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Abstrakt 

Název práce: 

Speciální pomůcky pro kanoistiku vozíčkářů s míšním poraněním 

Special aid objects for canoistic wheelchairmen with spinal disease 

Cíl:. Cílem této práce je analýza speciálních pomůcek pro kanoistiku vozíčkářů a jejich 

rozdělení do skupin podle úrovně míšní léze 

Metody: Analýza a rozdělení speciálních pomůcek pro kanoistiku vozíčkářů podle 

úrovně míšní léze 

Výsledky: Analyzovali jsme speciální pomůcky pro kanoistiku vozíčkářů a vozíčkáře 

s míšním poraněním. K jednotlivým skupinám vozíčkářů podle funkčního poranění 

jsme přiřadili vhodné pomůcky pro kanoistiku. 

Klíčová slova: Kanoistika, míšní poranění, vozíčkář, speciální pomůcky 
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1. Úvod 

Sport je pro mnoho jedinců důležitou a nedílnou součástí životmb.o stylu. 

Sportovních aktivit pro zdravé jedince je na výběr veliká škála a jednou z mnoha 

oblíbených aktivit je vodáctví a kanoistika, čehož jsou důkazem davy lidí, obléhající 

v letních obdobích mnoho českých řek. 

Zdravotně postižení jedinci mají obdobné potřeby sportovního vyžití jako zdraví 

jedinci. Pohybová aktivita je velmi důležitou součástí jejich života, protože pomocí 

těchto aktivit se zařazují zpět do společnosti, kde se mohou uplatňovat a žít v kontaktu 

se zdravými lidmi. Jejich postižení jim však přináší určitá omezení v těchto aktivitách. 

Nemalou skupinou zdravotně postižených jsou lidé, kteří se pohybují na vozíku. 

Většinou jsou to lidé, kterým se vozík stal součástí jejich života následkem úrazu, tudíž 

mají za sebou zkušenost zdravého jedince. Mnoho z nich sportovalo před úrazem, 

někteří se dokonce aktivně věnovali tomuto druhu turistiky. 

Vodní sporty zdravotně postižených neJsou nákladnou záležitostí, přesto celá 

problematika je limitována fmancemi. Pořizovací náklady vybavení pro kanoistiku 

zdravotně postižených jsou srovnatelné s kanoistikou běžné populace, maximálně o 

něco vyšší. 

Omezujícím faktorem je nedostatek informací o pomůckách, které lze použít ke 

kanoistice zdravotně postižených. Existují pomůcky, které se používají od počátků 

vodáctví zdravotně postižených, ale jsou většinou dělané amatérsky. Ve světě vodní 

turistika, jak jí známe z domácího prostředí, není rozšířena, ale existují zde jiné formy, 

využívající dané možnosti jednotlivých států. A právě tento nedostatek nás vedl 

k rozhodnutí napsat práci, která by informovala o pomůckách, využitelných v našich 

podmínkách středoevropského státu. Doufám, že mnohým postiženým tato práce 

umožní vrátit se do prostředí šumících peřejí a pohody, kterou jistě tato aktivita 

poskytuje. 
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2. Cíl a úkoly práce 

CÍL: 

Cílem této práce je analýza speciálních pomůcek pro kanoistiku vozíčkářů a jejich 

rozdělení do skupin podle úrovně míšní léze. 

ÚKOLY: 

ll Charakterizovat kanoistiku jako pohybovou aktivitu. 

2/ Charakterizovat vozíčkáře podle jejich postižení. 

3/ Analyzovat a rozdělit speciální pomůcky pro kanoistiku vozíčkářů podle úrovně 

míšní léze. 
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3. Kanoistika a vozíčkáři 

3.1 Charakteristika kanoistiky jako pohybové aktivity 

Kanoistika je pohybová aktivita, která je charakterizovaná pohybem plavidla na vodní 

ploše, s využitím lidské síly. Pohybový výkon může být různé intenzity, závisející především 

na charakteru zdolávání konkrétního terénu. Přírodní prostředí ( voda, sluneční záření, 

klimatické změny) má výrazný rekreační efekt. Vedle fyzického vlivu (aktivní pohyb jako 

součást rekonvalescence a rehabilitace ) je tu i vliv psychický a sociální, neboť aktivita je 

vykonávaná v kolektivu. 

( Kábele 1992 ) 

První kanoe se v českých zemích objevila v 70. letech 19. stol., kdy angličtí obchodníci 

poprvé sjeli kratší úseky Vltavy a Malše. První kanoe české konstrukce byla postavena roku 

1905 Stutzigem z Českého Yacht klubu. Nejstarší informace o využití kajaku ve střední 

Evropě pocházejí pravděpodobně z našich zemí. Uvádí se, že v 15. stol. jezdil po českých 

řekách rytíř Zachař z Pašiněvsi. Kajak se v Evropě používal hlavně ve skandinávských 

zemích, kde byl využíván k rekreačním a později i sportovním účelům. 

U nás má největší zásluhy o rozvoj kanoistiky Josef Rossler Ořovský, který při ČYK 

propagoval stavbu kanoí, které byly využívány pro turistiku na našich řekách. Po vzniku řady 

klubů se čeští kanoisté přidali k mezinárodní kanoistické federace ( IRK - v roce 1946 její 

odkaz přebrala ICF ). 

(Bílý, Kračmar, Novotný 2001 ) 

Rozdělení kanoistiky: 

rychlostní kanoistika 
vodní slalom 
sjezd na divoké vodě 
vodní turistika 
rodeo a akrobacie 
rafting 
kanoepolo 



3.2 Charakteristika vozíčkářů 

Vozíčkář je člověk, který trpí poruchou hybnosti dolních končetin, trupu a horních 

končetin. Následkem toho je odkázán na pohyb na vozíku. Porucha hybnosti je 

způsobena ztrátou aktivního volního ovládání svalstva. Příčiny poruch se mohou 

vyskytovat na různých úrovních a mohou mít různé příčiny a důsledky. Nejčastěji se 

jedná o poúrazové stavy, kdy dochází k poranění míchy, druhotně následkem 

primárního poškození páteře. Následné poškození hybnosti je dáno místem a rozsahem 

úrazu. Úrazové stavy postihující míchu velmi často vznikají při autonehodách, skocích 

do vody, pádech z výšek či různých sportovních a jiných úrazech. 

