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ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce se zabývá důsledky nevhodného stereotypu pohybu při 

jízdě na mechanickém vozíku u paraplegických pacientů. Hlavním cílem této bakalářské 

práce je analýza propulzních mechanik. 

Teoretická část práce řeší příčiny, které se podílejí na nevhodném propulzním 

vzoru. Mezi tyto příčiny se řadí především důsledky míšní léze a nevhodná volba, 

resp. nastavení komponent mechanického vozíku.  

U míšní léze nás především zajímá výška léze s ohledem na posturu a schopnost 

propulze. V problematice nastavení komponentů vozíku jsme se zaměřili na vhodný 

výběr a nastavení komponentů vozíku, především sedáku a zádové opěrky, které nejvíce 

ovlivňují sed na vozíku.  

V práci jsou mimo jiné zahrnuty testy, kterými lze u klienta vyšetřit přítomnost 

bolestivých stavů. Dále práce obsahuje možnosti intervence z pohledu ergoterapeuta.  

Teoretické znalosti propulzních mechanik jsou využity v praktické části, kde 

byla provedena analýza propulzních vzorů pomocí videozáznamů klientů a testy 

bolestivých stavů.  

Závěr práce shrnuje vliv propulze na přítomnost bolestivých stavů a reedukační 

ergoterapeutickou intervenci. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on consequences of an inappropriate movement 

stereotype while driving on a mechanical wheelchair. The examined population 

of clients suffered from paraplegia. The analysis of propulsion mechanics is the main 

goal of the bachelor thesis. 

 The theoretical part of the thesis is focused on causes involved 

in the inappropriate propulsion pattern.  

The main investigated causes can be consequences of spinal lesion 

and inappropriate choice or setting of the mechanical wheelchair components. 

In case of the spinal lesion, we are focused on the height of the lesion with 

regard to the posture and propulsion. When speaking about the setting the wheelchair 

components, we are mainly interested in the appropriate components selection 

and components adjustment, especially the seat and backrests, which most affect 

the seat on the wheelchair. 

 Tests, that can be used to examine the presence of painful states of client, 

are included in the thesis. The thesis also contains the possibilities of intervention 

from the occupational therapist’s point of view. 

 The theoretical knowledge of propulsion mechanics is used 

in the practical part, where the analysis of propulsion patterns (with use of video 

records) as well as the tests of painful states were performed.  

 The conclusion of the thesis summarizes the impact of propulsion on 

the presence of painful states and reeducation occupational therapist's intervention. 
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Úvod 

Tato práce se zaměřuje na zmapování důsledků nevhodného stereotypu pohybu 

a na samotný stereotyp pohybu na vozíku, tedy propulzní mechaniku u paraplegiků. 

Jedním z důvodu výběru je mnou pociťovaný nedostatek informací na toto téma 

na našem území. Druhým důvodem výběru je atraktivita tématu. 

 Paraplegičtí pacienti jsou osoby po poranění míchy v oblasti hrudní a bederní 

páteře. Podle výšky léze se dělí na paraplegiky s vysokou (léze Th1 – Th6) nebo nízkou 

(léze Th10 - L)   paraplegií (CZEPA, ©2010a). V práci jsem si zvolila cíle jak 

pro teoretickou, tak pro praktickou část. 

V teoretické části jsme si stanovili za cíl popsat a zvolit ergonomický propulzní 

vzor. Dále jsme chtěli popsat bolestivé stavy a vztáhnout je k problematice jízdy 

na vozíku. Mimo jiné jsme také chtěli poukázat na možné příčiny nevhodného 

stereotypu. Důležité bylo najít vhodnou literaturu, kdy tuzemské literatury k propulzním 

mechanikám a bolestem horních končetin u vozíčkářů bylo pomálu. V zahraniční 

literatuře se problematikou propulze zabývají již od 90. let 20 stol., např. Shimada 

(1998), Boninger (2002) nebo Denison (2013). Stejně tak se zabývají zkoumáním 

důvodů výskytu bolestí u vozíčkářů (Curtis, 1995 a 1999, ve 21. stol. Khamis, 2012 

nebo Masri s Kellerem, 2012). 

V praktické části jsme chtěli prokázat, že propulze má vliv na přítomnost 

bolestivých stavů. Cílem bylo sesbírat dostatečné množství dat a na základě jejich 

analýzy potvrdit hypotézu: „Předpokládáme, že nadpoloviční většina respondentů 

využívá při jízdě na mechanickém vozíku nevhodnou propulzní mechaniku, která se 

promítá na stav klienta formou bolestivých stavů HKK“. 

Na začátku teoretické části je popsán spinální řetězec. Celá kapitola je 

spinálnímu řetězci věnována z toho důvodu, že nám přišlo důležité seznámit s průběhem 

péče o spinálního pacienta a poukázat na to, kdy pacient dostává první pomůcky 

pro lokomoci.  

Na podkladě pak výše zmíněných cílů jsou v teoretické části popisovány funkční 

schopnosti jedince s různou výškou míšní léze. Poté jsou podrobně rozebrány jednotlivé 

propulzní mechaniky. Další kapitola se věnuje možným příčinám nevhodného 

stereotypu, kam je zařazena postura sedu na mechanickém vozíku, která ovlivňuje 

schopnost efektivně pohánět vozík. Pro správnou posturu je důležitá právě výška léze 
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a pro sed vhodně vybraný vozík a jeho komponenty (antidekubitní polštář, zádová 

opěrka), proto i tomuto tématu je tato kapitola věnována.  

