druhé stádium charakterizuje rozvoj spasticity. Alfa a gama motoneurony produkují 

vyšší aktivitu, protoţe chybí inhibiční vlivy z vyšších nervových center. Není-li úplně 

přerušen míšní oblouk, dochází ke zvýšení reflexů. Objevují se spazmy flekční a 

extenční jako reakce na taktilní dráţdění nebo změnu polohy. Vzniká autonomní 

aktivace pohybových vzorů, které jsou vytvářeny na míšní úrovni a během ontogeneze 

jsou utlumeny pod vlivem mozkové kůry (Beneš in Jedlička, 2005; Pfeiffer, 2007).  

      Léze pod úrovní segmentu L1 se spasticitou neprojevují. Patří jiţ k poraněním 

periferního nervového systému, protoţe v této úrovni mícha končí. Jedná se 

o hypotonické formy (Čihák, 2004). 

      Následujících 3 – 5 měsíců (případně 6 – 9), kdy je pacientův stav stabilizován, 

probíhá intenzivní rehabilitace na spinální jednotce a poté v rehabilitačním ústavu 

zaměřená na prevenci komplikací, dosaţení co nejvyšší míry soběstačnosti a přípravu 

na nový způsob ţivota a zaměstnání (Trojan, 2005). 

      Trombly a Radomski (2002) uvádějí, ţe v průběhu prvních šesti měsíců dochází 

k výraznému zlepšení motorických, případně senzitivních funkcí, po uplynutí jednoho 

roku bez komplikací a při kvalitní rehabilitaci je pokrok minimální. 
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Segment Sval Segment Sval

C5 m. biceps brachii, m. brachialis L2 m. iliopsoas

C6 m. extenzor carpi radialis longus et brevis L3 m. quadriceps femoris

C7 m. triceps brachii L4 m. tibialis anterior

C8 m. flexor digitorum profundus L5 m. extensor hallucis longus

Th1 m. abductor digiti minimi S1 m. triceps surae

Horní končetina Dolní končetina

      2. KLASIFIKACE 

 

      Podle rozsahu rozlišujeme lézi kompletní a nekompletní. Ke klasifikaci v praxi se 

vyuţívá ASIA (American Spinal Injury Association) Impairment Scale (Obrázek 1), 

případně starší Frankelova stupnice. Jednotlivé stupně popisují stav motorických 

a senzitivních funkcí: 

 

      A – není zachována motorická ani senzitivní  

             funkce, léze se označuje jako kompletní. 

       B – nekompletní léze se zachovanou 

              senzorickou funkcí pod úrovní poškození. 

       C – nekompletní léze se zachovanou 

              motorickou funkcí, ale svalová síla více neţ 

              poloviny klíčových svalů pod úrovní 

              poškození je menší neţ 3. 

       D – nekompletní léze, svalová síla nejméně 

              poloviny klíčových svalů je 3 nebo více. 

       E – bez neurologického deficitu. 

 

       Hodnocení svalové síly pouţívá stupnici Jandova 

svalového testu (0 - 5) a dle ASIA se provádí vleţe 

na zádech. Přehled klíčových svalů pro daný segment 

zobrazuje Tabulka 1. 

 

Obrázek 1. ASIA impairment scale (European Multicenter Study about Spinal Cord Injury - 

EMSCI, 2006) 

 

 

 

 

 

Tabulka 1. Klíčové svaly pro testování motorických funkcí dle ASIA (EMSCI, 2006; 

Faltýnková, 2006) 
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      V případě kompletních lézí dochází pod úrovní postiţeného segmentu k poruše čití 

i motorických funkcí. Některé svaly se vyskytují v tzv. „zóně částečného zachování.“ 

Postupně znovu nabývají svou funkci a sílí. Například u kompletní léze v úrovni C5 se 

v této zóně nachází m. extensor carpi radialis (inervovaný ze segmentu C6). Proto je 

moţné jej vyuţít v nácviku úchopu (Trombly, Radomski, 2002). 

      Trombly a Radomski (2002) uvádějí, ţe u nekompletních lézí můţe být zachováno 

zbytkové čití nebo motorické funkce a pacienti obvykle mívají lepší prognózu. 

      Při stanovování rehabilitačních cílů, nácviku soběstačnosti a výběru vhodných 

pomůcek je potřeba znát rozsah a výšku léze. 

 

 

      2.1 Klasifikace dle výšky léze 

 

      Pentaplegie představuje nejzávaţnější stav, kdy dochází k přerušení míchy 

v segmentech C1 – C3 a postiţení bránice a dýchacích svalů. Můţeme se také setkat 

s označením vysoká tetraplegie. Je nezbytné zavedení umělé plicní ventilace. V krátké 

době po úrazu se zvaţují další moţnosti – umělá aktivace bránice pomocí transkutánní 

elektrostimulace, později se mohou implantovat stimulátory nebo pacient pouţívá stále 

dýchací přístroj (Pfeiffer, 2007). 

      Lézi v segmentu C4 klasifikujeme také jako vysokou tetraplegii. Pacient potřebuje 

zpočátku dýchací přístroj, později se zmenšováním poúrazového otoku se dýchací 

funkce obnovuje. Co se týče soběstačnosti, vyţaduje plnou asistenci okolí. Není 

schopen funkčního pohybu končetin (Pfeiffer, 2007), je zachována pouze funkce 

m. trapezius a svalovina krku (Faltýnková, 2006). 

      Pacienti postiţení nízkou tetraplegií (léze C5 – C8) mohou vyţadovat vzhledem 

k rozsahu otoku v místě poškození také pouţití umělé plicní ventilace. S ústupem otoku 

se dýchací funkce obnoví. Dle výšky léze dosahují částečné či úplně samostatnosti 

v běţných denních činnostech (ADL) s vyuţitím kompenzačních pomůcek či 

s dopomocí (Faltýnková, Kříţ, Kábrtová, 2004).  

      Při poranění míchy od oblasti hrudní kaudálně vzniká paraplegie. Rozlišujeme 

vysokou (Th1 – Th6) a nízkou (Th10 – L). Pacienti jsou zcela nezávislí na okolí, funkce 

horních končetin není omezena (Faltýnková, Kříţ, Kábrtová, 2004). 



Bakalářská práce  Pohybová analýza jízdy na vozíku 

13 

 

      2.2 Stanovení úrovně a rozsahu poškození 

 

      Znalost rozsahu a úrovně poškození míchy je z hlediska stanovování rehabilitačních 

cílů, postupů a výběru kompenzačních pomůcek, včetně vozíku, velmi důleţitá. Kromě 

základních vyšetřovacích postupů se u pacientů po míšní lézi vyuţívá postup dle ASIA 

(Kříţ, Chvostová, 2009). 

      Za účelem vyšetření výšky neurologického postiţení se zjišťuje motorická 

a senzitivní úroveň. Motorická na základě vyšetření svalové síly tzv. klíčových svalů 

pro daný segment (Tabulka 1), v případě trupu úrovně citlivosti. Senzitivní pak pomocí 

klíčových bodů v kaţdém dermatomu. Ze získaných údajů se stanoví neurologická 

úroveň, tedy nejniţší segment s bilaterálně zachovanou senzitivní a motorickou funkcí. 

Výsledky vyšetření se zaznamenávají do formuláře ASIA (Obrázek 2) (Kříţ, 

Chvostová, 2009).   

      Hodnocení rozsahu postiţení lze vidět v tabulce na Obrázku 1. 

      V časné diagnostice lze provést neurofyziologické vyšetření – motorické a 

somatosenzorické evokované potenciály, které podávají informaci o integritě míšních 

drah, a EMG, které se uplatňuje v diagnostice periferních lézí. Výhodou je moţnost 

vyuţití i u nespolupracujících pacientů (Kříţ, Chvostová, 2009; Kříţ in Kolář, 2009). 

  
 
Obrázek 2. ASIA protokol (InjuryEMSCI, 2006) 
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     2. 3 Hodnocení funkce 

 

      Funkční vyšetření sestává z testů chůze. Příkladem je WISCI (Walking Index for 

Spinal Cord Injury), kdy se pacient hodnotí 20 body, pokud bez pomoci ujde 

desetimetrovou vzdálenost, a 0 body, pokud není schopen chůze ani stoje. 10 MWT 

(Ten-Meter Walking Test) měří čas, za který pacient překoná chůzí vzdálenost 10 m.  

Často se vyuţívá také 6 MWT (Six-Minute Walking Test) měřící vzdálenost, kterou 

pacient ujde za 6 minut. Test „Timed up and go“ měří, za jak dlouho je pacient schopen 

vstát ze ţidle, ujít tři metry, otočit se, dojít zpět k ţidli a znovu se posadit (EMSCI, 

2006; van Hedel et al., 2005). 

      Pro posouzení nezávislosti slouţí SCIM (Spinal Cord Independence Measure). 

Skládá se ze tří oblastí týkajících se schopnosti sebeobsluhy, mobility a respiračních 

a sfinkterových funkcí. Další moţností je pouţití dotazníku FIM (Functional 

Independence Measure). Oba jsou upravené pro pacienty po míšní lézi, ale SCIM je 

povaţován za citlivější. (Catz et al., 1998). 

      Hodnocení je moţné rozšířit o další testy. Lze pouţít dotazník bolesti, která je 

častou komplikací a výrazně ovlivňuje ţivot pacienta i terapii. Jedná se o posouzení 

bolesti z kvalitativního a kvantitativního hlediska (EMSCI, 2006). 

      Pacientům s lézí krční míchy je určen test schopnosti ruky – Link Hand Function 

Test (LiHFT). Provádí se deset úkolů zaměřených na běţné denní činnosti s vyloučením 

pouţívání jakýchkoli pomůcek (EMSCI, 2006).  

      Provádění jednotlivých testů je velmi důleţité, protoţe slouţí nejen k prvnímu 

vyšetření, ale dávají moţnost sledovat pokroky v průběhu terapie (EMSCI, 2006).       
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      3 SPINÁLNÍ PROGRAMY 

 

      Kvalita poskytované péče pro pacienty po úraze míchy má rozhodující vliv na další 

vývoj onemocnění, respektive jeho komplikací, na návrat pacienta do běţného ţivota 

a na jeho kvalitu ţivota. Péče je poskytována v rámci spinálních programů, které jsou 

v různých zemích realizovány různě. Základem je multidisciplinární komplexní přístup. 

Ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku a Španělsku fungují velká rehabilitační centra, 

která pečují o pacienty ve všech fázích léčby, včetně ambulance. Dalším typem jsou 

specializovaná pracoviště, spinální jednotky, v rámci nemocnic a rehabilitační centra 

pro pacienty s postiţením hybného systému (Strapková, 2007).  

      V současné době existují unipolární, bipolární a integrované spinální jednotky. 

Výhoda unipolárních spočívá v tom, ţe veškerá komplexní péče od akutního stadia 

po návrat domů je prováděna stejným týmem odborníků koordinovaným lékařem – 

paraplegiologem. Naproti tomu v systému integrovaných spinálních jednotek je pacient 

hospitalizován dle potřeby na různých odděleních. V akutní fázi zpravidla 

na traumatologii, ortopedii či spondylochirurgii, kde je operován. Poté je přeloţen 

na jednotku intenzivní péče nebo na běţný pokoj, kde se vyuţívají stejné postupy jako 

u ostatních pacientů. Nevýhodou je nespecifický přístup a negativní vliv na psychiku 

pacienta. V rámci bipolárních jednotek je péče realizována v subakutní fázi 

na rehabilitačním oddělení v nemocnici. Poté pokračuje v rehabilitačním centru 

(Strapková, 2007). 