Mimo lidi, kteří mají poruchu míchy, lze mezi vozíčkáře zařadit i lidi s amputacemi 

dolních končetin, spastiky nebo jiné onemocnění pohybové soustavy s nemožností 

pohybu jinak než s pomocí této kompenzační pomůcky. 

Kromě poruch hybnosti vozíčkáři trpí specifickými zdravotními problémy jako jsou 

inkontinence, svalové atrofie, demineralizace kostí a jiných. Dalším aspektem postižení 

jsou i problémy ve sféře sociální a psychické. 

( Beneš 1987 ) 
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4. Zdravotně postižení s míšním poraněním 

4.1 Anatomie míchy 

Mícha - medulla spinalis - je válcovitý, místy příčně oválný provazec nervové 

tkáně, 40 - 50 cm dlouhý, široký od 10 do 13 mm, uložený v páteřním kanále, kde je 

obklopen míšními obaly. Hmotnost míchy činí 30 - 35 g. Mícha začíná pod foramen 

ovale, mezi kostí týlní a atlasem, výstupem prvního krčního nervu míšního; v témž 

místě je vpředu na míše nápadné křížení snopců pyramidových (kortikospinálních) drah, 

zvané decussatio pyramidum. Začátek míchy kraniálně plynule pokračuje 

v prodlouženou míchu (medulla oblongata), která je již součástí mozkového kmene. 

Mícha končí u muže na úrovní meziobratlové ploténky L1/L2, u ženy ve výši 

obratlového těla L2, kuželovitým zakončením zvaném conus medullaris. 

Na povrchu je mícha pokryta měkkými plenami míšními (pia mater spinalis a 

arachnoidea spinalis), mezi kterými je prostor cavitas subarachnoidea který je vyplněn 

mozkomíšním mokem. Zevně od obou je tvrdá plena míšní (dura mater spinalis) 

vytvořená tuhým vazivem, která je upravena jako vak, který začíná po obvodu foramen 

ovale a kuželovitě končí u těla obratle S2• Mezi tímto vakem a páteřním kanálem, který 

je vystlán periostem, je prostor spatinum epidurale, kde je řídké vazivo, tukové vazivo a 

cévní, hlavně žilní pleteně. 

Mícha vykazuje dvě ztluštění: 

- Intumescentia cervicalis- vřetenovité rozšíření krční míchy; sahá od obratle C3 

k obratli TH2, maximum ztluštění je na úrovni obratle C5. 

- Intunmestentia lumbalis- bederní ztluštění od obratle Th9 k obratli L1, maximum ve 

výši obratle Th12. Obě intumescence jsou důsledkem nahromadění motorických neuronů 

pro mohutné svalstvo horních a dolních končetin. ( Čihák 2001 ) 

Na průřezu míchou je uprostřed patrný canalis centralis, okolo kterého je substantia 

grisea (šedá hmota), tvořící na průřezu (tvar motýla) zadní, přední a postraní rohy 

míšní- sídla hlavních druhů neuronů (Alfa-motoneurony, Gama-motoneurony, 

viscerální motoneurony, interneurony, relé buňky, buňky spinálních ganglií). 
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Tytéž úseky v prostoru se označují jako míšní sloupce. Dle Rexeda se šedá hmota 

v příčném řezu dělí na deset zón označovaných I.-X .. Substantia alba (bílá hmota) je 

uložena na povrchu a mezi sloupci šedé hmoty. Vyplňují jí svazky ascendentně a 

descendentně probíhajících axonů, tvořící hlavní nervové dráhy a intersegmentální 

spojky. Je rozdělena na tři párové svazky- provazce míšní- funinculi medullae spinalis. 

Míchu rozdělujeme na 31 segmentů. 8 krčních, 12 hrudních, 5 lumbálních, 5 sakrálních 

a 1 coccygeální. Segment je úsek míchy odkud přecházejí vlákna v jeden míšní kořen. 

Jednotlivé segmenty je obtížné přesně anatomicky definovat, ale tvoří nepochybně 

funkční jednotku. 

Z míchy vystupuje 31 párů míšních nervů. Skupiny kořenových vláken vytvářejí 

radices anteriores ( přední kořeny - motorické ) a radices posteriores ( zadní kořeny -

senzitivní). Při výstupu z meziobratlového prostoru se přední a zadní kořen spojuje a 

vytváří společný míšní nerv, který obsahuje motorická i senzitivní vlákna 

(somatomotorická, visceromotorická, somatosezitivní i viscerosenzitivní ). 

Mezi jednotlivými míšními kořeny vystupuje z povrchu pia mater - ligamentum 

denticulatum - útvar, který funguje jako závěsný aparát, udržující správnou polohu 

míchy při pohybech páteře. 

( Čihák 2001 ) 

krční nervy 

hrudninerY)' 

llJmbélnf ner.y 

obr. č. 1 -páteř a míšní nervy 
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4.2 Poranění míchy 

Komoce míchy 

Komoce míšní vzniká při prudkém pohybu míchy v páteřním kanálu ( tupým 

nárazem na páteř, posunem obratle nebo ploténky s okamžitou spontánní repozicí. ) 

Patogenezí je porucha funkčních a biochemických hodnot na buněčných membránách a 

synapsích s poruchami vasomotorickými. 

Kontuze míšní 

Ke zhmoždění míchy dochází při posunu luxovaného obratle, poraněním kostními 

úlomky při frakturách aj. Traumatickou nekrózou bývá postižena šedá hmota, shodně 

s mozkovou kontuzí i v míše je ložisko prokrvácené s okolním edémem a poruchami 

cirkulace. 

Transverzální léze míšní 

Jedná se o úplné přerušení míchy a vede pod úrovní léze k plegii a k anestézii pro 

všechny kvality čití. Podle výše segmentu který je postižen se odvíjí i typické poruchy 

hybnosti a čití. Klinický obraz závisí na lokalizaci rozsahu ložiska, symptomatologie 

odpovídá vertikální a horizontální topice. Nejvyšší mortalitu mají poranění krční míchy 

( nad segmentem C3 -porušení inervace bránice ). Plegie bývají zpočátku pseudochabé, 

poruchy čití mají značný význam lokalizační. Je tendence k rychlejšímu rozvoji 

dekubitů, porušeny jsou funkce sfinkterů. Stupeň rekonvalescence je závislý na 

závažnosti léze a na kvalitě péče a rehabilitace. 