Jak už vyplývá z názvu, tak jednou z hlavních kapitol tvoří důsledky 

nevhodného propulzního vzoru – stereotypu. Horní končetiny patří mezi nejvíce 

zatěžované segmenty při jízdě na vozíku, proto jsou tyto důsledky - bolestivé stavy 

zaměřeny na horní končetiny. S řešením bolestí horních končetin souvisí návrh 

ergoterapeutické intervence, kam bychom mohli zařadit např. reedukaci vhodného 

propulzního vzoru, úpravu sedu a také jak diagnostikovat.  

V praktické části jsou sbírána data ve formě videozáznamů, které obsahují 

záznam propulzních mechanik klientů. K tomu budou klienti vyšetřeni na přítomnost 

bolestivých stavů pomocí baterie hodnocení bolesti. Videozáznamy propulze jsou 

následně analyzovány a porovnávány s výsledky hodnocení bolesti. Výstupem by mělo 

být zjištění, jak propulze ovlivňuje přítomnost bolestivých stavů a potvrzení výše 

zmíněné hypotézy. 

Téma práce je důležité a stále aktuální. Jak zmiňují statistiky, incidence 

spinálního poranění v ČR tvoří 250 – 300 nových případu za rok (Paraple, [b.r.]). 

Z tohoto důvodu je podstatné se této problematice věnovat. Jakékoliv bolesti, především 

pak ty chronické snižují kvalitu života člověka. To samé funguje u bolestí horních 

končetin u vozíčkářů po spinálním poranění. Vozíčkář, aby se mohl pohybovat, je 

odkázán na funkčnost horních končetin. Bolest způsobená právě nevhodným 

stereotypem ho tak limituje ve vykonávání běžných denních aktivit, a tak více snižuje 

jeho kvalitu života. Úloha ergoterapeuta je zde proto důležitá a nezastupitelná. 
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1 Teoretická část 

1.1  Spinální řetězec 

První kapitola teoretické části je zaměřena na uvedení do problematiky. Popisuje 

rozvoj a založení spinálního programu. Pojednává o tzv. spinálním řetězci, což je 

průběh péče o spinální pacienty. Popis spinálního řetězce se nám jeví důležitý z důvodu 

určení časové posloupnosti rehabilitace a doby, kdy pacient získává svůj první vozík 

a učí se ho používat. 

1.1.1 Vývoj spinálního řetězce 

„Spinální program v České republice byl vytvořen pro zajištění kontinuální 

a komplexní péče o pacienty po poranění míchy“ (Kříž a Faltýnková, 2012, s. 3). První 

spinální jednotka v ČR byla založena v roce 1992 v Brně prof. Wendschem. Vládní 

výbor pro zdravotně postižené občany se zasloužil o usnesení vlády ČR č. 493/1993, 

které definovalo spinální program. Zařízení, která budou zajišťovat péči o spinálně 

raněné byla určena na základě Metodologického opatření Ministerstva zdravotnictví 

z roku 2002 (Kříž, 2013). 

1.1.2 Rozdělení péče ve spinálním řetězci 

Stav po poranění míchy a jeho léčbu a rehabilitaci lze časově rozčlenit 

na několik stádií: 

Akutní stádium neboli 1.a stadium, což je 1. – 2. týden po úrazu se spinálně 

pacient dostává na Spondylochirurgické pracoviště (např. FN Brno, FN Hradec Králové, 

FN Motol, Nemocnice v Olomouci, Ostravě, Plzni, Liberci atd.). Do této sítě 

spondylochirurgických pracovišť patří 15 zařízení rozesetých na celém území ČR. 

(Kříž, 2013) „Zde je proveden urgentní operační zákrok zaměřený na dekompresi míšní 

a stabilizaci páteře“ (Kříž a Faltýnková, 2012, s. 4). Je zahájena medikace i rehabilitace. 

Délka hospitalizace na pracovišti je individuální, závisí na stavu pacienta. 

Subakutní stádium – 1.b stadium, zahrnuje 3. – 12. týden po úrazu. Po stabilizaci 

základních životních funkcí se pacient dostává na spinální jednotku (SJ). V ČR máme 

síť čtyř SJ: FN Brno (1992), SJ Ostrava (2002), SJ Liberec (2003), FN Motol, Praha 

(2004) „Na SJ probíhá komplexní ošetřovatelská, lékařská, rehabilitační 
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a psychologická péče. Ošetřovatelská péče zajišťuje saturaci základních životních 

potřeb pacienta, důležitou úlohu má při prevenci vzniku dekubitů a prevenci šíření 

nozokomiálních nákaz“ (Kříž, 2013, s. 142). Pacient zde stráví 2 – 3 měsíce. V rámci 

rehabilitace se zde snaží o regeneraci porušených funkcí a využití zbývajících svalových 

schopností. Cílem je zvýšení soběstačnosti a zlepšení kvality života (Kříž, 2013). 