 

 

      3.1 Systém péče v České republice 

 

      K velkému rozvoji v oblasti problematiky spinální pacientů došlo ve druhé polovině 

20. století, kdy v devadesátých letech byla v Brně otevřena první spinální jednotka. 

O deset let později, v roce 2002, vydalo Ministerstvo zdravotnictví Metodické opatření, 

v němţ definovalo systém péče o spinální pacienty (Kolář, 2009).  

      Léčba se dělí na čtyři stadia: 

      Akutní fáze po traumatickém poškození míchy probíhá zpravidla 

na spondylochirurgii, kde je pacient operován. Uţ v tomto stadiu se zahajuje 
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rehabilitace. Po stabilizaci stavu, v subakutní fázi, je přeloţen na spinální jednotku, kde 

je mu poskytnuta komplexní péče, jejímiţ články jsou kromě lékařské, ošetřovatelské 

a rehabilitační péče, také péče psychologická a návštěvy sociální pracovnice. Terapie je 

zaměřena na nácvik soběstačnosti a prevenci sekundárních komplikací, ke kterým patří 

dekubity, trombembolická nemoc, infekce močových cest a plicní komplikace. 

Na území České republiky se spinální jednotky nacházejí kromě Brna, také v Praze – 

Motole, Liberci a v Ostravě (Strapková, 2007). 

      Další péče pokračuje v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, Hrabyni nebo 

v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luţi Košumberk. Tato fáze se 

označuje jako chronická. Po 5 - 6 měsících se pacient vrací do domácího prostředí 

a začíná fáze resocializační (Strapková, 2007).  

      Pacient v chronické fázi můţe být hospitalizován také znovu na spinální jednotce, 

vyskytnou – li se u něj komplikace nebo situace, které je potřeba odborně řešit. Často se 

jedná o dekubity, uroinfekce, operační odstranění osifikací, stavy po úrazech 

pohybového systému.  

      Pacienti mohou dále vyuţít moţnosti krátkodobých pobytů na rehabilitačních 

klinikách nebo v odborných centrech. Program je zaměřen hlavně na funkční trénink a 

nácvik zvládání běţných denních činností. Cílem je také ovlivnění případných bolestí, 

nejčastěji v oblasti ramenního kloubu a ruky, a poradenství v jejich prevenci. 

      Pro pacienty po míšní lézi fungují různá sdruţení, například Svaz paraplegiků nebo 

Centrum Paraple. Kromě další rehabilitace a poradenství se zde pořádají odborné 

a sportovní kurzy (Strapková, 2007). Péče je poskytována formou dvou- aţ třítýdenních 

pobytů nebo mohou pacienti na pracoviště docházet. 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Pohybová analýza jízdy na vozíku 

17 

 

      4 SED 

 

      4.1 Kineziologie sedu 

 

      Pacient po míšní lézi odkázaný na vozík stráví vsedě převáţnou část ţivota. 

Optimální poloha můţe předejít řadě komplikací, jako jsou například bolesti zad, 

přetíţení a bolesti horních končetin či dekubity, a pozitivně ovlivňuje biomechanické 

a kineziologické aspekty jízdy. 

      Opěrnou plochu sedu tvoří komponenty pánevního pletence. 

      U zdravých jedinců se popisují tři moţnosti sezení. V prvním případě (Obrázek 3A) 

bez opory zad spočívá hmotnost těla převáţně na tuberi ossis ischii. Struktury 

pánevního pletence jsou v dynamické rovnováze, na napřímení páteře se velkou měrou 

podílí svaly v okolí lopatky, zejména mm. trapezii, pánev má tendenci k anteverznímu 

postavení. Aby nedošlo ke kraniálnímu posunu ţeber a vzniku inspiračního postavení 

hrudníku, musí se aktivovat břišní svaly. Při dlouhodobém udrţování polohy se 

objevuje bolest z přetíţení. Druhá pozice (Obrázek 3B) vyuţívá ischio-femorální 

podpory, stabilitu zvětšuje opora horních končetin o stehna. Dochází ke kyfóze v celé 

oblasti páteře. Poloha se vyuţívá pouze jako relaxační a úlevová, vyţaduje minimální 

aktivitu svalů a sniţuje střiţné síly působící na ploténky v lumbosakrální oblasti. Jako 

třetí je popsána pozice, kdy dochází k retroverzi pánve s oploštěním bederní lordózy, 

zvýrazněním hrudní kyfózy a krční lordózy (Obrázek 3C). Největší tlak působí 

na sacrum, kostrč a sedací hrboly (Kapandji, 2008). Tato pozice u pacientů po míšní lézi 

znemoţňuje efektivní vyuţití horních končetin k pohybu vpřed. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Pozice sedu dle Kapandjiho (1974)  
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      4.1.1 Názory na optimální polohu v sedu 

 

      Alois Brügger popisuje vzpřímený sed jako optimální moţnost zatíţení páteře. 

Klade důraz na dosaţení tzv. thorakolumbální lordózy od os sacrum po Th5 s mírnou 

anteverzí pánve, napřímením v hrudní oblasti a protaţením šíje. V tomto nastavení se 

sniţuje zátěţ páteře oproti běţnému „zhroucenému“ sedu. Udrţení polohy je vzhledem 

k vyšší svalové aktivitě namáhavé. Brügger upozorňuje na vliv postavení femurů 

na postavení pánve (Véle, 2006).  

      V současné době byl Brüggerův názor na sed překonán. Nevýhody spočívají 

v nastavení hrudníku do neoptimální polohy pro postavení a činnost bránice, 

v nerovnováţném rozloţení svalového napětí a aktivity mezi břišními a zádovými svaly. 

Často dochází k výpadku svalstva břišní stěny a hyperaktivitě v povrchových 

extenzorech páteře s následným přetíţením v torakolumbálním přechodu (Kolář, 2009). 

Vzhledem k zvýšené svalové aktivitě nutné k jeho udrţení, vzniká bolest a přetíţení 

svalů. 

      Při úvahách o optimální poloze vsedě je výhodné vycházet z kineziologie a 

biomechanických aspektů zatíţení kloubů, kdy jsou stabilizovány v centrovaném 

postavení vyváţenou prací agonistických a antagonistických svalů. Dochází 

k optimálnímu rozloţení svalového napětí. S tím souvisí i zpevnění trupu před 

provedením jakéhokoli pohybu končetin, například při pohonu vozíku (Kolář, 2009). 

Velmi důleţité je postavení pánve v neutrální poloze nebo lehké anteverzi, které přímo 

ovliňuje konfiguraci páteře, respektive umoţňuje její fyziologické zakřivení 

(Sunrise Medical, 2002) a nepřímo nastavení ostatních segmentů těla. Kromě toho 

poskytuje propriocepce z pánve významnou zpětnou vazbu v neurofyziologickém řízení 

polohy (Véle, 2006).  
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      4.2 Sed na vozíku (výběr vozíku) 

 

      Charakter sedu je velmi důleţitý, protoţe ovlivňuje řadu faktorů. Je východiskem 

pro provádění běţných denních činností, včetně pohonu vozíku. Rozloţení tlaku v místě 

kontaktu těla a sedacího systému hraje roli v prevenci dekubitů.  

      Klíčové je nastavení pánve do neutrální polohy. Není – li zajištěna stabilizace 

vnitřními silami vyplývající z charakteru a výšky míšní léze, je nutné pouţít zevní oporu 

tak, aby se dosaţená poloha co nejvíce přibliţovala poloze „ideální“ 

a umoţňovala rovnoměrné rozloţení svalového napětí a optimální zatíţení kloubů. 

Zároveň by měla co nejvíce facilitovat funkce horních končetin a svalů se zachovanou 

inervací. 

      Pozice, která bude mít pozitivní vliv, lze dosáhnout správným výběrem 

a nastavením vozíku doplněného o vhodný sedák (Trombly, Radomski, 2002). 

. 

 

      4.2.1 Vlastní sed 

 

      Doporučuje se vzpřímený sed, jak byl popsán výše. Váha je rovnoměrně rozloţena 

mezi tuberi ossis ischii a zadní stranu stehen. Výhodnou polohou je, kdyţ se osa ramen 

nachází za osou kol a loket svírá úhel 100 aţ 120° při ruce poloţené na obruč 

(Faltýnková, 28, 2006). Vzpřímená postura umoţní lepší orientaci v prostoru pohledem 

vpřed bez reklinace v oblasti krční páteře, zajišťuje optimální východisko pro pohyb 

horních končetin, provádění běţných denních činností a podporuje fyziologické funkce, 

například dýchání nebo motilitu střev. Polohou v sedu lze pozitivně ovlivnit svalový 

tonus. Předpokladem pro dosaţení vzpřímení je zajištění správného postavení pánve 

(Sunrise Medical, 2002). 

      Při nedostatečné funkci trupového svalstva (v kombinaci s nesprávným nastavením 

komponent vozíku, nedostatečné zevní opoře), případně při výskytu extenční spasticity, 

kontraktur extenzorů kyčelních kloubů nebo heterotopních osifikací bránících flexi 

v kyčelních kloubech, se objevuje tzv. C-sed s retroflexí pánve, vyhlazením 

aţ kyfotizací bederní lordózy a zvýrazněním hrudní kyfózy. Pro zachování 

horizontálního pohledu pak navazuje reklinace hlavy. Jedná se o kompenzační 

mechanismus. Posunutím těţiště vzad je dosaţena stabilita a jistota a pacient je schopen 
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pouţít horní končetiny k jiné funkci neţ k udrţování rovnováhy. Dlouhodobý sed v této 

pozici však s sebou přináší řadu komplikací. Díky zmenšení kontaktní plochy, tedy 

většímu tlaku na menší oblast kostrče a kříţové kosti, stoupá riziko vzniku dekubitů. 

Zvýšení krční lordózy vede k přetíţení krčního a šíjového svalstva a bolestem. Také 

z pohledu dýchacího systému je poloha nevýhodná. Navíc můţe mít negativní vliv 

na svalový tonus a nárůst spasticity (Minkel, 2000; Bolin et al., 2000). Kyfotizace 

páteře mění konfiguraci lopatek na hrudníku. Tím podporuje nastavení ramenních 

kloubů do protrakce, vnitřní rotace a elevace, které jiţ vyplývá z neurologické léze. Tato 

nevýhodná poloha přispívá k přetěţování svalů se zachovanou funkcí. 

      Převaţuje-li flekční spasticita nebo v důsledku kontraktur flexorů kyčelních kloubů 

zaujímá pacientova pánev anteverzní postavení, důsledkem je zvětšení bederní lordózy. 

Poloha klade vyšší energetické nároky na udrţení rovnováhy a můţe vést k dalším 

kontrakturám (Sunrise Medical, 2002). 

      Nerovnováha poměrů v okolí pánve vede k zešikmení nebo rotačnímu postavení. 

Existuje řada příčin, nejčastější je asymetrická funkce svalů v oblasti trupu či horních 

končetin ve smyslu oslabení, poruchy tonusu nebo obojího v důsledku míšní léze. 