Poranění segmentů C1 - C1 

Znamená výpadek bráničního dýchání a je prakticky neslučitelné se životem. Centrální 

kvadruplegie s poruchou čití na všech končetinách a trupu až ke krku. Závislost na 

úplné plicní ventilaci či frenické stimulaci. Motoricky zůstávají hybné pouze svaly 

inervované hlavovými nervy. Pacient je plně odkázán na cizí pomoc. 

Poranění segmentu C4 - C5 

Teoreticky je zajištěno spontánní dýchání, pacient odkázán na cizí pomoc, teoretická 

možnost ovládání elektrického vozíku bradou, foukacím senzorem či hlasem. 
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Poranění segmentu C6 

Centrální paraplegie DK a chabá paraparéza (plegie) HK s poruchou čití na všech 

končetinách a trupu (platí až do postižení segmentu C8). Postižený se je schopen 

s pomůckami na rukách sám najíst, napít, zvládne základní hygienu, může ovládat 

elektrický vozík ručně řízený. 

Poranění segmentu C1 

Postižený je potenciálně nezávislý s dlahami na rukách lze ovládat mechanický vozík 

s výstupky na ručním rámu, eventuelně lze i řídit automobil na ruční ovládání. Existuje 

teoretická možnost chůze pomocí m. latissimus dorsi. 

Poranění segmentu C~- Th1 

Centrální paraplegie dolních končetin s poruchou čití dle výše postižení. Plná 

nezávislost na další osobě, oslabené jsou svaly ruky, jinak jsou ostatní svaly horní 

končetiny funkční. Postižený zvládne plnou lokomoci na vozíku, vozík naloží do auta. 

Poranění segmentu TH2 - Ths 

Nutný vozík, existuje teoretická možnost chůze přísunem, postižený je schopný 

sebekatetrizace, zvládá řízení s ručním ovládáním. Poranění v segmentu Th2 - Th10 není 

vhodné pro funkční nácvik lokomoce s ortézami a berlemi, pouze se provádí v rámci 

celkového posilování s využitím trofotropm'ho účinku gravitace. Postižení Th2 - Th5 má 

za následek zmenšení dechového objemu následkem postižení mezižeberních svalů. 

Poranění segmentu 'f%- Th12 

Postižení vzpřimovače trupu, postižený neudrží po delší dobu sedět vzpřímeně. 

Poranění segmentu L1 

Chabá paraplegie dolních končetin s poruchou čití na dolních končetinách. Od této výše 

postižení zvažujeme nácvik chůze švihem v ortézách a s berlemi. 

Poranění segmentu L2 - L1 

Postižený schopen chodit s ortézami, používá čtyr'bodové chůze s vyžitím berlí. Svaly 

trupu jsou vcelku stabilní. Mechanický vozík je však nezbytný. 
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Poranění segmentu L4 - S 1 

Postižený pohybuje dolní končetinou především do flexe v kyčli a koleni. Postižený je 

víceméně nezávislý na vozíku a je schopen doma i v exteriéru chodit za pomocí berlí. 

Poranění segmentu S2 - Ss 

Tyto segmenty obsahují i inervaci konečníku. Hybnost svalů je plně zachována. 

Segmenty S2 - S4 obsahuje inervaci močového měchýře. V případě postižení toho 

segmentu či segmentů nad je nutný nácvik automatického močového měchýře, créde 

manévru či katetrizace močového měchýře. Zkouší se i elektrostimulace močového 

měchýře. Segment S5 obsahuje inervace genitálií. 

U poranění segmentů S2 - S5 je hybnost plně zachována. 

( Wendesche 1993 ) 

( Tyrlíková 2003 ) 
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Neúplné přerušení míchy 

Nejčastěji vzniká jako důsledek střelného, bodného, řezného poranění a může být 

součástí poranění páteře. Důležité je určení poranění míchy v ploše. Tedy zda jsou 

porušeny dráhy motorické, senzitivní či vegetativní. Projevy postižení jsou závislé na 

úrovni postiženého segmentu, ale reálný projev postižení je ryze individuálně závislé na 

drahách, které jsou skutečně porušeny (tedy např. postižený s částečným porušením 

míchy v segmentu C5 může zvládnou samostatný stoj a pohyby končetinami mohou být 

jen lehce oslabené) 

Známe několik základních typů neúplných přerušení míchy: 

Brown-Sequardův syndrom 

Projevuje se tak, že pod úrovní léze na straně postižení je spastická paréza z poruchy 

pyramidové dráhy a porucha taktilního, hlubokého čití z postižení zadních provazců 

míšních. Kontralaterálně je porušena citlivost pro teplo, chlad a bolest ze zkřížené 

spinothalamické dráhy. 

Syndrom akutm'ho stlačení míchy zpředu 

Jedná se o poranění předních dvou třetin míchy při částečném nebo úplném 

neporušení zadních provazců míšních. Projevuje se jako paraplegie s poruchou čití pro 

bolest a teplo, ale zůstává zachovaný pohybocit a polohocit a částečně ušetřeno bývá 

čití pro dotyk a vibrace. 

( Seidl 2004 ) 
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5. Pomůcky pro kanoistiku 

5.1 Plavidla 

Základní vlastnosti plavidel 

Základními fyzikálními vlastnostmi plavidel jsou podle forem a povrchu především 

pevnost, pružnost, odolnost proti otěru, hmotnost, odolnost proti změnám teploty 

vzduchu a vody. Tvar lodě se ukazuje jako rozhodující pro určení hydrodynamických 

vlastností. U každé lodě hodnotíme tři základní vlastnosti: rychlost, obratnost a stabilitu, 

které si často navzájem odporují. Pro účely zdravotně postižených je nejdůležitější 

stabilita a obratnost. Tvar lodě, který tyto vlastnosti výrazně ovlivňuje je daný délkou, 

šířkou, podélným a příčným profitem. 

Každá loď má v závislosti na profilu určitou stabilitu a v určitém místě mrtvý bod. 

Nejstabilnější je profil obdélníkový (raft, pramice ) nebo s plochým dnem (kanoe). 

Nejmenší stabilitu má profil kruhový nebo klínový ( rychlostní a sjezdové lodě ). 

Stabilita lodě je nepřímo závislá na výšce těžiště od hladiny. Ovlivňuje ji rovněž tvar 

ponořené části, který je dán příčným profitem. 