Do ergoterapeutických intervencí bychom mohli na SJ zařadit obnovení a substituce 

ztracených nebo porušených funkcí horních končetin, nácvik mobility a nezávislosti 

na lůžku, nácvik přesunů (s pomůckami). Zde pacient dostává „svůj“ první vozík 

(zapůjčený SJ) a probíhá na něm základní výcvik jízdy ve vnitřním prostředí a edukace 

správného sedu na vozíku (Klusoňová, 2011). 

V 2. stádiu, tj. chronické stádium - 6. – 26. týden je spinální pacient přeložen 

na spinální rehabilitační jednotku (SRJ): 

• Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže – Košumberk, 

• Rehabilitační ústav Hrabyně, 

• Rehabilitační ústav Kladruby. 

V SRJ probíhá program intenzivní rehabilitace, a to po dobu 4 – 6 měsíců (Kříž, 

2013). Zároveň si pacienti půjčují a zkouší pomůcky, aby zjistili, které jim vyhovují, 

a které by mohli využít v domácím prostředí. Paraplegik, který přechází na rehabilitační 

ústav, tak je schopný lokomoce na vozíku v interiéru a zvládá částečně úkony spojené 

s osobní hygienou či oblékáním. Ergoterapie na SRJ: 

• Nácvik ADL a denní zátěže – najedení se, oblékání, osobní hygiena, 

• Transfery a jízda na vozíku – výběr vhodného vozíku a komponent, sedáku, 

úprava sedu, 

• Návrhy n úpravy prostředí, zkoušení pomůcek, 

• Nácvik grafomotoriky, práce na PC, 

• Edukace rodiny, asistujících nebo pečujících osob, 

• Návrhy eventualit sociální a pracovní rehabilitace (Klusoňová, 2011). 

Následuje další, terciální péče nebo také preventivně – léčebná. Do té spadá 

nadále pravidelné návštěvy v ambulancích SJ, péče praktického lékaře, 

popř. specialisty. Velmi důležitou roli v terciální péči zaujímají neziskové organizace, 

jako je např. Centrum Paraple o. p. s. nebo ParaCentrum Fenix v Brně, které poskytují 

sociální a pracovní rehabilitaci (Kříž, 2013). 
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 „Tyto neziskové organizace nabízejí sociální služby, poradenství, osobní 

asistenci, půjčování pomůcek apod.“ (Kříž a Faltýnková, 2012, s. 4). Dále také 

rehabilitace, rekondice a různorodé vzdělávací kurzy. Po absolvování rehabilitace na SJ, 

na RSJ a v neziskové organizaci, by měl následovat individuální rehabilitační plán 

s cílem udržet kondici a předcházet sekundárním komplikacím (Kříž, 2013). 

1.2  Poranění míchy  

Tato kapitola se věnuje vzniku míšní léze a vlivu výšky léze na rozsah motorického 

a senzitivního deficitu a vlivu na soběstačnost jedince. 

1.2.1 Etiologie míšní léze 

„Míšní poškození patří mezi velmi závažné poranění a jedno z nejtěžších 

postižení kvůli trvalým následkům“ (Paraple, [b.r.]). Následky míšního poranění závisí 

na výšce míšní léze. 

Ke spinálnímu poranění vedou buď úrazové nebo neúrazové příčiny (Příloha 1). 

V ČR se incidence pohybuje kolem 250 -300 nových případů za rok. Z toho 200 

případů bývá zapříčiněno traumatem, zbytek se rozvíjí na základě jiné choroby (Paraple, 

[b. r.]). 

 „Mezi postiženými převažují významně muži (73,7%) nad ženami (26,3%). 

Každý rok přibude v ČR průměrně 170 pacientů s míšním poškozením, kteří jsou 

nuceni používat invalidní vozík“ (Paraple, [b. r.]). Krční páteř spolu 

s hrudně - bederním úsekem jsou nejčastějším umístěním léze (Adamčová, 2005). 

Nejčetnějšími příčinami traumatu páteře a míchy jsou skoky do vody. Dále to 

jsou pády z výšky, z kola, moto a autonehody, v rámci sportu nebo v pracovním 

prostředí. (Paraple, [b. r.]) Mezi netraumatické příčiny se řadí nádory (primární, 

sekundární), zánětlivá, degenerativní či vrozená onemocnění, ischemie nebo krvácení 

(Faltýnková a spol., 2004).  

1.2.2 Výška léze 

Důsledky míšní léze se odvíjí jednak od výšky léze (vertikální topika míšní 

léze), ale také od toho, zda se jedná o míšní lézi úplnou nebo částečnou (horizontální 

topika).  

Výška léze a rozsah poškození se zjišťuje na základě podrobného 

neurologického vyšetření. Hybné a senzitivní funkce se posuzovaly podle Frankela 
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a podle ASIA (= American Spinal Injury Association). Nyní se více využívá hodnocení 

ISNCSCI (= Mezinárodní standardy pro neurologickou klasifikaci míšního poranění). 

Pohybové funkce se vyšetřují v několika svalových skupinách HKK i DKK. Dále se 

vyšetřují šlacho – svalové a kožní reflexy, pyramidové jevy a reflexy sakrální míchy 

(Wendsche a spol., 2005, s. 10). 