Omezení rozsahu pohybu na jedné straně, osifikace nebo amputace patří k dalším 

příčinám. Vzhledem k tomu, ţe pánev má přímý vliv na páteř, vzniká kompenzační 

skolióza. Na více zatíţené straně se zvyšuje riziko vzniku dekubitů. Dochází k přetíţení 

jedné horní končetiny a svalovému zkrácení. Aby se předešlo komplikacím 

vyplývajícím z jednostranné zátěţe, je potřeba přizpůsobit nastavení vozíku tak, aby se 

zkorigovalo postavení pánve co nejblíţe neutrální poloze (Sunrise Medical, 2002).  

      Asymetrické postavení pánve můţe vzniknout také sekundárně při nesprávném 

nastavení vozíku, například nevhodnou oporou pánve, v případě příliš širokého vozíku a 

nevyhovujícího sedacího polštáře (Sunrise Medical, 2002). 

      Výše uvedená chybná postavení pánve se nevyskytují izolovaně, ale většinou se 

kombinují. Mohou se vyvinout na základě nesprávného výběru a nastavení jednotlivých 

komponent vozíku. Naopak správné nastavení vede k eliminaci vadného drţení (Sunrise 

Medical, 2002). 
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      4.2.2 Úvahy provázející výběr vozíku  

 

      Výběr vozíku je individuální proces, do kterého jsou zahrnuti nejen fyzioterapeut, 

ergoterapeut a lékař, ale i pacient, jehoţ přání je nutné respektovat, protoţe vozík se 

stane součástí jeho ţivota, a technik, který zná nejlépe moţnosti vozíku a jeho 

nastavení. Pomáhá rodina pacienta, která můţe poskytnout důleţité informace ohledně 

prostředí, ve kterém se bude pohybovat. 

      Při výběru se musí zváţit potřeby, fyzický stav a moţnosti pacienta s předpokladem, 

ţe v průběhu terapie se mohou měnit, tak, aby byla zajištěna rovnováha, stabilita, 

sekundární prevence, aby byla facilitována funkce horních končetin. Rozhodnutí 

o vhodnosti výrobků musí být pečlivé. Informace se získávají z anamnézy, pomocí 

kineziologického rozboru, vyšetření a funkčních testů popsaných v 2. kapitole. Přihlíţí 

se k prostředí, ve kterém pacient ţije a jaké činnosti bude vykonávat, včetně 

volnočasových aktivit. Pozornost se věnuje nárokům na údrţbu i vzhledu. Nakonec se 

výběr musí přizpůsobit finančním moţnostem (Trombly, Radomski, 2002; 

Sunrise Medical, 2002). 

 

 

      „Jednotlivé stupně v posuzovacím procesu jsou: 

 

 1.   Získání informací o klientovi 

 2.   Pohovor s klientem 

 3.   Posouzení klienta 

 4.   Stanovení cíle 

 5.   Určení parametrů potřebného vybavení 

 6.   Výběr vhodných výrobků 

 7.   Simulace vybavení (vyzkoušení) 

 8.   Předpis vybavení 

 9.   Dodání a nácvik 

 10. Sledování klienta 

 11. Úspěšný závěr“ (Sunrise Medical, 2002) 
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      Výchozí hodnotou pro určení parametrů a z nich vycházející výběr výrobků jsou 

výsledky měření vzdáleností určených anatomických bodů znázorněných na Obrázku 4. 

Při měření se musí počítat se speciálními potřebami, například ortézami, protézami, 

v úvahu se musí brát i oblečení (Sunrise Medical, 2002). 

 

      Při řešení mobility zohledňujeme prostředí pacienta. Dle Stiens jej můţeme rozdělit 

na tři oblasti: Bezprostřední okolí (přímý kontakt s pacientem), střední (prostory doma a 

v práci) a společenské prostředí (veřejné prostory) (Stiens in Minkel, 702, 2000).  

      Bezprostřední okolí znamená nastavení vozíku. Poloha by měla být stabilní, 

pohodlná, měla by podporovat funkci horních končetin a stabilizací pánve na pevné 

podloţce umoţnit vzpřímený sed. Důleţitá je prevence dekubitů (Minkel, 2000). 

 

      Není-li zajištěna vnitřní kontrola vzpřímené postury 

správnou funkcí neuromuskulární soustavy, volí se 

pro stabilizaci zevní opora (výška zádové opěrky, 

případně opěrka hlavy, laterální podpora trupu, pásy), 

která by však měla být co nejmenší moţná, aby zároveň 

nedošlo k výraznému omezení rozsahu pohybu 

(Minkel, 2000).  

 

      Nelze opomenout přizpůsobení středního 

a společenského prostředí tak, aby co nejvíce sniţovalo 

handicap pacienta. Zahrnuje to úpravu domácího 

prostředí a bezbariérový přístup, například rozšíření 

dveřních prostor, rampy, výtahy atp. (Minkel, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Měrné vzdálenosti (Sunrise Medical, 2002) 

 A – šířka sedáku, B – hloubka sedáku, C – výška sedáku, délka holeně, D – velikost stupačky a její 

úhel, E, F – výška zad a úhel, G – šířka ramen, H, N – výška hlavy, I – výška područek, J – šířka 

zádové opěrky, K – hloubka hrudníku, L – délka područky, M – bitrochanterická šíře 
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      4.2.3 Výběr vozíku 

 

      Na základě vyšetření pacienta (stanovení výšky léze, posouzení stavu pohybového 

aparátu, schopností, moţností a prognózy) lze vybrat manuální či elektrický vozík. 

Existují také vozíky upravené pro řízení asistenty. V tomto případě vychází výběr 

a nastavení nejen z potřeb pacienta, ale i osoby, která bude vozík řídit. Některé vozíky 

kombinují manuální a elektrický pohon, který se vyuţívá například pro jízdu na větší 

vzdálenosti či do kopce. Nabídka zahrnuje speciálně upravené vozíky pro pouţití 

do interiéru s velkými předními hnacími koly, které usnadňují pohyb v obytných 

prostorách, a vozíky určené pro specifický typ postiţení, např. pro hemiparetiky či 

amputované (Trombly, Radomski, 2002; Faltýnková, 2004). 

      Manuální vozíky jsou indikovány pro ty, kteří jsou schopni propulze a brţdění. 

Výrobci nabízejí širokou paletu různých typů. Lze zvolit standartní či ultralehký 

(aktivní) vozík, k jehoţ výhodám patří kromě niţší váhy větší moţnosti nastavení 

(Trombly, Radomski, 2002). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Manuální vozík (Faltýnková, 2004)  

  

      Základní části vozíku jsou popsány na Obrázku 5. 

      Sedák a zádová opěrka tvoří sedadlovou jednotku vozíku, jejíţ povrch můţe být 

rovný, tvarovaný či tvarovaný na míru v závislosti na deformitách a potřebě podpory. 

Některé vozíky nabízí moţnost nastavení výšky opěrky, jiné ji mají pevně danou. 
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Na sedák se umisťuje antidekubitní polštář mající význam v prevenci dekubitů (cílem je 

rovnoměrné rozloţení tlaku) a vytvoření pevné opěrné báze. Je moţné si vybrat 

z mnoha druhů a materiálů. Existují polštáře plněné pěnou, vzduchem, kapalinou, 

gelem, polštáře silikonové nebo kombinované (například základna z tuhé pěny 

a pod sedacími hrboly gel). Tekuté sniţují třecí síly. Kupuje se polštář hotový nebo 

vyrobený na míru, který je vhodný při přítomnosti asymetrií, například při deformitách 

nebo amputacích (Faltýnková, 2004; Trombly, Radomski, 2002). 

      K opoře končetin se vyuţívají stupačky a područky. Stupačky slouţí pro oporu 

nohou, proto je velmi důleţité zvolit správnou vzdálenost (výšku) a je-li to moţné i úhel 

ve vztahu k sedáku, jinak nelze zajistit optimální postavení dolních končetin. Volba 

délky se odrazí v délce celkové a má vliv na manipulaci s vozíkem v prostoru. Dělené 

stupačky představují výhodu při transferech nebo u klientů schopných stoje, spojené 

stupačky zkracují celkovou délku vozíku. I područky mohou být pevné či odnímatelné 

s moţností nastavení. Nemusí být součástí kaţdého vozíku, záleţí na individuální 

potřebě (Faltýnková, 2004). 

      Rám vozíku se vyrábí buď jako kříţový skládací nebo pevný. Předností skládacího 

je lehčí transport a lepší přizpůsobení se nerovnému terénu. Výhodou pevného rámu je 

větší odolnost a delší ţivotnost (Faltýnková, 2004; Trombly, Radomski, 2002).  

      Na většině vozíků se nachází velká zadní hnací kola a malá směrová přední kolečka. 

Charakter se volí podle prostředí, ve kterém se vozík bude pohybovat. Širší kola se hodí 

do terénu, uţší naopak na rovný a tvrdý povrch. Pláště kol se dělí na pryţové a dušové. 

Dušová kola lépe tlumí nárazy a prodluţují tak ţivotnost vozíku. Při nedostatečném 

naplnění vzduchem však zvyšují tření, proto je potřeba pravidelná údrţba. Pryţová kola 

kladou menší nároky na údrţbu. Výhodu při uloţení vozíku v dopravním prostředku 

při transportu představují rychloupínací osy kol (Faltýnková, 2004; Trombly, 

Radomski, 2002). 

      Pohonné obruče jsou pevně připojeny k velkým hnacím kolům. Lze pouţít také 

pruţné obruče, které sniţují reakční síly při nárazu ruky na obruč v iniciální fázi 

propulze. Maximální výchylka je méně neţ dva centimetry. Míra poddajnosti se 

nastavuje podle individuálních poţadavků pacienta. Při správném nastavení hodnotí 

pacienti poddajnost obruče pozitivně, jako komfortnější (Richter, Axelson, 2005). Další 

moţností nastavení je vzdálenost kolo – obruč. 
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      Povrch obručí můţe být speciálně upravený pogumováním či formou pryţových 

návleků pro lepší moţnost úchopu. V rámci kompenzace porušených úchopových 

funkcí u tetraplegických pacientů je výhodné pouţití trnů (Faltýnková, 2004).  

      Jako přídavné komponenty lze vyuţít pásy, vestičku, lýtkový řemen, laterální 

podporu trupu, krční a hlavové opěrky, pro usnadnění běţných denních činností batohy, 

drţáky lahví atp. (Trombly, Radomski, 2002). 

 

 

      4.2.4 Měrné parametry, nastavení vozíku 

 

      Při nastavování vozíku se vychází z předchozích měření a vyšetření. Cílem je najít 

kompromis mezi stabilizací, pohodlím a moţností pohybu. Musí být zajištěna taková 

poloha, aby se pacient při zvednutí obou horních končetin cítil stabilně a aby nedošlo 

k pádu nebo nestabilitě. Jedním z nejdůleţitějších faktorů je správná opora pánve 

a dolních končetin. 

      Šířka sedáku by měla být co nejmenší, aby byly umoţněny co nejjednodušší 

přesuny, pohodlný sed a aby nedocházelo k vychýlení pánve z neutrální polohy. Obecně 

se k hodnotě A (Obrázek 4) přidává 5 cm, aby bylo moţné mezi pánev pacienta 

a postranici vloţit ruku. Do délky by stehna měla přesahovat sedák asi o 5 cm. 