Obratností lodě je míněna nejen její rychlost, s jakou se otáčí kolem svislé osy, ale i 

její pohyb do stran. Faktory, které ovlivňují obratnost lodě jsou následující: 

čím hladší povrch, tím menší odpor 

odpor roste s ponořeným podélným profitem 

odpor se zmenšuje tam, kde se příčný profil blíží půlkruhovému 

u přídě i zádi vzniká odpor vody proti bočnému směru pohybu 

(Bílý, Kračmar, Novotný 2001 ) 

Použití a typy plavidel 

Rozvoj výrobních i materiálových technologií se zákonitě projevuje i ve výrobě 

turistických lodí. Používanými plavidly při vodní turistice i ostatních formách 

vodáckého sportu jsou kajaky, kánoe, rafty a ostatní (pramice, atd.). Ve vodní turistice 

využíváme především lodě slalomového typu. Turistické lodě jsou oproti závodním 

slalomovým lodím těžší, ale zároveň mají větší výtlak a nosnost. K určení typu lodě se 

užívá kódu, který obsahuje písmeno a číslo. Písmeno udává typ lodě a číslo počet míst 

v lodi. Např. C2 označuje dvojmístnou kánoi. 
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Písmeno C značí kánoi, K značí kajak, T značí turistickou loď s otevřenou palubou, F 

značí nafukovací či skládací plavidlo, P značí pramice a písmeno R označuje raft. 

(Bílý, Kračmar, Novotný 2001) 

Použité materiály 

Dnes již historickou skupinu tvoří lodě žebrové. Nosným prvkem je zde dřevěná 

kostra s luby, příčkami, kýlovými latěmi a oblouky. Povrch lodě je přelakován nebo 

potažen přelakovaným plátnem. Tyto lodě mají malou odolnost proti poškození a 

velkou obtížnost krátkodobých oprav při túře. Rozšířeným materiálem v ČR je laminát. 

Pro zvýšení tuhosti se používají dřevěné, laminátové či duralové výztuže. Výhodou je 

jejich snadná údržba, pevnost a možnost opravy. Je třeba je však zajistit proti potopení. 

Pro zvýšení pevnosti se místo skelných vláken využívá kevlar. Toto vlákno je lehčí, 

avšak dražší a proto dle mého názoru v rekreačním vodáctví nevyužitelné. 

Počátkem 90. let dosahuje obrovského rozmachu výroba lodí plastových. Ve výrobě 

nezávodních lodí se nejvíce uplatňuje polyetylén (PE). Materiál je homogenní, pevný. 

Je relativně levný. Lodě jsou sice těžší špatně opravitelné, ale vyniká mnohem větší 

životností. 

Posledních několik let dochází k renesanci nafukovacích lodí. Nafukovací lodě, které 

byli dříve doménou pouze rybm'ků či přehradních nádrží, dnes můžeme prakticky potkat 

na jakékoli tekoucí vodě, jako rovnocenný doplněk v nabídce turistických lodí. 

Výhodou nafukovacích lodí je snadná skladovatelnost a přeprava. Nevýhodou je snadné 

poškození a náročnost opravy při túře. Nafukovací plavidla jsou konstruována z bočních 

válců, které jsou nosné části lodě. Materiálem je zde polyesterová tkanina s nánosem 

PVC ( polvinylchlorid). Vyráběna jsou většinou jako třívrstvá nebo pětivrstvá. Vnitřní 

vrstva je nositelkou pevnosti lodi, střední vrstva zajišťuje vzduchotěsnost a vnější je 

odolná a chrání loď před zevními vlivy. 

(Bílý, Kračmar, Novotný 2000) 
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V současné době je ve stádiu výzkumu materiál lněný. Na univerzitě ve 

francouzském Toulouse se zkoumá praktické využití. Dosavadní výsledky 

francouzských vědců ukazují skvělé uplatnění tohoto materiálu. Lněné lodě mají totiž 

takr"ka stejné vlastnosti jako lodě ze sklolaminátu, avšak jsou mnohem šetrnější vůči 

životnímu prostředí a jsou stoprocentně biologicky odbouratelné. Vědci, kteří zatím 

tento materiál podrobují laboratorním a prototypovým zkouškám věří, že najde široké 

uplatnění ve výrobě lodí. 

( Bailey 2006 ) 

Podle počtu osob 

Rozdělení plavidel podle počtu přepravovaných osob je v zásadě trojí. Rozlišujeme 

lodě jednomístné, dvojmístné a vícemístné. Jednomístné lodě se nazývají singl ( 

singlkajak, singlkanoe ) a v lodi jede pouze jeden člověk.. Lodě, kde jedou 2 lidi se 

nazývají double ( slangově - deblkajak, deblkanoe ), lodě vícemístné ( 3 a více osob ) 

jsou raft, pramice. 
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5.2 Pádla 

Pádlo je pomůcka, kterou se loď pohání. Rozdíl mezi kajakářským pádlem a 

kanoistickým pádlem je na první pohled zřejmý. 

obr. č. 2 -kajakářské pádlo dvojdílné 

Kajakářské pádlo je složeno z žerdi a dvou listů. Žerď je vyrobena z hliníku, duralu, 

dřeva či pevných kompozitů. Pro vodní turistiku je dobré, je-li žerď dělena z důvodu 

skladování a přepravy. Pro turistiku je nejvhodnější list symetrický, pro přímořskou 

turistiku mírně asymetrický. Materiál pro výrobu listů je podobný jako u žerdí. 

Nejčastěji se můžeme setkat s listem plastovým, dřevěným či kompozitovým. Listy 

bývají vzájemně pootočeny. Celková délka kajakářského pádla bývá 195-210 cm. 

obr. č. 3 - pádlo kanoistické 

Kanoistické pádlo má hlavičku, žerď a pouze jeden list. Materiál pro výrobu je 

totožný jako u kajakářského pádla. Výška pádla je zde daná výškou postavy. Pádla pro 

rafting jsou stejná jako kanoistická. 

Nároky na pádla pro vozíčkáře vycházejí především z konkrétních schopností a 

dovedností jednotlivých postižených. U vozíčkářů bývá nejčastěji menší svalová síla a 

porušen úchop. Je tedy důležité vhodně kompenzovat tyto problémy. U poruchy úchopu 

je vhodné doplnit pádlo pomůckou pro stabilnější úchop, či pádlo přímo uzpůsobit 

uchopení postiženého. Má-li postižený poruchu svalové síly, můžeme pádlo odlehčit či 

modifikovat. 
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5.3 Ochranné pomůcky 

Vesta 

I když každý, kdo se pustí do sjíždění řek, by měl být plavec, nezbytnou součástí 

výstroje je vesta. U dětí i zdravotně postižených je vesta neoddiskutovatelnou věcí, u 

dospělých se tato pomůcka často přehlíží. Vesta totiž slouží nejen k záchraně života, ale 

i jako prevence či právní pojistka organizátora akce. Ochranná funkce je nenahraditelná, 

pomáhá udržovat tělesnou teplotu a chrání před nárazy do překážek ve vodě. Vesta pro 

kajak je kratší než pro kanoi či raft, což vyplývá ze způsobu sezení v lodi. Dobrá vesta 

by měla být individuálně nastavitelná, měla by ve vodě udržet hlavu vodáka nad 

hladinou, neměla by vyjíždět přes hlavu a obličej. 