K hodnocení motorického deficitu jsou užívány dva základní termíny:  

• Paréza - částečná ztráta vůlí ovládaného pohybu, 

• Plegie - úplná ztráta hybnosti. 

Horizontální topika míšní léze 

Horizontální topika léze ovlivní motorické schopnosti z pohledu úplnosti: 

Úplná – kompletní léze je nejtěžší stupeň poranění a vyskytuje se v menší míře 

než inkompletní. Deficit je úplný, pokud dojde ke ztrátě veškerých kvalit čití a vůlí 

ovládaných pohybů pod místem míšní léze. 

Za částečnou – inkompletní lézi je označována taková léze, kdy pod místem léze 

je zachována některá z forem čití či volní hybnosti (Faltýnková a spol., 2004) 

Vertikální topika míšní léze 

Výška míšního poranění určuje, jaké svaly jsou nebo nejsou inervovány. Určuje 

tedy pohybový deficit. Rozlišujeme 3 úrovně: pentaplegie, tetraplegie a paraplegie. 

Pentaplegie je poškození míchy v úseku C1 – C4. Motorický deficit postihuje 

horní i dolní končetiny, trupové svalstvo a mimo jiné i bránici, která je inervována 

z předního kořene z C4 (Milerová, 2014). 

Obr. 1.1 Průřez míchou se sestupnými a vzestupnými drahami (Cummings, 2004) 
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Tetraplegie je poškození míchy v krční oblasti od C5 – Th1. Dochází ke ztrátě 

motoriky s neúplnou nebo úplnou ztrátou senzitivní funkce.  Projevuje se kompletní 

ztrátou hybnosti na trupu a DKK (= dolních končetinách). Na HKK je míra motorického 

deficitu různá (Milerová, 2014). 

Paraplegie je poškození v oblasti hrudní, lumbální nebo sakrální páteře. 

Projevuje se, dle výšky léze, různě závažnou poruchou hybnosti trupu a DKK, 

ale motorika HKK je zachována (Milerová, 2014). 

Paraplegie se dělí ještě na dvě úrovně: vysokou a nízkou paraplegii. 

Při vysoké paraplegii je poranění v míšním segmentu Th1 – Th10. Na této 

úrovni způsobuje neúplnou ztrátu hybnosti trupu a úplnou ztrátu hybnosti DKK, mírný 

deficit dýchání, ale bývá zachována citlivost od hrudníku nahoru, opačným směrem 

není zachovaná (Faltýnková a spol., 2004). 

Funkční schopnosti paraplegika s Th1 – Th5: za dobré fyzické formy provede 

samostatný přesun. Jeho sed je však ještě vratký i s oporou o HKK. Je však zdatný 

v lokomoci na vozíku i řízení automobilu. Samostatně zvládne základní ADL (activities 

of daily living = aktivity denního života). Funkční schopnosti osoby s poraněním 

v úrovni Th6 – Th10: udrží rovnováhu sedu bez opory, samostatně zvládá změny poloh, 

transfery, jízdu na vozíku. Je zdatný v řízení automobilu i naložení vozíku do auta 

(Klusoňová, 2011). 

Nízká paraplegie je pak míšní léze od Th10 – L/S, která se projeví částečným 

nebo úplným motorickým deficitem na DKK. Citlivost zůstává zachována od břicha 

nahoru a na rozdíl od kvadruplegie jsou HKK bez deficitu (CZEPA, ©2010a).  Takový 

jedinec je zcela samostatný, ale přesto potřebuje vozík. Funkční schopnosti paraplegika 

s Th10 – L3: v bezbariérovém prostředí soběstačný. Pravděpodobně by mohl být 

schopný chůze s ortézami a francouzskými holemi, avšak jen na krátké distance. Zdatný 

k řízení automobilu i nakládání vozíku. Funkční schopnosti s úrovní poranění L4 – S2 

(= paraparéza): jedinec je zcela nezávislý. Schopný chůze o berlích s peroneálním 

dlahou nebo ortézou. Schopný využívat automobil i MHD (Klusoňová, 2011). 
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Obr. 1.2 Vertikální topika míšní léze 

(Mlčoch, 2015) 

Obr. 1.3 Výška léze a její klinické projevy (Trojan, Druga, Pfeiffer, 

1990) 
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1.3  Propulzní mechaniky 

Následují podkapitoly vysvětlují pojem propulze a rozdíl mezi přirozenou 

lokomocí a pohonem vozíku, kde narážíme na fakt, že propulze není našemu tělu 

přirozená. Dále podkapitoly definují propulzní cyklus a jeho fáze, které jsou nezbytné 

pro pohon vozíku a určení typu propulze. A doménou této kapitoly je samotný popis 

jednotlivých propulzních vzorů. 

1.3.1 Propulze 

Vozík je nezbytnou součástí života osoby s míšní lézí, protože mu umožňuje 

pohyb.  Propulzní mechanika (syn. propulze) je způsob pohonu vozíku pomocí 

jeho hnacích kol. Jízdu na vozíku řadíme do všedních denních aktivit (ADL). To jsou 

činnosti, které umožňují člověku být nezávislý v domácím prostředí nebo jeho širším 

okolí, které provádí denně nebo pravidelně. Řadí se sem činnosti sebeobsluhy, 

komunikace, údržba domácnosti a činnosti, které provádíme v širším sociálním 

prostředí (Rusínová. 2016). 