Při nestejné délce končetin se při výběru bere v úvahu delší z nich. Vzdálenost sedáku 

(Obrázek 4C) od podlahy by měla být taková, aby dolní končetiny na ni dosáhly 

(Sunrise Medical, 2002). Pro vzdálenost ramen a osy kola se doporučuje, aby úhel 

v lokti při poloţení ruky na vrchol obruče byl 100 aţ 120° (Faltýnková, 2006). Nesmí se 

zapomenout započítat výška antidekubitního polštáře. Správné postavení pánve lze 

podpořit pouţitím bederní opory (Sunrise Medical, 2002). 

      Volba sedacího polštáře je velmi důleţitá. Jeho rozměry je nutné přizpůsobit 

velikosti sedáku. Pacientovi se měří vzdálenost trochanterů (Obrázek 4M). Hlavními 

poţadavky jsou rovnoměrné rozloţení váhy těla (zanoření trochanterů do polštáře), 

zajištění pevné opěrné báze a správného postavení pánve. Trochantery musí mít 

laterální oporu (Sunrise Medical, 2002). 

      Výška a šířka zádové opěrky se určuje měřením vzdáleností E, J, případně F, G, H, 

N (Obrázek 4). Čím niţší opěrka, tím větší volnost horních končetin, proto je výhodné, 



Bakalářská práce  Pohybová analýza jízdy na vozíku 

26 

 

kdyţ nepřesahuje dolní úhly lopatek. Platí, ţe čím vyšší léze, tím vyšší zádová opěrka je 

potřeba. V případě vysokých krčních lézí lze přidat krční opěrku nebo opěrku hlavy 

(Sunrise Medical, 2002; Faltýnková, 2004).  

      Přední stabilitu zvyšuje pouţití vestičky. Dále se vyuţívá laterální opora nebo 

pánevní pásy (Sunrise Medical, 2002). 

 

      Standartně je úhel v kyčelních kloubech v sedu 90°. Nicméně lze ho změnit 

záklonem zádové opěrky, pokud je tato poloha pro pacienta výhodnější, například 

v případě kontraktur v oblasti kyčelních kloubů, pro zajištění péče o močový měchýř. 

Záklon můţe být fixní nebo měnitelný.  

      Kromě předchozího způsobu se můţe provést náklon celé sedadlové jednotky 

v prostoru, který zachovává stejný úhel zádové opěrky a sedáku, pánev v neutrálním 

postavení. Uplatňuje se u pacientů s fixovanou kyfózou nebo při extenční spasticitě 

(Sunrise Medical, 2002). 

      Obě varianty mají vliv na sniţování tlaku a vznik dekubitů. Náklon celé jednotky 

sniţuje tření na sedáku, proměnlivý záklon se pouţívá v rámci odlehčení dekubity 

ohroţených částí těla. Některé vozíky umoţňují změnu polohy pacienta, coţ má význam 

při ortostatické nestabilitě nebo u pacientů, kteří nejsou schopni samostatně změnit 

polohu, přesunout se na lůţko. Při záklonu zádové opěrky a současném zvednutí 

stupaček se pacient dostane do lehu a váha se rozloţí na celé tělo. Nevýhodou je nárůst 

střiţných sil při změně poloh, proto je nutná opatrnost a sledování výskytu zarudnutí 

kůţe. Náklon a záklon lze měnit mechanicky či elektricky a pacient jej můţe ovládat 

sám kdykoli v průběhu dne. Zmíněným polohováním lze dosáhnout aţ 60% sníţení 

tlaku na místech ohroţených vznikem dekubitů (Springle et al., 2010).  

 

      Šířka a délka stupaček vychází z měření nohy. Měly by zajistit dostatečnou oporu 

a ovlivnit rozloţení tlaku na klouby nohy, úhel v kotníku by měl být 90° 

(Sunrise Medical, 2002).  

      Područky se nastavují tak, aby poloha horních končetin byla pohodlná, paţe 

s předloktím svírají pravý úhel, rameno je v neutrální poloze (Sunrise medical, 2002; 

Faltýnková, 2004). 
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      Nastavení zadních kol přímo ovlivňuje propulzi. Některé vozíky umoţňují nastavení 

polohy osy. Doporučuje se, aby probíhala před osou ramenních kloubů, coţ je pozice 

výhodná pro pohon vozíku. Dochází ke sníţení tření, sníţení frekvence úderů 

a zmenšení síly tlačící hlavici paţní kosti do jamky, která vzniká v důsledku interakce 

horní končetiny s obručí (Collinger, 2008). Přední postavení navíc zlepšuje 

ovladatelnost, sniţuje otočný úhel a dává lepší moţnost k překonávání překáţek 

náklonem na zadní kola. Avšak na úkor stability vozíku. Je-li potřeba stabilitu zvýšit, 

posune se osa víc dozadu. V rámci prevence pádu vzad lze přidat k zadní části rámu 

menší stabilizační kolečka (Trombly, Radomski, 2002; Collinger, 2008).  

      Sklon zadních kol vytváří lepší biomechanické podmínky pro propulzi a zvyšuje 

stabilitu. Často se vyuţívá u aktivních a sportovních vozíků. Nevýhoda spočívá 

ve zvětšení celkové šíře vozíku a horší průjezdností úzkými prostory 

(Trombly, Radomski, 2002). 
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      5 PROPULZNÍ TECHNIKA  
 

     Podle Bolina (2000) 70 - 80 % pacientů po míšní lézi potřebuje pro zajištění mobility 

vozík. Pohyb na něm vpřed se nazývá propulze. Zajišťují ji horní končetiny, které 

vykovávají opakovaný pohyb pohánějící obruč (Ambrosio, 2005). Primárně však jsou 

určeny k vykonávání běţných denních činností, nejčastěji k úchopu nebo manipulaci 

s předměty (Véle, 2006). V propulzi získávají novou funkci – lokomoční, která pro ně 

není přirozená. Proto často dochází k rozvoji patologických stavů (Collinger, 2008). 

V mnoha případech vznikají dysbalance mezi svaly, které se uplatňují při pohánění 

obruče a jejich antagonisty, dochází k únavě některých svalových skupin a můţe dojít 

ke vzniku úrazů či bolestí z přetíţení. Přetěţovány jsou také svaly se zachovanou funkcí 

z důvodu výpadku jejich synergistů, případně stabilizátorů, následkem míšní léze. 

Nejčastěji jsou postiţeny oblasti ramenního kloubu a zápěstí (Ambrosio, 2005). Riziko 

chronického přetíţení se zvyšuje dlouhodobým pouţíváním vozíku, při jízdě do kopce, 

na větší vzdálenosti a větší rychlostí, dále při nevhodném nastavení vozíku 

a nevyhovující technice propulze (Kulig, 1998). 

 

 

      5.1 Fáze propulze 

 

      Rozlišují se dvě hlavní fáze – push a recovery.  

      Push fáze je pohonnou částí propulze. Lze ji rozdělit na iniciální a pozdní, kdy 

maximální svalová aktivita probíhá v první z nich. Ruka drţí pevně obruč, vyvíjí na ni 

pozitivní moment síly. V rámci prevence úrazů z přetíţení a zvýšení efektivity propulze 

se povaţují za významné některé biomechanické parametry. Patří k nim zejména třecí 

síla, frekvence, doba trvání fáze, velikost startovního, konečného a celkového úhlu 

kontaktu ruky a obruče, mechanická účinnost (de Groot, 2004). 

      Frekvence se definuje jako počet úderů za minutu.  

      Doba trvání je čas, kdy ruka vyvíjí pozitivní moment síly na obruč. Jinými slovy, je 

to doba kontaktu ruky a obruče. 

      Pomocí myšlené vertikály procházející středem kola, je moţné určit velikost 

počátečního a konečného úhlu. Úhel, který svírá vertikála s úsečkou vycházející z bodu 

iniciálního kontaktu ruky, je počáteční. Spojí – li se bod, kdy ruka opouští obruč se 
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středem kola, můţe se vzhledem k myšlené vertikále vztáhnout úhel konečný. Jejich 

součtem se určí celkový úhel, neboli úhel propulze (Obrázek 6) (de Groot, 2004). 

 

 

 

 

 

  Obrázek 6. Úhly vztahující se k propulzi. BA = počáteční úhel, EA = konečný úhel, 

   SA = celkový úhel, TDC = top dead center (de Groot, 2004) 

 

      Mechanická účinnost se vypočítá jako: „Celkový energetický výdej x energetická 

spotřeba
-1

 x 100 (%). Energetický výdej lze určit jako součin M × Vw × rw (M = moment 

síly působící na obruč, Vw = rychlost kola, rw = poloměr kola), celkový energetický 

výdej je součtem hodnot získaných z dat pravého a levého kola a energetická spotřeba 

se měří spotřebou kyslíku a podle výměny dýchacích plynů“ (de Groot, 643, 2004). 

      Část výsledné síly, která se uplatňuje na pohon kola vpřed, se označuje jako síla 

tangenciální (Ft). Síla radiální (Fr) směřuje od obruče k ose kola (Obrázek 7). I kdyţ se 

přímo nepodílí na propulzi, její velikost určuje tření, které je potřeba k úchopu rukou 

obruče a je ovlivnitelná vlastnostmi obruče (Robertson, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7. Síly působící na obruč. Ft = tangenciální síla, Fr = radiální síla, FR  = výsledná síla,  

Fx a Fy = vertikála a horizontála, PFA = působiště síly vyvíjené rukou (v úrovni 

3. metakarpofalangeálního kloubu) (Ambrosio, 2005) 
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      Třecí síla má velký význam, protoţe určuje velikost sil, které je nutno vyvinout 

na pohon vozíku. Čím větší tření, tím větší síly jsou potřeba a tím se zvětšuje riziko 

přetíţení svalů a kloubů horních končetin (Boninger, 1999). O otázce tření bude 

pojednáno více v následující podkapitole. 

      Recovery fáze navazuje plynule na push fázi. Horní končetiny se vrací do výchozí 

polohy, je to doba od puštění obruče do dalšího kontaktu s ní. Je popsáno pět typů 

návratu horních končetin do výchozí polohy dle charakteru trajektorie zápěstí 

(Obrázek 8): „pumping,“ „semicircular“ (půlkruhový), „circular“ (kruhový), „single – 

loop“ (smyčka) a „double – loop“ (dvojsmyčka) (de Groot, 2004).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8. Typy propulze. 1 – pumping, 2 – semicircular, 3 – circular, 4 – single – loop,  

5 – double – loop. Šipka označuje směr pohybu. (de Groot, 2004) 

 

 

      5. 2. Uplatnění biomechanických poznatků v praxi 

      Z biomechanického hlediska je výhodné sníţit frekvenci úderů, coţ je spojeno se 

zvětšením rozsahu pohybů v kloubech a zvětšením celkového úhlu během push fáze. 

V této souvislosti byly v kapitole 4.3.4 popsány výhody předního nastavení osy a její 

vertikální vzdálenosti s ramenem, kdy úhel v loketním kloubu při neutrální poloze horní 

končetiny vsedě na vozíku je 100° – 120°. 