Helma 

Vodácká helma chrání před úrazy hlavy. Použití by mělo být od středně náročných 

toků. Helma musí sedět, netlačit, musí v ní být dobře vidět a slyšet. Helma nesmí 

nasáknout vodou. Skelet je vyroben z kompozitů či plastu. Lze použít i helmu 

hokejovou. 

Oblečení 

Pro tělesný komfort je důležité oblečení. U tělesně postižených, kde může být 

porušena citlivost, je oblečení významnou částí výstroje. Oblečení je rozhodující 

především za špatného počasí, v chladu, dešti. Správné oblečení musí splňovat několik 

vlastností. Musí být nepromokavé, nebo alespoň udržující teplo i v mokru. Nejvhodnější 

jsou nepromokavé obleky, popř. prádlo z umělých vláken ( Moira, Fleece ). 

Samostatnou kapitolou je speciální vodácké oblečení neoprén. Tzv. mokrý neoprénový 

oblek těsně přiléhá na tělo a umožňuje vytvoření slabé izolační vrstvy vody, která tvoří 

tepelnou izolaci. Suché neoprénové obleky jsou drahé, nicméně je možné pod ně nosit 

suché spodní prádlo, které hřeje. Z neoprénového materiálu se vyrábějí i rukavice, 

ponožky a boty. 

(Bílý, Kračmar, Novotný 2001 ) 
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6.2 Speciální pomůcky dle funkčních schopností postiženého 

6.2.1 Plavidla 

obr. č. 4 - kajak Kl 

obr. č. 5 -kajak Solar 

obr. č. 6 - kajak Junior 

Řada nafukovacích kajaků od tradičního českého výrobce firmy Gumotex. Vzhledem 

k tomu, že vozíčkář sedí v kajaku na zemi, těžiště je sníženo takr"ka na úroveň dna lodi, 

kajaky vykazují velmi dobrou stabilitu. Pro zvýšení komfortu je dobré dovybavit kajak 

zádovou opěrkou ( kajak Kl ), pokud již není ve výbavě lodi. V náročnějších vodních 

terénech však loď do jisté míry kopíruje vodu (je dáno materiálem), proto loď ztrácí 

stabilitu ve směru předozadním. 

24 



obr. č. 7- kajak Traveller 

obr. č. 8- Seakajak 

Tyto nafukovací kajaky jsou z řady expedičních kajaků. Mají krytou palubu, tudíž při 

použití krycí deky vozíčkář sedí prakticky v suchu. Kajak Traveller je podle doporučení 

výrobce do těžších terénů, v kanoistice vozíčkářů méně využitelný. Mořský kajak je 

ideální pro nácvik jízdy na klidné vodě a vozíčkář zde má možnost v lehkém terénu 

nácviku ovládání lodi a zjištění jízdních vlastností kajaku. 
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obr. č. 9- kajak Helios 

Kajak Helios- dvojmístný. Turistický, rekreační nafukovací kajak od firmy Gumotex. 

Pochází z nižší třídy kajaků. Uprostřed oddělen palubou, což trochu znemožňuje převoz 

většího množství materiálu ( např. vozíku, bagáže ). Vestavěná opěrka na zadním 

sedadle vybízí k tomu, aby vozíčkář mohl jezdit i vzadu a vyzkoušet si tak pocit 

ovládání lodi. Levný, na trhu snadno dostupný. 
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obr. č. 10- kajak Sevylor River 

Kajak Sevylor River ( K2 ) je z řady nafukovacích deblkajak:ů vyšší kvalitativní třídy. 

Je vybaven dvěma sedačkami s polstrovanými opěrátky, které zlepšují posezení 

v kajaku. Jízda na tomto kajaku je přímo požitkem, neboť má výborné jízdní vlastnosti. 

Je na dně vybaven dvěma malými kýly, které udržují loď v přímém směru a zároveň 

nesnižují jeho točivost. Pro vozíčkáře má výhodu, že je velký, není uprostřed rozdělen 

palubou ( viz kajak Helios ), tudíž je pro vozíčkáře lehce přístupný. Vozíčkář (pokud 

jede sám ), zde má možnost i umístit vozík, tudíž není odkázán pouze na okružní jízdu, 

ale je zde možnost přemístit se z místa na místo. V praxi jsem měl možnost tento kajak 

porovnávat s kajakem Hélios. Kajak Sevylor je sice těžší, tato vlastnost je však 

vyvážena kvalitou materiálu, ze kterého je vyroben. Oproti kajaku Hélios, který je 

tvořen pouze 3 vrstvami PVC, kajak Sevylor má boční nosné válce z 5 vrstev. 
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obr. č. ll - Seakajak K2 

obr. č. 12- nafukovací seakajak K2 

Dvojmístný mořský kajak nafukovací, plastový. Další z velké nabídky dvojmístných 

lodí. V ČR se tento typ kajaku moc nepoužívá. Původní určení tohoto kajaku je pro 

pobřežní mořskou jízdu. Je vhodný na větší klidnější plochu, nikoli na tekoucí vodu. 

Výhodou této lodi je, že i při velkých vlnách drží směr a relativně i stabilitu. 

Nafukovací variantu je možné pro snížení točivosti opatřit přídavným kormidlem. Pro 

rekreační jízdu ve dvou na přehradách či větších tocích je ideální. 
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obr. č. 13 - kajak K2 

Zcela otevřený nafukovací kajak K2 je velmi stabilní s mnohostranným využitím. 

Ideální je pro výuku pádlování a nácvik jízdy na K2, stejně tak pro sjezd tekoucí vody. 

Kajak je vhodný pro nácvik jízdy vozíčkáře vzadu ("na zadáku"). 