Uživatel vozíku pohání vozík pomocí obručí, které jsou umístěny na velkých 

zadních kolech. Uživatel je opřen o zádovou opěrku vozíku. Z této polohy uchopuje 

obruč v mírné extenzi v ramenním kloubu a s mírnou flexí v loketním kloubu. Obruč 

uchopuje za vrcholem obruče. Poté silou tlačí obruč vpřed a ruka se dostává k vrcholu 

obruče. Po jeho překonání uživatel vynakládá nejvíce síly do záběru, dokud nedojde 

k extenzi v lokti a natažení paže dopředu. V tomto okamžiku by měly být obruče 

puštěny a paže uvolněny. Během jednoho cyklu by měla ruka opsat horní třetinu 

obvodu obruče (Dáňová, 2011). 

1.3.2 Porovnání propulze s přirozenou lidskou lokomocí 

Lidská lokomoce vznikla z pohybu na všech čtyřech polarizací lokomoce 

ve prospěch dolních končetin. Původní lokomoční působení lidského pletence 

ramenního je opouštěno před dokončením prvního roku života, pletenec ramenní je 

uvolněn pro svou ryze lidskou funkci – manipulaci a úchop. Ale člověk svoji schopnost 

používat ramenní pletenec pro lokomoci neztrácí, jen ji v běžném životě nepoužívá 

(Mrůzková a spol., 2009). A právě vozíčkáři používají pletenec ramenní pro pohyb 

vpřed. Při porovnání přirozené lidské lokomoce a jízdy na vozíku můžeme najít několik 

odlišností. U přirozené lidské lokomoci se na pevné podložce vytváří místo opory, 
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tzv. puctum fixum. Vytváří se na distální části nakročené končetiny a celé tělo je 

k tomuto místu přitahováno. Puctum fixum funguje jako opora proti gravitaci. U vozíku 

je to jinak. K místu opory se nepřitahujeme, ale generujeme sílu, která se mechanickým 

převodem mění na dopředný impuls. Tedy vektor pro pohon kol působí obecně zezadu 

dopředu, tedy ve směru uvažovaného pohybu člověka. U evolučně obvyklého pohybu je 

tomu naopak. Jízda na vozíku se vymyká přirozené lidské lokomoci, tzn. to, že se 

nejedná o přirozený hybný stereotyp, a to se všemi souvislostmi (Mrůzková a spol., 

2009). 

1.3.3 Propulzní cyklus 

 Je to děj, který se periodicky opakuje a dělí se na aktivační (pohonnou) a 

relaxační fázi (Rusínová, 2016). Mezi hlavní pohyby během propulzního cyklu patří 

střídání pohybu flexe a extenze HKK. Jeden cyklus propulze trvá přibližně 1 vteřinu. 

Pro propulzní cyklus je důležitý tak zvaný hnací úhel. Je to úhel na obruči, ve kterém 

ruka vyvine hnací sílu a vytvoří točivý moment kolem osy kola. Maximální točivý 

moment je pozorován ve 30 – 40% v aktivační fázi, bez ohledu na polohu sedací 

jednotky (Boninger, 2002; Dáňová, 2011).  

  

Obr. 1.4 Hnací úhel na hnací obruči vozíku  

(Crespo-Ruiz, 2011) 
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Obr. 1.5 Propulzní cyklus (Cooper, 1998) 
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1.3.3.1 Aktivační (pohonná) fáze 

 Aktivační fáze nastává v momentu, kdy horní končetiny uchopují obruč za jejím 

vrcholem. Ze startovací polohy, kdy se klient opírá o zádovou opěrku nebo má trup 

v mírném předklonu, se mění poloha paže z výše zmiňované extenze a vnitřní rotace 

v ramenním kloubu ve flexi a zevní rotaci v rameni. Tímto pohybem se vytvoří hnací 

síla, která je vyvíjena na obruče a umožňuje dopředný pohyb na vozíku. V poslední 

části fáze, po překlenutí vrcholu obruče, dochází k extenzi v lokti. Mění se i výchozí 

poloha zápěstí, a to z radiální dukce na ulnární. Pohonná fáze končí s uvolněním úchopu 

obručí. Aktivační fáze tvoří zhruba 25 % z celého propulzního cyklu u standartních 

vozíků, 35 % u ultra lehkých vozíků a 33-37 % u vozíků sportovních (Dáňová, 2011).  

Na vozíku zajišťují fázický pohyb svaly generující sílu pro otáčení kol: 

m. biceps brachii, caput longum, m. serratus anterior, m. infraspinatus, později se 

zapojuje m. pectoralis major (Mrůzková a spol., 2009). 

1.3.3.2 Relaxační fáze (fáze obnovy) 

Relaxační fáze začíná po přerušení kontaktu s obručí a paže se vrací do výchozí 

polohy, tzn. přechází do extenze s vnitřní rotací v ramenním kloubu, do mírné flexe 

v loketním kloubu a do radiální dukce v zápěstí. Dlaň se navrací za vrchol obruče.  