      Významnou veličinou, která se musí brát v úvahu, je třecí síla (Ft). Je tím větší, čím 

větší je váha systému vozík – pacient. Z tohoto důvodu se pro aktivní pacienty 

doporučuje pouţívání ultralehkého vozíku. Na základě srovnání ujeté vzdálenosti, 

rychlosti a spotřebě kyslíku se ukazuje, ţe pouţívání ultralehkého vozíku je vhodné 

nejen pro paraplegiky, ale i tetraplegiky. Přestoţe u nich není rozdíl ve zmíněných třech 

  



Bakalářská práce  Pohybová analýza jízdy na vozíku 

31 

 

veličinách ve srovnání se standardním vozíkem tak výrazný jako u paraplegiků. 

V úvahu je třeba brát také hmotnost sedacího polštáře (Beekman, 1999).  

      Velikost Ft dále ovlivňuje hmotnost pacienta. Byla prokázána její souvislost 

s postiţením nervus medianus, protoţe čím větší váha, tím vyšší síly působí na zápěstí 

při propulzi i transferech na vozík (Boninger, 1999). 

      K dalším faktorům podílejícím se na zvýšení Ft patří nízký tlak v pneumatikách, 

chybné postavení kol, váha těla příliš vepředu na malých kolečkách (Boninger, 2005).  

      Vzhledem k těmto faktorům je důleţitý správný výběr materiálu, z něhoţ je vozík 

vyroben, nastavení i pravidelná údrţba (Boninger, 2005). 

      Třecí síla však nemusí být jen neţádoucí. Naopak v systému ruka – obruč je 

nezbytná pro kvalitní úchop. Z tohoto důvodu se pouţívají pogumované obruče nebo 

pryţové návleky. Výhoda pouţití rukavic spočívá kromě zabránění proklouzávání 

obruče také v ochraně ruky (Trombly, Radomski, 2002). 

 

      V otázce optimálního zatíţení horních končetin nelze opomenout jejich pohyb 

během recovery fáze. Je vhodné vyvarovat se energetických ztrát, ke kterým 

při některých vzorech dochází před a po push fázi. Jinými slovy pohyb horních končetin 

by měl být plynulý bez rychlých změn směru. Doporučuje se polokruhovitý vzor, který 

je spojen s niţší frekvencí a delším časem recovery fáze ve srovnání s ostatními 

při stejné rychlosti. Je nutné ho natrénovat, proto jej lze vidět převáţně u zkušenějších 

pacientů. Největší nároky na svalovou činnost klade pumping, který lze pouţít 

pro krátké úseky, kde je potřeba vyvinout vyšší rychlost. Při větších vzdálenostech 

dochází k svalovému přetíţení. Pumping vyuţívají začátečníci nebo tetraplegičtí 

pacienti v rámci kompenzace (Boninger, 2005).  
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      6 KINEZIOLOGIE 

     6.1 Ramenní pletenec 

 

      Rameno je nejpohyblivějším kloubem těla. Řadí se k němu pět kloubů. 

Z anatomického hlediska se dělí na pravé a nepravé. Mezi pravé patří glenohumerální, 

sternokostální a akromioklavikulární kloub a mezi nepravé klouby thorakální a 

subdeltový (Kapandji, 2007). Navzájem se ovlivňují a za fyziologické situace pracují 

synchronně. Poruchy v jednom kloubu vyvolají kompenzační změny v ostatních 

(Gross, 2005). 

      Charakter styčných ploch glenohumerálního kloubu umoţňuje pohyb ve třech 

rovinách. Vzhledem k mělké jamce a poměrně velké hlavici kosti paţní musí bránit 

moţným luxacím svalová činnost a ligamentózní aparát. Kloubní pouzdro zesilují 

šlachy okolních svalů – m. subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres 

minor a dlouhá šlacha bicepsu, které chrání hlavici proti kaudálnímu posunu 

(Kapandji, 2007). Kaudální úsek pouzdra svaly nezpevňují, jsou zde pouze vazy. 

Důleţitou roli hraje ligamentum glenohumerale inferior, proti němuţ se pohybuje 

hlavice humeru při elevaci paţe nad horizontálu. V případě nedostatečnosti vazu 

dochází k luxacím (Gross, 2005). 

      Sternoklavikulární kloub má dva stupně volnosti umoţňující předozadní pohyb 

v horizontální rovině a kraniokaudální pohyb v rovině frontální. Rozsah pohybů je 

velmi malý. Volnost pouzdra dovoluje navíc 30° rotaci klíční kosti kolem vlastní osy 

směrem nahoru, která se automaticky přidává k volní hybnosti při flexi a extenzi 

(viz dále). Rozsah určuje napětí v ligamentech a m. subclavius, který spojuje klíček 

s prvním ţebrem (Kapandji, 2007). Kloub je důleţitý také ve vztahu k dýchání. 

Fyziologicky se sternum při nádechu pohybuje ventrálně a kraniálně, důleţitý je pohyb 

ve sternoklavikulárním kloubu. Pokud je hrudník v inspiračním postavení, nedochází 

zde k pohybu. Ten se přenáší aţ na akromioklavikulární kloub, kde dochází k přetíţení 

a moţné bolesti v oblasti ramenního kloubu. 

      Akromioklavikulární kloub je kloub plochý trojosý, pohyby jsou také velmi 

omezené. Má značný vliv na funkci ramenního pletence (Gross, 2005). Společně 

s kloubem sternoklavikulárním zvětšuje rozsah flexe a extenze rotací, jejíţ rozsah je 

také 30° (Kapandji, 2007).  
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      6.1.1 Pohyby v ramenním kloubu 

 

      Abdukce probíhá v sagitální rovině. Jedná se o sloţitý pohyb, při kterém se 

postupně zapojuje celý pletenec ramenní. Dělí se do tří fází podle vedoucích svalů. 

Iniciátory pohybu jsou m. deltoideus a m. supraspinatus, které jsou hlavními generátory 

síly do 90°. Oba svaly jsou schopny provést celý rozsah samostatně, jak popisuje 

Kapandji (2007) na základě předchozích studií pohybu při ochromení jednoho z nich. 

Jejich součinnost však zvětšuje celkovou sílu abdukce. M. supraspinatus svým tahem 

přispívá k udrţení hlavice v jamce a provokuje aktivitu ostatních rotátorů ramene 

působících spolu s ním proti kraniolaterální luxaci, která vzniká v důsledku kontrakce 

m. deltoideus. Na abdukci se značnou měrou podílí také dlouhá hlava m. biceps brachii, 

jejíţ porucha se projeví sníţením síly o 20% (Kapandji, 2007). 

      V první fázi probíhá pohyb především v glenohumerálním kloubu, přibliţně 

od 30° se přidává rotace lopatky dolním úhlem zevně a rozsahem pohybu v poměru 1:2 

ke glenohumerálnímu kloubu (skapulohumerální rytmus) (Gross, 2005). Jakmile 

abdukce dosáhne 90°, narazí tuberculum majus na horní hranu jamky a dojde 

k uzamčení ramene. Pro další pokračování je nezbytná zevní rotace a mírný skluz 

hlavice ventrálně tak, ţe se velký hrbolek ocitne dorzálně. Hlavními hybnými svaly 

první fáze jsou m. supraspinatus a m. deltoideus (Kapandji, 2007). 

      V druhé fázi od 90° do 150° přebírají hlavní roli m. trapezius a m. serratus anterior. 

Zvyšují rotaci lopatky, glenohumerální kloub je uzamčen, jamka se staví horizontálně. 

Znatelně se připojují další dvě komponenty ramenního pletence, klouby 

akromioklavikulární a sternoklavikulární, v kaţdém probíhá rotace přibliţně do 30° 

(Kapandji, 2007). Při abdukci dochází k elevaci laterální části klíčku spojené 

s laterokaudálním skluzem jeho kloubní plochy ve sternoklavikulárním kloubu, 

ve kterém kromě rotace kraniálně probíhá ještě retrakce (Neumann, 2010). V konečné 

části pohyb brzdí protaţená vlákna m. latissimus dorsi a m. pectoralis major 

(Kapandji, 2007). Obrázek 9 znázorňuje konfiguraci kloubů ramenního pletence 

po dosaţení plné abdukce (180°). 

      Pro plný rozsah pohybu, v poslední fázi, je důleţitá aktivita zádových svalů vedoucí 

k lateroflexi na opačnou stranu a v maximální abdukci k zvětšení bederní lordózy 

(Kapandji, 2007). 
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Obrázek 9. Konfigurace kloubů ramenního pletence v maximální abdukci (Neumann, 2010) 

AC – akromioklavikulární, GH – glenohumerální, SC – sternoklavikulární, ST – skapulotorakální  

 

      Flexi lze rovněţ rozdělit do tří fází. Do 60° stupňů jsou hlavní hybnou silou přední 

vlákna m. deltoideus, m.coracobrachialis a klavikulární část m. pectoralis major. Druhá 

fáze do 120° a třetí do 180° jsou podobné abdukci. Dochází k rotaci lopatky dolním 

úhlem zevně, jamka se staví ventrokraniálně a v akromioklavikulárním 

a sternokostálním kloubu se objevuje rotační pohyb. Pohyb paţe od horizontály do 

plného rozsahu je umoţněn do 150° laxicitou kloubních pouzder těchto kloubů, zbytek 

díky rotaci klíčku kolem své osy kraniálně. Narůstá aktivita m. trapezius a m. serratus 

anterior, proti nim působí m. latissimus dorsi a abdominální část m. pectoralis major 

(Kapanji, 2007), které se zároveň podílejí na stabilizaci trupu. V koaktivaci s horními 

fixátory hrudníku pracuje břišní muskulatura vytvářející punktum fixum pro ţebra 

a optimální činnost bránice (Kolář, 2009). V konečné fázi doprovází pohyby paţe 

souhyb páteře do extenze činností zádových svalů (Kapandji, 2007). 

      Vnitřní rotaci provádějí m. latissimus dorsi, pectoralis major, teres major a 

subscapularis, pohybu se účastní také m. corachobrachialis a caput breve m. bicipitis 

brachii. Poměrem svalové hmoty přibliţně 10 : 1 (Vojta, Peters, 138, 2010) převyšují 

zevní rotátory – teres minor a infraspinatus. Proto při patologiích v oblasti ramenního 
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Flexe 180° Extenze 45°- 50°

Abdukce 180°
Addukce (při 

současné flexi)
30°- 45°

Zevní rotace 80°- 90° Vnitřní rotace 100°- 110°

kloubu často dochází k vnitřně – rotačnímu postavení (Vojta, Peters, 2010). Rotátorové 

svaly se uplatňují ve spojení s pohyby ruky a zajištění jemné motoriky, například 

při psaní. Vnitřní rotace je spojena s abdukcí lopatky, aktivují se proto i m. serratus 

anterior a m. pectoralis minor. Naopak při zevní rotaci se lopatka pohybuje po hrudníku 

směrem k páteři a pracují mm. rhomboidei a střední část m. trapezius. Zapojení lopatky 

do rotačních pohybů zvětšuje jejich celkový rozsah (Kapandji, 2007). 

      K hlavním adduktorům se řadí m. pectoralis major, m. teres major, m. latissimus 

dorsi. Nezbytná je účast mm. rhomboidei, které stabilizují lopatku proti rotaci vznikající 

tahem m. teres major, čímţ tvoří punktum fixum pro adduktory paţe. Kontrakce 

m. latissimus dorsi při jeho šikmém průběhu vede k posunu hlavice paţní kosti dorzo-

medio-kaudálně, čemuţ brání proximálním tahem m. triceps brachii a usazuje ji tak 

v jamce (Kapandji, 2007). 