( gumotex - propagační leták ) 

Nevýhodou tohoto kajaku je vysoká pořizovací cena. 
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obr. č. 14 - kanoe Cl 

Kánoe Cl -laminát, není pro kanoistiku vozíčkářů vhodná. Způsob, jakým se v lodi 

sedí ( klečí ) je pro vozíčkáře velmi náročný. Těžiště je vysoko, čili loď má velmi 

nízkou stabilitu. Klečení je nevhodné, poněvadž postižení mají snížené prokrvení, 

sníženou citlivost a hybnost DK, čili dochází k dekubitům a jiným rizikům. Jízdu na Cl 

můžeme doporučit lidem s velmi nízkou lézí- dolní bederní či sakrální části páteře. 

obr. č. 15- kanoe Pálava 

Pálava 380 je nejoblíbenější nafukovací lodí českých vodáků. Ideální pro nácvik jízdy 

na C2, stejně tak i pro sjezd některé z českých řek. Stabilní loď s velmi dobrými 

jízdními vlastnostmi. Odmontovatelná a částečně nastavitelná sedačka podle pravolevé 

osy je pro vozíčkáře vhodná k lepšímu posezení než na klasické pevné sedačce. 

Nevýhodou je chybějící opěrka zad, stačila by alespoň malá, která by vedla ještě 

k většímu pohodlí postiženého, kterého je třeba dosáhnout. 
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obr. č. 16- kanoe Vydra -laminátová 

Kanoe Vydra je nejčastější a nejrozšířenější laminátovou lodí na našich řekách. Tato 

turistická loď je oblíbená pro svoje jízdní vlastnosti, které jsou ideální pro řeky u nás. 

Mnoho lidí se vydává na vícedenní putování, tudíž s sebou vozí větší či menší množství 

bagáže. Kanoe Vydra poskytuje dostatek prostoru pro 2 lidi a pro jejich věci osobní 

potřeby. Vozíčkář do lodě v pohodě složí vozík a určité množství zavazadel. Další 

výhodou je pevnost bortů lodě, kam se dá upevnit skořepina či jiná sedačka, která je 

vhodnější pro vozíčkáře. Nevýhodou je její váha ( obtížnější transport ), snadněji se 

prorazí, materiál je méně odolnější oproti plastovým materiálům. 

obr. č. 17 - skořepina zepředu 

31 



obr. č. 18 - skořepina zezadu 

Skořepina by měla být tvarována přímo na tělo postiženého tak, aby bylo zaručeno 

dobré spojení mezi sedačkou a postiženým. Důležitá je výška opěrné části, vzhledem 

k výši postižení. ( Hruša 1999 ) 

Sedačka je vhodná s kloubovou úpravou opěrné části. Vyšší opěrka je limitující pro 

postižené s nižším postižením, kterým brání v pohybu a ovládání lodi. Do skořepiny je 

vhodná antidekubitní podložka, minimálně jako preventivní doplněk. 

Klasické pevné upevnění sedačky v lodi by mělo být nahrazeno upevněním 

nastavitelným. V rovině horizontální posunem vpravo i vlevo, pro snadnější možnost 

ovládání lodi. V rovině vertikální z důvodu snížení nebo zvýšení těžiště pro zlepšení 

stability lodě vzhledem k výši léze. 
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obr. č. 19- profilovaná sedačka 

Profilovaná sedačka plastového kajaku. Podobný typ konstrukce sedačky je možné 

upevnit na dřevěnou sedačku kanoe pro lepší a pohodlnější sezení vozíčkáře v kánoi. 

Jako materiál je možné použít plast nebo jiné tvrzené a tvarovatelné hmoty. Pro měkčí 

posezení je vhodné sedačku doplnit polstrováním z nenasakovatelného materiálu, jako 

prevence otlaků. 
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obr. č. 20- SIT ON TOP kajak 

Na amerických stránkách jsme našli zajímavou úpravu sedačky a upevnění pádla pro 

tělesně postižené. Sedačka je zhotovena z instalatérských plastových trubek a 

vypolstrované podušky. Výhodou plastových trubek je to, že je lze za celkem krátký čas 

přemontovat takřka na míru vozíčkáři. 

Upevnění pádla je vhodné pro postižené, kteří nejsou schopni udržet pádlo v poloze, 

která jim umožňuje pádlovat, ale jsou schopni vykonávat pohyby pádlem. Tento 

mechanismus je možné připevnit i k lodi nafukovací. Vhodné zejména pro vyšší léze, 

schopné a funkčně dobré quadruparetiky. 

obr. č. 21 - kanoe zavřená 

Zavřená kanoe C2 se příliš nevyužívá ani v rekreační kanoistice zdravých, natož pak u 

vozíčkářů. Rozšířená není především pro malý prostor pro zavazadla. Pro nácvik jízdy 

na klidné vodě ji lze použít, ovšem za použití úprav sedačky, což se pro další 

nevyužitelnost příliš nevyplatí. 
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6.2.2 Pádla 

obr. č. 22- kajakářské pádlo 

Klasické pádlo kajakářské použitelné pro všechny typy kajaků využívaných v kanoistice 

vozíčkářů. Pro použití na klidné vodě je možné použít pádlo rychlostní s asymetrickým 

listem. 

(Bílý, Kračmar, Novotný 2001) 

obr. č. 23 -pádlo modifikované dřevěné 

Toto pádlo mohou používat vozíčkáři, jimž jejich úchop nebo svalová síla 

neumožňuje používat pádlo kanoistické nebo kajakářské. Jako materiál je zde použito 

odlehčené lakované dřevo, které vydrží. Vzhledem k tomu, že tento způsob pádlování je 

nepřirozený, dochází k většímu jednostrannému zatížení, které je nutno kompenzovat. 
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obr. č. 24- pádlo modifikované francouzská hůl 

Na obrázku je pádlo upravené pro postiženého s postižením horní končetiny, který 

nedokáže udržet nebo pádlovat s klasickým kanoistickým pádlem. Pro větší stabilitu 

pádla a lepší úchop je lepší list pádla namontovat na francouzskou hůl s objímkou 360° 

jako tomu u stabilizátoru pro sjezdové lyžování vozíčkářů. 

! ' 

obr. č. 25 - anatomická rukojeť obr. č. 26- objímka 360° 

Čeští výrobci protetických a kompenzačních pomůcek dodávají na trh mnoho typů 

francouzských holí a typů rukojetí. Na obrázcích vidíme 2 z nich. 