Od té chvíle je horní končetina připravena vykonat nový propulzní cyklus. Tato fáze 

tvoří asi 65-75 % z celkového propulzního cyklu. Při návratu do výchozí polohy paží 

v zapažení se participuje především m. treapezius, pars medialis jako součást 

mezilopatkového svalstva (Mrůzková a spol., 2009). 

 

Pochopení biomechaniky propulzí umožní lékařům, rehabilitačním inženýrům 

a ergoterapeutům efektivně měnit design vozíku, jeho ovládání a techniku odrazu tak, 

aby se snížila pravděpodobnost zranění (Cooper, 1998, Dáňová, 2011). 

1.3.4 Propulzní vzory 

V angličtině ho nalézáme pod pojmem „propulsion stroke“, což jde přeložit 

i jako propulzní zdvih.  

Doposud jsme nenalezli studie, které by se zabývaly analýzou jízdy na 

invalidním vozíku na našem území. Avšak v zahraničí prošlo už mnoho jeho uživatelů 

touto analýzou, která pomohla definovat čtyři propulzní vzory.  
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To, co odlišuje jednotlivé vzory propulze je fáze obnovy. Během studií 

a výzkumů propulzních mechanik se pozorují určité znaky, mezi které lze zařadit 

frekvenci, vrchol a vzestup výsledné síly, účinnost mechanické síly, hnací úhel a čas 

strávený ve fázi obnovy (relaxační fázi) (Boninger, 2002). Přičemž právě frekvence 

a čas ve fázi obnovy nejvíce definuje rozdíly mezi propulzními vzory. 

Jako první se vyšetřením propulzní mechaniky zabývali Sanderson a Sommers. 

Během 80 minutové zkoušky byly pozorovány dva odlišné styly, které byly definovány 

jako cirkulární (kruhový) a pumping styl („pumpovací“). U dvou osob používající 

cirkulární styl opisovala trajektorie zápěstí cestu obruče, zatímco subjekt, který používal 

„pumpovací“ techniku, měl krátký a náhlý styl pohonu, který následoval malý oblouk 

kolem vrcholu obruče (Shimada et. al., 1998). 

Při charakterizaci jednotlivých propulzních vzorů v této bakalářské práci jsme 

vycházeli z několika studií, z nichž nejvýznamnější je Boningerova studie z roku 2002, 

ta definovala čtyři propulzní vzory: obloukovitý, jednosmyčkový, dvousmyčkový 

a semicirkulární. Avšak už dříve v r. 1998 vznikla předcházející studie, na které se 

Boninger spolu s dalšími jmény, jako je Shimada a Cooper, podílel, a která zkoumala 

propulzi na vzorku 7 atletů se spinálním poraněním. Ta však určila pouze 3 propulzní 

vzory, chyběl obloukovitý.  

Podle těchto studií lze popsat ekonomičnost daných vzorů a posoudit jejich 

vhodnost nebo nevhodnost. Ale např. publikace Manual wheelchair skills od Ian 

Denison PT ATP (2013) uvádí, že není nevhodného ani nejlepšího propulzního vzoru, 

a že každý vozíčkář by měl umět co nejvíce vzorů/možností pohonu svého vozíku. 

Dodávají však, že cílem by měl být vždy nejefektivnější pohyb.  

Ve stejné publikaci naleznete i 3 principy, které by měl splňovat správný/zdravý, 

a i efektivní styl jízdy: 

a) Menší počet opakování zdvihů.  

b) Důležitá je relaxace paží během relaxační fáze. 

c) Úchop obruče, co nejdále je vozíčkář schopný (Denison, 2013). 

1.3.4.1 Obloukovitý vzor (vzor pumping) 

Obloukovitý vzor (ang. arcuate, ARC) je charakteristický sledováním tvaru 

obruče při aktivační i relaxační fázi propulzního vzoru. Ruce při relaxační fázi kopírují 

oblouk podél obruče (Boninger, 2002, Dáňová, 2011). 
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Ve skutečnosti se jedná o způsob, jakým se automaticky většina lidí začne 

pohybovat při usednutí na vozík. Tato technika ARC je zvláště vhodná pro manévrování 

v těsných prostorách nebo na krátké vzdálenosti. Tento oboustranný (dopředu - dozadu) 

pohyb je těžký pro ramena a může vést k časným opakujícím se poraněním z přetížení, 

a to především pokud se používá při cestování na velké vzdálenosti a při vyšší rychlosti 

(Denison, 2013). Ale jak už bylo zmíněno, v úzkých a omezených prostorech umožňuje 

velmi přesné ovládání vozíku. Podle Boningerovi studie ARC vzor patřil mezi méně 

využívané. 

1.3.4.2 Jednosmyčkový vzor 

Jednosmyčkový vzor (ang. Single Loop Over Propulsion – SLOP) se lehce 

rozpozná, jelikož během relaxační fáze jdou ruce vzhůru, a to až nad vrchol obruče. 

Tudíž uživatel vozíku musí při fázi obnovy elevovat oba ramenní klouby. Následkem 

toho dochází k zvýšené námaze trapézového svalu. Krom elevace ramen je nutná i větší 

flexe v loketním kloubu. 