      M. latissimus dorsi a m. teres major se společně s m. teres minor a zadními vlákny 

m. deltoideus účastní také zapaţení (Kapandji, 2007). Při pohybu paţe do extenze 

rotuje lopatka dolním úhlem k páteři, na pohybu se podílí střední a dolní část 

m. trapezius a mm. rhomboidei. Pro fyziologický průběh pohybu je nezbytná rotace 

klíčku kolem podélné osy kaudálně.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 2. Maximální rozsah pohybu v ramenním kloubu dle Kapandjiho (Kapandji, 2007)  



Bakalářská práce  Pohybová analýza jízdy na vozíku 

36 

 

      6.1.2. Ramenní kloub v propulzi      

 

      Ramenní kloub při pohonu vozíku vykonává repetitivní pohyb probíhající ve všech 

třech rovinách. Přibliţný rozsah během propulze uvádí Tabulka 3. 

      Push fáze začíná z extenze, abdukce a vnitřní rotace. Následuje flekčně addukční 

pohyb spojený se zevní rotací, který udílí obruči zrychlení. Výslednice na kloub 

působících sil je největší v první polovině fáze (Collinger, 2008). Z jednotlivých sil je 

z hlediska moţných patologií důleţitá dorzálně orientovaná síla narůstající 

od počátečního doteku ruky na obruč s maximem v 16% push fáze. Vzniká jako 

důsledek tření daného charakterem terénu a vozíku. Interakce horní končetiny a obruče 

vede ke vzniku kraniálně působící síly tlačící hlavici humeru do subakromiálního 

prostoru, kde můţe dojít k útlaku přítomných struktur (Kulig, 1998). Podle podélné osy 

paţní kosti kaudálně směřuje vektor gravitační síly, jehoţ velikost je přímo úměrná 

hmotnosti segmentu. V reakci na něj vytváří stabilizační svaly ramene, zejména 

m. supraspinatus, sílu, která udrţuje hlavici kloubu v jamce (Koontz, 2002). 

      Významným svalem push fáze v oblasti ramenního kloubu je m. pectoralis major. 

Sternální vlákna se podílí na lokomoci, abdominální vlákna táhnou hlavici paţní kosti 

kaudálně, čímţ brání útlaku struktur v subakromiálním prostoru. Při stabilizaci 

ramenního pletence hraje významnou roli kromě m. supraspinatus také m. serratus 

anterior a přední porce m. deltoideus. Síla jejich kontrakce závisí na velikosti odporu 

proti pohybu vpřed (jinými slovy tření daném charakterem terénu, vlastnostmi vozíku). 

Je maximální v prvních částech push fáze (Kulig, 1998). 

      V recovery fázi závisí poţadavky na svalovou práci na dvou faktorech – 

na hmotnosti končetiny a trajektorii pohybu při návratu horních končetin na obruč 

(Collinger, 2008).  Jakmile ruka pustí obruč, recovery svaly (viz Tabulka 8) nejdřív 

brzdí pokračující pohyb ve směru propulze, pak jde horní končetina do extenze, 

abdukce a vnitřní rotace směrem do výchozí polohy pro začátek další push fáze. 
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Vlastní rychlost 0.9 m/s 1.8 m/s

Max extenze 47.1  ± 10.5 45.9 ± 10.2 47.1 ± 9.3

Max flexe 23.7 ± 18.6 15.6 ± 17.8 27.6 ± 17.3

Max abdukce 52.4 ± 7.5 52.6 ± 8.2 53.3 ± 7.8

Min abdukce 30.5 ± 6.2 30.8 ± 6.6 31.4 ± 6.2

Max vnitřní rotace 83.9 ± 11.5 83.1 ± 12.0 83.7 ± 10.4

Min vnitřní rotace 9.8 ± 23 15.6 ± 20.0 6.9 ± 21.0

aktivní:  145°

pasivní: 160°

Extenze 0° (děti, ţeny 5 - 10°) Supinace 90°

Pronace 85°Flexe

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3. Rozsah pohybů v ramenním kloubu ve stupních v propulzi podle studie Collingerové  

při různých rychlostech (Collinger, 2008) 

 

 

 

     6.2 Loketní kloub 

 

      Charakter styčných ploch předurčuje loketní kloub k pohybům ve dvou rovinách, 

do flexe – extenze a supinace – pronace. Maximální rozsah uvádí Tabulka 4. Jeho 

funkce, zejména pronace a supinace, úzce souvisí s funkcí ruky a je nezbytná 

k vykonávání běţných denních činností, jako je příjem potravy (přiblíţení ruky 

k ústům), udrţování hygieny či manipulace s předměty (Kapandji, 2007). 

 

 

 

 

Tabulka 4. Maximální rozsah v loketním kloubu dle Kapandjiho (Kapandji, 2007) 

 

 

      Na flexi se podílí m. biceps brachii, m. brachialis a m. brachioradialis. Jejich 

aktivace závisí na rychlosti pohybu, při pomalém se aktivují první dva, při rychlém je 

výraznější aktivita m. brachioradialis (Véle, 2006). Dále ovlivňuje činnost těchto 

flexorů postavení předloktí. Je – li supinace, aktivuje se nejvíce m. biceps brachii, 

ve středním postavení m. brachioradialis a v pronaci m. brachialis (Janda, 2004). Jako 

jejich antagonisté působí m. triceps brachii a m. anconaeus extenzi (Véle, 2006). Obě 

skupiny mohou pracovat také synergicky v rámci koaktivace v případě pouţití horní 

končetiny jako opory. Účinnost flexorů a extenzorů ovlivňuje nastavení lokte. 

„Maximální je pro m. biceps brachii mezi 80 – 90° a pro m. brachioradialis mezi 100 – 
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LW - c LW - p STD - c STD - p

Max flexe 60.5  60.9 ± 8.3 52.2 ± 9.7 55.8 ± 8.8

Min flexe 9.0 ± 6.5 8.7 ± 7.8 8.6 ± 8.5 5.2 ± 8.3

110°“ (Véle, 2006, 276). Nejvyšší účinnost m. triceps brachii je v semiflekčním 

postavení lokte, přibliţně mezi 20 – 30° (Véle, 2006).  

      M. biceps brachii a m. supinator provádí supinaci ruky, při pronaci pracují 

m. pronator teres a m. pronator quadratus. Díky bicepsu je supinační pohyb silnější neţ 

pronační. Sílu pronace však můţe podpořit abdukce paţe, která se objevuje také jako 

kompenzace při oslabení či výpadku pronátorů (Kapandji, 2007). 

 

 

      6.2.1 Loketní kloub v propulzi 

 

      V momentě, kdy ruka uchopí obruč na začátku push fáze, je loketní kloub flektován. 

Následuje extenční pohyb přecházející do začátku recovery fáze. Postupně, jak se horní 

končetina vrací do výchozí pozice před dalším úderem, dochází opět k flexi, která je 

maximální těsně před koncem recovery fáze. Neţ se ruka dotkne obruče, probíhá jiţ 

minimální extenční pohyb, ruka se dostává znovu do kontaktu s obručí a cyklus se 

opakuje. Rozsahy pohybu (Tabulka 5) se mohou lišit v závislosti na pouţitém vzorci 

v recovery fázi a nárocích na svalovou činnost při propulzi, jako například překonávání 

většího tření, jízda po nakloněné rovině, při větší rychlosti a podobně. 

Z biomechanického hlediska zatíţení horních končetin je na větší vzdálenosti vhodný 

v recovery fázi kruhový vzor, který je povaţován za nejefektivnější. Při poţadavcích na 

rychlost a sílu se jako výhodný jeví pumping, který však zatěţuje svaly horních 

končetin rychlými změnami směru pohybu, vyšší frekvencí a zkrácením recovery fáze. 

Kruhový vzor se musí učit, naopak pumping lze vidět u začátečníků nebo jako 

kompenzace u pacientů s poruchou úchopu či extenze v lokti (Rudins, 1997). 

 

 

 

 

 

Tabulka 5. Maximální rozsah pohybu loketního kloubu během propulze ve stupních.  

LW – odlehčený vozík, STD – standardní vozík, c – kruhový vzor v recovery fázi, p – pumping 

(Rudins, 1997)  
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Palmární flexe 85° Radiální dukce 15°

Dorzální flexe 85° Ulnární dukce 45°

      6.3 Zápěstí 

 

      Jako zápěstí se označují skloubení karpometakarpální, mediokarpální 

a radiokarpální, která však funkčně pracují jako celek – dvojosý kloub. Při běţných 

denních činnostech, nejčastěji úchopu či manipulaci s předměty, nelze pohlíţet 

na zápěstní kloub izolovaně, ale v součinnosti s ramenním a loketním kloubem a 

drobnými klouby ruky. Vzhledem k správné funkci ruky je víc neţ svalová síla nutná 

koordinace a obratnost (Véle, 2006). 

      Aktivní hybnost v sagitální a frontální rovině zajišťují krátké svaly ruky a dlouhé 

svaly předloktí, které se v této oblasti upínají. Maximální rozsah uvádí Tabulka 6. Je 

ovlivňován výchozím postavením zápěstí. Je-li pronace, ulnární dukce a palmární flexe 

dosahují menších hodnot. Stejně tak při palmární i dorzální flexi omezuje pohyby 

ve frontální rovině napětí karpálních ligament (Kapandji, 2007). 

 

 

 

Tabulka 6. Maximální rozsah pohybu zápěstí (Kapandji, 2007) 

 

      Kombinace výše uvedených pohybů umoţňuje cirkumdukci, kdy osa ruky opisuje 

tvar kuţelu. Objevuje se  minimální pohyb – automatická rotace kolem podélné osy 

ruky patrná v kombinaci palmární flexe – ulnární dukce a dorzální flexe – ulnární dukce 

(Kapandji, 2007).  

 

 

      6.3.1 Zápěstí v propulzi 

 

      V propulzi probíhá v zápěstí repetitivní pohyb přispívající k zajištění lokomoce 

v souvislosti s úchopem obruče. V začátku push zaujímá ruka postavení v dorzální flexi 

spojené s radiální dukcí, během push fáze přechází do palmární flexe s ulnární dukcí. 

      Rozsah, frekvence a síla pohybů mají vliv na rozvoj moţných patologií. Bylo 

zjištěno, ţe větší rozsah pohybu pozitivně ovlivňuje stav nervů v oblasti zápěstí proto, 

ţe souvisí se zvětšením propulzního úhlu, niţší frekvencí a menšími výslednými silami 

působícími na kloub (Boninger, 2004). 