( www.ortoservis.cz 2006 ) 
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obr. č. 27- kanoistické pádlo s úchopem 

Na obrázku vlevo vidíme francouzskou hůl s anatomickou rukojetí. Tato rukojeť je 

vhodná pouze pro vozíčkáře, kteří mají i poruchu úchopu, neboť rukojeť do jisté míry 

fixuje palec a prsty a postižený tak minimalizuje úchopové problémy. Pro vozíčkáře 

s poruchou úchopu můžeme ruku k rukojeti fixovat pružným obinadlem či jinou 

nedráždivou páskou. 
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obr. č. 28 - uchycení pádla 

Toto upevnění pádla je vhodné pro postižené, kteří nejsou schopni udržet pádlo 

v poloze, která jim umožňuje pádlovat, ale jsou schopni vykonávat pohyby pádlem. 

Jiným způsobem uchycení k lodi by toto upevnění šlo přidělat i k lodi nafukovací. 

Vhodné zejména pro vyšší léze, quadruparetiky. 

Tento způsob pádlování mohou využít i jedinci s postiženými horními končetinami, 

neboť po přiměřeném výcviku lze dosáhnout i pádlování dolními končetinami. 
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6.2.3 Ostatní 

obr. č. 29 - neoprénové boty 

Neoprénové boty, jako nezbytná ochrana nohou. Jejich funkcí je nejen chránit nohu 

proti otlakům, poranění, ale i jako tepelná ochrana při špatném počasí. 

Obr. č. 30- vesta pro zdravotně postižené 

Vesta je další nezbytnou pomůckou při ochraně života a zdraví. Zároveň slouží jako 

tepelná ochrana. Tato vesta je vylepšena o krční límec, který výrobce doporučuje jako 

doplnění pro postižené. Vesta se využívá i při výuce plavání. 

( www.repo-rousinov.cz ) 
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obr. č. 31- ochranná vesta 

Vesta od firmy Helly Hansen, která je koncipována nejen pro kanoistiku, ale zároveň 

i pro ostatní vodní sporty. Není vhodná pro jízdu na kajaku, neboť je dlouhá a vozíčkáři 

brání v posezení v lodi i pohybu horními končetinami. 

obr. č. 32- neoprénový oblek krátký 

Neoprénový oblek- mokrá varianta. V zhoršených podmínkách se může použít i 

varianta s delšími rukávy, u vozíčkářů především u dolních končetin. 

Je možné použít i rukavice, preventivně proti oděrkám a následným infekcím. 

( Kučera, Dylevský 1997 ) 
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7. Diskuze 

Po rozboru jednotlivých poranění míchy je zřejmé, že nelze specifikovat pomůcky 

přesně podle výše segmentu, který je poraněn, protože v případě porovnání kompletní 

léze s inkompletní se klinický obraz může zásadně lišit. Z tohoto důvodu je třeba 

rozdělit pomůcky do méně skupin podle funkčních předpokladů jednotlivých vozíčkářů. 

Quadruplegici 

Toto postižení je charakterizováno úplnou ztrátou ovládání svalstva všech 

čtyřech končetin a trupového svalstva. Volní pohyb je zde nemožný, tudíž jejich 

aktivní možnosti kanoistiky jsou prakticky nemožné. Jejich aktivita je omezená pouze 

na pasivní prožitek, což jim ovšem v žádném případě nesnižuje jeho hloubku. Nemají-li 

jiné komplikace, které by jim bránili posadit se do lodi, mohou ovládat plavidlo pomocí 

slovních povelů asistentovi, který loď ovládá a řídí. Důležité však je zabezpečit pohodlí 

a bezpečnost. Pro tuto skupinu vozíčkářů je možné použít pevnou laminátovou 

nebo plastovou kanoi s upravenou sedačkou ( skořepinou ). Z bezpečnostních 

důvodů se vozíčkář do skořepiny neupíná. Další vhodná plavidla jsou nafukovací 

kajaky z důvodu jejich stability, protože těžiště vozíčkáře je nízko. Asistent, který je 

nezbytný, musí být zkušený vodák, fyzicky zdatný. Oba dva (vozíčkář i asistent) jsou 

samozřejmě vybaveni vestou, popř. ochrannou helmou. 

Doporučené pomůcky: dvojmístná kanoe Vydra ( obr. č. 16 ) s upravenou sedačkou 

( skořepinou - obr. č. 17 ), dvojmístný kajak Sevylor River nafukovací ( obr. č. 1 O ), 

kajak Hélios (obr. č. 9 ), modifikované pádlo fixované k ruce (obr. č. 23 ) 
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Quadruparetici 

Toto postižení v sobě skrývá mnoho klinických obrazů. Zahrnuje neúplné 

poranění od segmentu C5 až po kompletní lézi segmentu Th1. Funkční poruchy jsou 

dány několika faktory. Prvním z nich je výše míšního poranění, druhým je plošný 

rozsah poranění a v neposlední řadě jsou dány vícesegmentovou inervací jednotlivých 

svalů. Quadruparetici mají více či méně funkční horní končetiny. Možnost pádlování je 

zde omezená, ale ne nemožná. Dalším problémem u quadruparetiků je malá až 

žádná funkční schopnost břišních a zádových svalů. Tyto svaly jsou důležité pro 

udržení stability těla a tím i stability lodi. Vozíčkář, který nemá na dobré funkční úrovní 

stabilizátory páteře, je omezen pro pohyb na vodní hladně především tím, že má nižší 

stabilitu. Jeho možnost jezdit v lodi sám je tak ztížená. Problém se částečně eliminuje 

opěrkou zad. Postižený se schopností udržet rovnováhu a stabilitu za pomoci břišních a 

zádových svalů, má tak možnost využívat kanoe i kajaky. Pro snížení nestability 

doporučujeme kajak nafukovací, a to jak Kl tak i K2. Vozíčkář, který má funkci těchto 

svalů nižší, má tak možnost využít především dvojmístné lodě ( kajak i kanoe ), kde 

asistent, který ho na lodi doprovází, udržuje stabilitu. 

Při postižení vyššího segmentu, kde jsou postiženy především akrální části 

horní končetiny, je problémem neschopnost či snížená možnost úchopu. Vozíčkář 

může použít pádlo, na kterém jsou namontovány pásky, které drží ruku na pádle a 

zlepšují tak funkci úchopu ( obr. č. 27 ). 
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Možností, jak kompenzovat nedostatečnou svalovou sílu máme také několik. První 

možností je tzv. ,Jednoročka", tj. pádlo do jedné ruky. List klasického kanoistického 

pádla je namontovaný na francouzskou hůl, nebo je pádlo modifikováno ( obr. č. 23 ). 