Vzor SLOP lze považovat za efektivnější než ARC, neboť zde nehrozí brzdný 

účinek, který by vznikal při kontaktu ruky s obručí. Ale naopak lze říci, 

že při jednosmyčkovém vzoru je omezena doba kontaktu s obručí, což označuje tento 

styl jízdy za neúčinný během delší jízdy. Často je využíván, když vozíčkář má ruce 

daleko od obruče, např. když se područky nachází v cestě trajektorie ruky, když je vozík 

příliš široky nebo pokud je sedací jednotka vysoko vzhledem ke kolům. Mezi výhody 

této techniky lze zařadit efektivnost pohonu na kobercích, popř. jiných měkkých 

površích. To je dáno tím, že veškerá hmotnost je koncentrována nad hnacími koly, 

tudíž se zmenšuje velikost odporu proti hnacím kolům. Navíc lze prodloužit kontakt 

s obručemi pomocí předklonu trupu (Denison, 2013). Dle Boningera (2002) byla četnost 

vzoru SLOP největší oproti ostatním: „Nejběžnějším propulzním vzorem byl SLOP, 

který představoval 45 % všech modelů pohonu.  

Obr. 1.6 Obloukovitý vzor propulze (Denison, 2013) 
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Další nejobvyklejší vzor byl DLOP – dvousmyčkový vzor (25%), následovaný 

semicirkulárním (16%) a obloukovým (14%). Většina subjektů (58%) poháněla vozík 

stejným vzorem na obou stranách a oběma rychlostmi. Několik subjektů však mělo 

různé vzory pohonu mezi levou a pravou stranou nebo změnilo vzory s rychlostí.“ 

1.3.4.3 Dvousmyčkový vzor 

Dvousmyčkový vzor (ang. Double Loop Over Propulsion – DLOP) tvoří 

při opisu dráhy ležatou osmičku. DLOP je podobný SLOP vzoru, s tím rozdílem, 

že u DLOP nalezneme průsečím trajektorie. Trasa ruky na začátku relaxační fáze míří 

pomocí švihu vzhůru lehce nad vrchol obruče, zde dochází k uvolnění a vlastní 

kyvadlovou akcí ruka přes trasu obruče klesá a pod obručí se vrací k výchozí poloze pro 

další cyklus propulze. Zní a vypadá to složitě, ale jedná se pravděpodobně 

o nejefektivnější vzor pohonu na vzdálenosti. Nejúčinnější pro tento druh pohonu je, 

pokud vozíčkář přenáší svoje těžiště pohybem trupu dopředu nebo dozadu. Na konci 

pohonné fáze by měl vozíčkář naklonit trup kupředu a přidat tak sílu své tělesné 

hmotnosti k hnací síle. Pro tento vzor pohonu může být problémová jízda po koberci 

nebo po jiných měkkých površích (Denison, 2013). 

1.3.4.4 Semicirkulární vzor 

Semicirkulární vzor (ang. Semi circular – SC) je lehce rozeznatelný díky svému 

charakteristickému pohybu HKK během fáze obnovy. HKK po uvolnění stisku obruče 

padají uvolněně podél hnacího kola pod obruč (Dáňová, 2011). 

Obr. 1.7 Jednosmyčkový vzor propulze (Denison, 2013) 

Obr. 1.8 Dvousmyčkový vzor propulze (Denison, 2013) 
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Semicirkulární propulzní vzor vykazuje vlastnosti, které jsou v souladu se 

snižováním opakování a zvyšováním efektivity propulzí. Souhlasí tedy s principy, které 

jsou zmiňovány výše. Navíc semicirkulární propulzní vzor má velkou efektivitu záběru, 

velké procento času je stráveno ve fázi aktivační a malé procento času ve fázi relaxační. 

Je logické, že polokruhový vzor je nejvýhodnější, protože tento vzor napodobuje 

eliptický vzorec. Eliptická cesta eliminuje náhlé změny ve směru a minimalizuje 

potřebu dalších nadbytečných pohybů HKK. Tento vzorec je podobný tomu, který 

využívají závodníci na vozíku, kteří následují kruhový vzor, aby zůstali na okraji 

a minimalizovali náhlé změny ve směru (Boninger, 2002). Proto se tento styl pohonu 

využívá především na otevřeném prostoru, kde není potřeba často měnit směr. 

Kruhová akce v ramenním kloubu je pravděpodobně méně traumatická 

než obloukový nebo SLOPový styl pohonu. Používáním tohoto propulzního vzoru se 

může snížit výskyt traumat horních končetin.  

Avšak aby vozíčkář mohl používat techniku SC, musí mít dobrou stabilitu trupu, 

a to buď prostřednictvím motorického řízení, konstrukcí sedadla / zádovou konstrukcí 

nebo vybavením potřebným pro správnou posturu (Denison, 2013). 

SC vzor se jeví jako nejméně traumatizující a nejvhodnější pro každodenní jízdu 

na vozíku a lze ho označit jako vhodný či správný propulzní vzor. 