Bakalářská práce  Pohybová analýza jízdy na vozíku 

40 

 

0.9 m/s 1.8 m/s

Max palmární flexe 14.5  13.1 ± 10.0

Max dorzální flexe - 35.9 ± 13.3 - 36.1 ± 12.4

Max ulnární dukce 29.5 ± 8.6 29.5 ± 8.4

Max radiální dukce - 15.4 ± 9.5 - 14.9 ± 8.6

      Protoţe stejně jako ramenní a loketní kloub není zápěstí adaptováno odolávat 

zatíţení při propulzi, dochází k přetíţení a poruchám, nejčastěji v oblasti nervus 

medianus, který prochází spolu s flexory zápěstí a prstů úţinou karpálního tunelu, a 

nervus ulnaris probíhající skrz Guyonův tunel (Gross, 2005). Poţadavky 

na mm. extensores carpi radialis a m. flexor carpi radialis mohou vést k jejich přetíţení 

a rozvoji epikondylalgií. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7. Maximální rozsah pohybu v zápěstí při propulzi ve stupních dle studie Boningera 

(Boninger, 2004) 
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      6.4 Časování svalů v propulzi 

 

      Většina svalů, s výjimkou m. supraspinatus, dosahuje největší aktivity pouze 

v jednom směru pohybu – buď v push nebo recovery fázi. Jejich přehled a kořenové 

inervace jsou uvedeny v Tabulce 8. Zapojení svalů ramenního pletence v průběhu 

propulze u paraplegických a tetraplegických pacientů ukazuje Obrázek 10, z něhoţ je 

patrné, ţe aktivita push svalů se objevuje na konci recovery fáze, maxima dosahuje 

v první třetině fáze a sniţuje se směrem k recovery fázi. Push fáze zaujímá asi 30% 

propulzního cyklu. Zbytek připadá na recovery fázi, jejíţ hybné svaly začínají pracovat 

jiţ na konci push fáze. V okamţiku, kdy ruka pustí obruč, brzdí tyto svaly pohyb 

končetiny ve směru odrazu a později zajišťují její návrat do výchozí pozice k odrazu 

dalšímu (Mulroy, 2004). 

      Aby volná horní končetina vykonala pohyb efektivně, musí mít zajištěno punktum 

fixum. Dobrá stabilizace lopatky je proto nezbytná. Podílí se na ní m. trapezius 

(inervace n. accessorius a vlákna z C3 – C4), mm. rhomboidei (C4 – C5) a m. levator 

scapulae (C3 – C5), které spojují ramenní pletenec s páteří, a m. serratus anterior (C5 – 

C7), m. pectoralis minor (C8 – Th1) a m. subclavius (C5), které vytváří spojení 

se ţebry. Pracují v partnerských dvojicích:  

          „1. mm. rhomboidei – m. serratus anterior (rotace lopatky),  

2. m. levator scapulae – dolní část m. trapezius (elevace a deprese lopatky),  

3. m. pectoralis minor – horní část m. trapezius (předklon, záklon lopatky),  

4. horní a střední část m. serratus anterior – střední část m. trapezius (abdukce, 

addukce lopatky)“ (Véle, 2006, 268).  

 

      Proti kraniálnímu posunu ţeber se aktivují mm. intercostales interni a svaly břišní 

stěny podílející se také na stabilizaci páteře v koaktivaci s m. erector trunci 

(Véle, 2006; Čihák, 1987). 

      V propulzi hrají důleţitou roli svaly rotátorové manţety, dlouhá hlava bicepsu 

brachii a dlouhá hlava tricepsu brachii, které stabilizují hlavici humeru proti tahu 

ostatních svalů dané fáze.  

      S různou výškou míšní léze se mění charakter práce, čas nástupu a konce aktivity 

svalů se zachovanou inervací, které začínají navíc fungovat v rámci kompenzace. 

Nejvíc patrný je u pacientů s nízkou tetraplegií posun m. subscapularis ze svalu 
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pracujícího v recovery fázi na push sval, kdy získává stabilizační funkci namísto 

sniţující se aktivity m. infraspinatus. Spolu s m. pectoralis major generují sílu mediálně 

působící na obruč a hrají tak důleţitou roli v pohonu vozíku při oslabeném úchopu ruky 

(Mulroy, 2006).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. Časování EMG aktivity pro push (plná čára) a recovery svaly (světlá čára) 

v procentech propulzního cyklu. Svislé čáry označují maximum EMG aktivity daných svalů. 

Low paraplegia = nízká paraplegie, high paraplegia = vysoká paraplegie (Mulroy, 2004) 
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Tabulka 8. Push a recovery fáze – hybné svaly a jejich inervace 

 

  

Fáze Výchozí postavení Směr pohybu do: Hybné svaly

přední část m. deltoideus n. axillaris C5 - C6

C5 - C7 (klavikulární, 

sternální část)

C8 - Th1 (abdominální 

část)

dlouhá hlava m. biceps brachii n. musculocutaneus C5 - C6

Abdukce Addukce m. pectoralis major nn. pectorales C5 - C7

m. supraspinatus

m. infraspinatus

(m. subscapularis - jako kompenzace u 

tetraplegiků)
n. subscapularis C5 - C6

Retrakce Protrakce

Flexe Extenze m. triceps brachii n. radialis C6 - C8

m. biceps brachii n. musculocutaneus C5 - C6

m. brachioradialis n. radialis C5 - C7

m. supinator n. radialis C5 - C7

Dorzální flexe Palmární flexe flexory zápěstí a prstů n. medianus C6 - Th1

Radiální dukce Ulnární dukce m. flexor carpi ulnaris n. ulnaris C7 - Th1

zadní část m. deltoideus n. axillaris C5 - C6

m. triceps brachii n. radialis C6 - C8

m. supraspinatus n. suprascapularis C5 - C6

střední část m. deltoideus n. axillaris C5 - C6

m. subscapularis n. subscapularis C5 - C6

m. latissimus dorsi n. thoracodorsalis C6 - C8

Protrakce Retrakce střední část m. trapezius n. accesorius
hlavový nerv + vlákna 

z C3 - C4

mm. rhomboidei n. dorsalis scapulae C4 - C5

m. levator scapulae n. dorsalis scapulae C3 - C5

m. biceps brachii n. musculocutaneus C5 - C6

m. brachialis n. musculocutaneus C5 - C6

m. brachioradialis n. radialis C5 - C7

m. pronator teres n. medianus C6 - Th1

m. pronator quadratus n. medianus C6 - Th1

Střední postavení Dorzální flexe extenzory zápěstí a prstů n. radialis C5 - C7

Ulnární dukce Radiální dukce
mm. extensor carpi radialis longus et 

brevis
n. radialis C5 - C7

n. thoracicus longus C5 - C7

Kořenová inervace

P

u

s

h

 

Vnitřní rotace Zevní rotace

Pronace Supinace

n. suprascapularis C5 - C6

Rotace dolním 

úhlem mediálně

Rotace dolním 

úhlem laterálně

m. serratus anterior

R

e

c

o

v

e

r

y

Ramenní kloub

Lopatka

Loketní kloub

Zápěstí

Ramenní kloub

Lopatka

Loketní kloub

Zápěstí

Max pronace

Flexe

Extenze Flexe m. pectoralis major nn. pectorales

Rotace dolním 

úhlem laterálně

Rotace dolním 

úhlem mediálně

Extenze

Min pronace

Flexe Extenze

Min abdukce Max abdukce

Min vnitřní rotace Max vnitřní rotace
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      6.5 Srovnání chůze a propulze 

 

      Při pohybové analýze propulze lze najít určitou podobnost tohoto typu lokomoce 

s chůzí (Tabulka 9). Pohyb horní končetiny v push fázi probíhá jako uzavřený 

kinematický řetězec, čímţ se podobá dolní končetině při stojné fázi během chůze. 

Naopak recovery lze přirovnat k fázi švihové. Rozdíl spočívá ve směru pohybu, kdy se 

při push fázi pohybuje akrum dopředu a v recovery dozadu. Při stojné a švihové fázi 

chůze je to naopak. Dalším rozdílem je, ţe horní končetiny pracují při pohonu vozíku 

synchronně, zatímco krokový cyklus probíhá střídavě. 

      V počáteční push fázi se ruka dostane do kontaktu s obručí (analogie s kontaktem 

paty při chůzi), následuje stádium zatěţování, střed push fáze (střed stoje) a pozdní fáze, 

kde se na konci ruka od prstů po zápěstí dostává postupně mimo kontakt s obručí 

(odlepení paty a následně palce od podloţky). Cyklus plynule přechází do recovery. 

Narůstá aktivita recovery svalů (Tabulka 8), které zpočátku brzdí pohyb po směru 

dobíhající push fáze. Následuje počáteční a pozdní recovery (podobná počátečnímu a 

pozdnímu švihu), která končí v pre – push fázi, kdy práci postupně převezmou příslušné 

svaly (Tabulka 8). 

       

  



Bakalářská práce  Pohybová analýza jízdy na vozíku 

45 

 

Š

v

i

h

o

v

á

 

f

á

z

e

R

e

c

o

v

e

r

y

 

f

á

z

e

Počáteční švih

Střed švihu

Konečný švih

P

u

s

h

 

f

á

z

e

Počáteční kontakt
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      7 DISKUZE 

 

      Jedním z hlavních cílů rehabilitace je dosaţení co největší soběstačnosti 

a nezávislosti pacienta na okolí, aby se co nejvíce sníţil jeho handicap. Důleţitou roli 

hraje schopnost pohybovat se – v rámci bytu při běţných denních činnostech, nebo 

venku. To platí také u pacientů po míšní lézi. Pokud došlo vzhledem k výšce léze 

k poruše hybnosti dolních končetin, která znemoţňuje chůzi, je nutné zajistit lokomoci 

pomocí vozíku. Aby se maximálně vyuţila zbylá funkční kapacita, musí se jej správně 

vybrat a individuálně přizpůsobit. Před koupí je nutné ujasnit si s pacientem, v jakém 

prostředí a za jakým účelem bude vozík pouţívat. Vše v souladu s jeho schopnostmi a 

prognózou. U poúrazových lézí se bere v úvahu doba od úrazu, protoţe stav pacienta se 

v prvních měsících mění. Vhodné jsou vozíky s velkým mnoţstvím nastavitelných 

komponent. Správné nastavení sniţuje také riziko komplikací, nejčastěji vzniku 

dekubitů a rozvoje bolestivých stavů v oblasti ramenního a loketního kloubu nebo 

zápěstí. Z těchto důvodů je potřeba na něj nezapomínat a vyhradit si na výběr a úpravu 

dostatek času.  

      Nastavení vozíku přímo ovlivňuje sed i lokomoci. Pokud je špatné nastavení, není 

moţné dosáhnout optimální polohy. Názory na správné drţení těla vsedě se různí. 

Klíčovou roli zde hraje postavení pánve. Často se vycházelo z Brüggerova modelu tří 

ozubených kol, kdy je pánev v lehké anteverzi a páteř napřímena, který doporučuje 

v knize také Véle (2006). Udrţení polohy však vyţaduje značnou svalovou aktivitu. 

Hrudník se nachází v inspiračním postavení spojeném s nevyváţenou prací dorzálních a 

ventrálních svalů trupu, a které je navíc neoptimální pro činnost bránice (Kolář, 2009). 

Z tohoto důvodu je sed podle Brüggera často kritizován. 

      Pacient po míšní lézi na vozíku tráví převáţnou část dne, proto by drţení polohy 

nemělo být vyčerpávající. Většina autorů se shoduje na vzpřímeném drţení páteře. 