Ruku k pádlu na francouzské holi je možno fixovat obinadlem, nebo jinou nedráždivou 

páskou pro lepší úchop a stabilitu pádla v ruce. Další možností, je zahraniční provedení 

uchycení kajakářského pádla na kajak, kdy postižený nevyvíjí sílu pro udržení pádla, ale 

pouze pro pohyb pádlem ( obr. č. 28 ). Výhodou je nižší unavitelnost svalů horní 

končetiny. 

Doporučené pomůcky: kajak Sevylor River ( obr. č. ), kanoe Vydra ( C2 ) - se 

skořepinou, kajakářské pádlo ( s fixační páskou ), kanoistické pádlo ( s fixační páskou ), 

pádlo modifikované, pádlo na francouzské holi (obr. č. 24) 

Paraplegici, Paraparetici 

Od úrovně poranění segmentu Th2 lze hovořit o paraplegii či paraparéze. Postižení je 

charakterizováno plnou či částečnou ztrátou ovládání dolních končetin. Svalová síla 

horních končetin je zachována plně. Rovnováha vsedě (zachovaná funkce břišních 

svalů - Th5- Th12 ) je opět individuální dle výše a rozsahu postižení. Tato úroveň 

postižení však umožňuje mnohem lepší možnosti využití pomůcek. 

Obecně můžeme říci, čím nižší léze, tím lepší funkční schopnosti, tím širší možnost 

výběru pomůcek. S více či méně minimální úpravou jednotlivých pomůcek můžeme 

použít prakticky všechny pomůcky. Můžeme doporučit plavidla laminátové, plastové i 

nafukovací, jednomístné i dvojmístné. Paraplegici i pararetici nemají postižené horní 

končetiny, čili je zde možné použít kajakářské i kanoistické pádlo bez úprav. 

Úprava, která je třeba, bude úprava sedačky v kanoi. Zde opět můžeme použít 

skořepinu nebo profilovanou sedačku, která se připevní na sedačku dřevěnou. Pro 

sedačku platí, že nemá žádné fixování vozíčkáře z bezpečnostních důvodů. 
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Paraplegik či paraparetik má oproti quadruparetikovi výhodu funkčnosti břišních 

svalů. Proto jsou pro něj vhodnější i pomůcky, které quadruparetik použít nemůže. 

Přtldadem je například kajak SIT ON TOP. U tohoto kajaku totiž kajakář sedí prakticky 

na palubě, tudíž těžiště má dost vysoko oproti jiným kajakům, u kterých se sedí na 

podlaze. 

U paraparetiků a paraplegiků můžeme použít i plastový kajak. Zkušenosti říkají, že 

plastový kajak není vhodný pro paraplegiky s postižením břišních svalů. Zde bychom 

doporučili spíše turistický (typ allround univerzál ) o délce 3,5 - 4 m. Kratší kajaky 

jsou pro vozíčkáře nestabilní a není zde pro ně velký požitek z jízdy. 

Doporučené pomůcky: kanoe Pálava ( obr. č. 15 ), Vydra ( C2 ), kajak ( Kl, K2, 

Junior, Solar), pádlo kanoistické (obr. č. 3 ), kajakářské (obr. č. 2) 

Léze bez poruchy hybnosti 

U lézí segmentů S2- SS je hybnost plně zachována. Dochází pouze k poruše 

vegetativních funkcí a k částečné poruše čití. U těchto lézí můžeme doporučit veškeré 

spektrum pomůcek určených zdravým lidem. Zvýšené opatrnosti musíme dbát pouze 

na prochladnutí, proto musíme sedačku vybavit tepelnou izolační vložkou, která tuto 

komplikaci eliminuje. 

Doporučené pomůcky: veškeré vybavení jako pro kanoistiku zdravých 
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8. Závěr 

Prvním úkolem práce bylo charakterizovat kanoistiku jako pohybovou aktivitu. 

Zabývali jsme se stručnou historií a vývojem kanoistiky. 

V druhém úkolu jsme se zabývali charakterizováním vozíčkáře podle úrovně 

míšm'ho poranění. U transverzálních lézí míšních jsme vytvořili stručný přehled 

funkčních schopností jednotlivých segmentů. 

Třetím úkolem naší práce byla specifikace speciálních pomůcek pro kanoistiku 

vozíčkářů s míšním poraněním. Shrnuli jsme, že existuje mnoho pomůcek pro 

kanoistiku vozíčkářů, která vychází z koncepce kanoistiky zdravých. Všechny pomůcky 

jsme charakterizovali stručným popisem konstrukce, vlastnostmi, jejich doplňky a 

způsobem jejich použití. 

V závislosti na odlišnosti projevu jednotlivých druhů poranění jsme postižené 

rozdělili do čtyř základních skupin dle funkčních schopností, ke kterým jsme přiřadili 

jednotlivé pomůcky a možnosti jejich použití. 

Pro skupinu quadruplegiků jsme vybrali kanoi ( C2 ) a kajak ( K2 ), které jsou 

ideálním prostředkem pro jejich kanoistiku. Jejich použití je však závislé na dopomoci 

odborně způsobilým asistentem. 

Quadruparetikům jsme vybrali širší spektrum pomůcek, jejichž využití je mnohem 

různorodější a odlišné je i zapojení asistenta. U tohoto postižení lze používat širší 

spektrum pomůcek, ovšem v závislosti na individuálních funkčních schopnostech. 

Pro skupinu paraplegiků a paraparetiků je možnost použití pomůcek největší, což 

vychází z jejich úrovně postižení. Skupinu paraplegiků lze rozdělit na 2 skupiny podle 

funkční schopnosti břišních svalů. Funkčnost břišních svalů významně ovlivňuje použití 

jednotlivých pomůcek ( např. kajak plastový). Cílem u této skupiny je samostatná jízda, 

pouze s asistencí ve fázi základm'ho nácviku. 
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Používání všech pomůcek pro kanoistiku vozíčkářů je závislé na konkrétním 

postižení jednotlivých vozíčkářů. 

Závěrem můžeme konstatovat, že pomůcek pro kanoistiku vozíčkářů s míšním 

poraněním existuje mnoho. Bezpečný nácvik používání a jízdy je však podmíněn 

nejen materiálním vybavením, ale i odborným doprovodem v roli asistentů a 

instruktorů. 
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