Přímý vliv na něj má pánev. Měl by se proto klást důraz na zajištění její opory. Velkou 

pozornost si zaslouţí pečlivý výběr sedacího polštáře, protoţe pevná báze je jedním 

z předpokladů stabilního sedu. Pokud při vyšších lézích není pacient schopen udrţet 

vzpřímené drţení těla, lze vyuţít mnoha způsobů zevní opory, například vyšší zádové, 

případně krční a hlavové, opěrky, stabilizačních pásů nebo klínů. V některých případech 

pomůţe naklonění celého sedacího systému v prostoru. 
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      Lokomoce na vozíku se nazývá propulze. Horní končetiny nejsou primárně určeny 

k pohybu vpřed a zajišťování těchto poţadavků je pro ně nepřirozené, namáhavé a vede 

k jejich přetěţování. Důleţitou roli hraje velikost sil, které na klouby působí a které 

musí svaly překonat. Jak bylo popsáno v Kapitolách 5 a 6, velký význam má třecí síla 

ve smyslu jízdního odporu, která určuje velikost nároků na pohybový aparát a kterou lze 

do určité míry ovlivnit sníţením hmotnosti systému vozík – pacient. Existují různé 

druhy aktivních ultralehkých vozíků, jen je nutné si správně vybrat. Pacientům se někdy 

doporučuje redukce hmotnosti. Typ kol by se měl přizpůsobit terénu, ve kterém se bude 

pohybovat. V případě dušových kol je nezbytná dobrá údrţba, například nedostatečně 

nafouknutá kola zbytečně zvyšují jízdní odpor.  

      Propulzi můţeme srovnat s chůzí (Tabulka 8), kdy se push fáze přirovná k fázi 

stojné a recovery k fázi švihové. Stejně jako při stojné fázi dolní končetiny vidíme 

v push fázi iniciální dotek ruky, následuje fáze zatěţování a střed „stoje“ na obruči 

v místě mrtvého bodu (TDC). Pohonná část propulze má konečnou fázi, která plynule 

přechází do recovery. Lze opět najít podobnost s předšvihovou fází chůze. Narozdíl 

od střídání dolních končetin při chůzi však horní končetiny pracují v propulzi 

synchronně, coţ má pro pacienta význam ve snazším udrţení stability trupu. 

Z biomechanického pohledu pracují svaly při push fázi v uzavřeném kinematickém 

řetězci a při recovery v otevřeném kinematickém řetězci. Toho lze vyuţít v terapii 

v rámci přípravy pro jízdu na vozíku. Pokud vázne nějaká komponenta pohybu, je 

vhodné trénovat ji z hlediska lokomoční funkce v řetězci, jehoţ je součástí.  

      Vzhledem k tomu, ţe pohyb horních končetin během recovery fáze probíhá 

v otevřeném řetězci, otvírá se prostor pro různé moţnosti jejich návratu na obruč. 

Většina autorů se shoduje v tom, ţe optimální trajektorie má kruhovitý nebo 

polokruhovitý tvar, protoţe nedochází k rychlým změnám směru pohybu horních 

končetin, sniţuje se frekvence a prodluţuje doba recovery fáze. Tyto faktory mají vliv 

na sníţení rizika vzniku bolestí z přetíţení spojených s dlouhodobým uţíváním vozíku. 

Je zajímavé, ţe de Groot (2004) naopak doporučuje pumping. Na základě své studie 

zjistil, ţe tento vzor je nejúčinnější. Podle mého názoru je ale potřeba kromě účinnosti, 

coţ je spíše fyzikální faktor, vycházet z kineziologie – z poţadavků na svaly a zatíţení 

kloubů. Pumping zvyšuje frekvenci, zkracuje dobu moţného zotavení svalů v recovery 

fázi a kvůli rychlým změnám směru pohybu dochází k energetickým ztrátám. Tyto 
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faktory mohou pravděpodobně přispět k přetíţení horních končetin. EMG studie, které 

by porovnaly svalovou aktivitu při různých typech recovery fáze, jsem však nenašla. 

      Pro zvládnutí „ideálního“ vzorce propulze je nutná správná funkce příslušných svalů 

(Tabulka 7) a určitý rozsah pohybu v kloubech, coţ představuje limity v tréninku 

správné techniky jízdy v závislosti na výšce léze. V rámci kompenzace v případě 

sníţeného rozsahu pohybu nebo při vysokých lézích je potom pumping jedinou 

moţností. 

      Na pohyb horních končetin při propulzi je potřeba se dívat globálně, i v souvislosti 

s poţadavky na jejich stabilizaci. Dostupných studií zabývajících se svalovou aktivitou 

a pohyby v jednotlivých kloubech ve vztahu k ostatním je velmi málo. Proto jsem 

v práci při analýze pohybu vycházela také z obecných informací z anatomie (Čihák) a 

kineziologie (Véle, Kapandji). Názory jednotlivých autorů se také různí, nejčastěji 

v otázce maximálního rozsahu pohybu v kloubech. Během propulze se však horní 

končetina do maxima nepohybuje, proto z hlediska práce tyto rozdíly nepovaţuji 

za významné.  

      Co se týče práce svalů a jejich zapojení v pohybu, panuje mezi zmíněnými autory, 

aţ na malé výjimky, shoda. Tyto výjimky představují pohyby v ramenním kloubu. 

Z hlediska svalové aktivity rozděluje Véle (2006) abdukci na čtyři fáze. Jako iniciátora 

pohybu uvádí m. supraspinatus, od 45° začíná převaţovat m. deltoideus. Kapandji 

naproti tomu popisuje v první fázi abdukce (do 90°) jako hlavní oba svaly s tím, ţe oba 

jsou schopny samostatně provést celý pohyb do horizontály, ale menší silou 

a m. deltoideus se dříve vyčerpá.  

   Je také překvapivé, ţe Véle v Kineziologii z roku 2006 přiřadil m. subscapularis zevně 

– rotační funkci. Nevím, jako to autor myslel, ale domnívám se, ţe se jedná spíše 

o překlep. Jinak je pro mě obtíţné představit si, jakým způsobem vzhledem k začátku 

a úponu svalu by to bylo moţné. Navíc v úvodu kapitoly o ramenním kloubu i ve starší 

Kineziologii z roku 1997 popisuje tento sval jako vnitřní rotátor. Další zajímavostí 

pro mě byly svaly působící vnitřní rotaci, kde je uveden m. suprascapularis. V knihách 

Čiháka (1987), Kapandjiho (2007) a Jandy (2004), ani po hledání na internetu jsem 

zmínky o tomto svalu nenašla. To podporuje mé předchozí úvahy, zda v Kineziologii 

„neřádil tiskařský šotek“ a na místo zmíněného svalu nepatří m. subscapularis. 
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      V propulzi pracuje většina svalů, s výjimkou m. supraspinatus, pouze v jedné fázi. 

Vzhledem k tomu, ţe během push fáze musí působit proti větším silám, mohou vznikat 

svalové dysbalance se slabšími recovery svaly. Proto by bylo vhodné zařadit do reţimu 

také vyrovnávací cvičení.  

      Práce analyzuje pouze pohyb horních končetin. Avšak bez současného pohybu trupu 

by nebylo moţné dosáhnout efektivní propulze. Proto by v budoucnu bylo zajímavé 

zaměřit se v propulzi na svalovou aktivitu a pohyby trupu ve vztahu k činnosti horních 

končetin. Vzhledem k tomu, ţe současná pohybová analýza je vztahována převáţně 

ke zdravým, případně paraplegickým pacientům, bylo by dobré sledovat také stereotyp 

jízdy, jak vypadá při různých stupních poškození míchy a kompenzacích, případně jak 

se v průběhu času od úrazu vyvíjí nebo jak se mění v různém terénu.  

      V rámci kazuistiky bylo cílem provést EMG měření aktivity svalů při propulzi 

a srovnat výsledek se studiemi zmíněnými v práci. Kvalitní měření nebylo moţné 

z technických důvodů provést, proto byla místo toho provedena pouze videoanalýza 

pohybu na vozíku dvou pacientů ze spinální jednotky. Snímky jednoho z nich byly 

pouţity v Tabulce 8 pro srovnání propulze s chůzí. Zaměřila jsem se na pohyb horních 

končetin ve vztahu k sedu na vozíku. Je zajímavé, ţe u obou sledovaných pacientů 

chybí relaxační fáze v recovery. Oba pouţívali pumping, který je pro ně méně výhodný 

vzhledem k vyšší frekvenci úderů, menšímu propulznímu úhlu a zkrácení recovery fáze. 

Tyto faktory mohou vést v pozdější době k únavě svalů a vzniku bolestí z přetíţení, 

které pak limitují pacienta v běţných denních činnostech. Proto by bylo, myslím, dobré 

věnovat se během rehabilitace nácviku správné propulzní techniky, na coţ se v současné 

době často zapomíná. Nevýhodou je, ţe dosud neexistuje ucelený metodický postup 

tréninku jízdy na vozíku. Jeho budoucí zpracování by pro pacienty bylo určitě velmi 

přínosné. 

      Problematika spinálního pacienta je široké téma a nácvik techniky jízdy na vozíku 

by měl být jednou z důleţitých oblastí péče o něj. Při zpracovávání tohoto tématu jsem 

si uvědomila, ţe je potřeba o pohybu na vozíku přemýšlet v mnoha souvislostech, 

od vlivu sedu, terénu či nastavení na zatíţení kloubů a svalovou práci, po provázanou 

funkci svalů nebo vliv konfigurace jednoho tělesného segmentu na druhý. Znalost 

faktorů působících při propulzi umoţňuje účinně ovlivnit funkci pohybového aparátu 

a vyhnout se nebo alespoň sníţit riziko vzniku komplikací vyplývajících 
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z dlouhodobého pouţívání vozíku. To má pro pacienta velký význam, protoţe pohyb je 

důleţitou součástí nezávislosti a pokud je doprovázen bolestí, omezuje pacienta 

v kaţdodenním ţivotě.  
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ZÁVĚR 

      Pro efektivní propulzi a prevenci komplikací vyplývajících z dlouhodobého 

udrţování polohy vsedě je u pacientů po míšní lézi potřeba pečlivě vybrat 

a individuálně nastavit vozík. Základem je stabilní poloha umoţňující uvolnění horních 

končetin k manipulaci s předměty, a vzpřímené drţení těla, kterého lze dosáhnout 

zajištěním adekvátní opory pánve. Stabilita však nesmí být na úkor pohybu, je nutné 

najít kompromis.  

      Horní končetiny nejsou primárně určeny k lokomoci, při propulzi dochází 

k přetěţování. Proto je vhodné vzít v úvahu biomechanické a kineziologické aspekty 

jízdy a upravit podmínky tak, aby i v případě neurologického deficitu byly pro horní 

končetiny co nejoptimálnější – aby bylo moţné maximálně vyuţít jejich zbylý funkční 

potenciál a zajištěním správné polohy minimalizovat riziko vzniku bolestí z přetíţení. 

Sniţováním celkové váhy systému vozík – pacient, se zmenšuje jízdní odpor, zlepšením 

techniky jízdy potom další nároky na svaly. Z předchozích studií vyplývá, ţe z tohoto 

hlediska je vhodné pouţívat pro návrat horních končetin v recovery fázi kruhový nebo 

polokruhovitý vzor.  

      Pro dosaţení optimální techniky propulze je potřeba mít k dispozici určitý rozsah 

pohybu v kloubech a funkční svaly. Proto se při různých stupních léze stereotyp jízdy 

mění a dochází ke kompenzacím. V budoucnu by mohlo být zajímavé sledovat techniku 

jízdy, jak se v takovém případě mění, případně jaký vliv to má na další segmenty, a jak 

se daná technika vyvíjí v určitém časovém období, například od prvního posazení 

na vozík po výběr a koupi vozíku vlastního.    
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