  

Obr. 1.9 Semicirkulární vzor propulze (Denison, 2013) 
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1.4  Příčiny nevhodného propulzního vzoru 

Mezi možné příčiny nevhodného stereotypu pohybu na vozíku (propulze) lze 

zařadit: vliv vozíku a nastavení jednotlivých komponentů, nevhodná postura sedu a 

na základě toho vzniklý a později zažitý nevhodný stereotyp jízdy na vozíku.  

1.4.1 Vozík 

Statistiky udávají roční incidenci 300 nových případů poranění míchy, z nichž 

polovina zůstává na vozíku. Není tedy nic zvláštního v této době potkávat se na ulicích, 

v obchodech a dalších veřejných místech s lidmi na vozíku. Pro člověka se spinálním 

poraněním s následným motorickým deficitem se stává sed polohou pro mobilitu 

i provozování každodenních aktivit, jako je sebeobsluha, práce a zájmová činnost 

(Faltýnková, 2015). 

„Každodenní užívání vozíku má přímý vliv na zdravotní stav uživatele, 

a tudíž na to, jak se na vozíku cítí“ (Faltýnková, 2015, s. 4). 

Lidé se spinálním poraněním tráví v poloze - sed velkou část dne, aniž by mohli 

svoji polohu měnit. Je tedy nezbytné docílit nutné opory a pohodlí zajišťující schopnost 

vydržet v této poloze a podpořit funkční kapacitu. Individuálními úpravami vozíku: 

„…lze dosáhnout optimálního držení těla jedince, co nejvíce vzpřímené, zajišťující 

potřebnou stabilitu a funkčnost a umožňující efektivně využívat funkční kapacitu 

horních končetin“ (Faltýnková, 2011, s. 25). Podle Lii Vašíčkové (2015) je 

pro následující kvalitu života vozíčkáře, jeho nezávislost, společenské zapojení, 

možnost uplatnění na trhu práce a celkovou kvalitu života rozhodující role dobře 

nastaveného a vhodně vybraného vozík.  
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1.4.1.1 Komponenty a parametry vozíku 

Vozík a jeho celkovou sestavu lze rozčlenit na 2 části: 

a) Mobilní jednotku, která zabezpečuje snadný a bezpečný pohyb na vozíku 

(rám, přední kolečka, zadní hnací kola, hnací obruče…), 

b) Sedadlovou jednotku, která tvoří soustavu podpor pro sed v napřímené 

a funkční poloze sedu (sedák, zádová opěrka, podnožky, bočnice…) 

(Faltýnková, 2015). 

RÁM VOZÍKU 

Rám vozíku umožňuje případné složení vozíku. Rámy vozíků mohou být pevné, 

skládací, pevně svařeny, otevřený nebo uzavřený.  

Vyrábí se z různých materiálů (např. ocel, titan, karbon, dural…), které určují 

zaprvé nosnost vozíku spolu s dalšími komponenty a zadruhé určují výslednou 

hmotnost celého vozíku. 

U rámu nás zajímá jeho úhel (otevřený, uzavřený), který je důležitý pro 

upevnění stupačky. Tento parametr určuje délku vozíku a tedy prostor nutný k otočení, 

mimo jiné také určuje velikost úhlu flexe v kolenních kloubech (Faltýnková, 2015). 

Obr. 1.10 Vozík a jeho jednotlivé 

komponenty (Faltýnková, 2015) 
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PŘEDNÍ KOLEČKA A VIDLICE PŘEDNÍCH KOLEČEK 

„Velikost koleček určuje valivý odpor a výšku přední části sedáku vozíku, větší 

kolečka jsou vhodná do terénu, malá jsou vhodná do interiéru, šířka a typ plášťů 

koleček ovlivňují kvalitu jízdy…“ (Faltýnková, 2015, s. 12). To ve výsledku znamená, 

že širší kolečka mají logicky větší valivý odpor, tudíž uživatel musí více zabírat 

při propulzi. U vidlic je významná jejich šířka, ta nám umožňuje zvolit šířky předních 

koleček. Výhodou je, pokud tyto vidlice mají více dírek, které nám pomůžou 

s nastavením přední výšky sedadla.  

VELKÁ HNACÍ KOLA 

Hnací kola se vyrábí o různém průměru ráfků. „V závislosti na výšce postavy 

a délce paží vzhledem k tělu mají vliv na výšku sedu od země vzadu a kvalitu a účinnost 

propulzního vzoru“ (Faltýnková 2015, s. 12). Další charakter kola je dán typem 

a tvarem ráfků, výrobním materiálem ráfků a výpletem kola. Doplňkem velkých kol 

může být chránič výpletu, který zamezuje zranění rukou. Důležité je i vzepětí kol. 

„Vzepětí je úhel, ve kterém jsou kola nakloněna“ (Dáňová, 2011, s. 63). 

Pozice kol vs. výkon 

„Většina manuálních vozíků poskytuje nějaký stupeň nastavitelnosti pozice kola 

vzhledem k pozici sedu. Dotykové body kol se zemí zásadně ovlivňují jízdní vlastnosti 

vozíku“ (Dáňová, 2011, s. 62; Cooper, 1998). 

Tyto body jsou charakterizovány dvěma stálými veličinami: šířka stopy a rozvor 

kol. Šířka stopy je distance bodů dotyků kol s povrchem. Čím větší šířka, tím větší 

stabilita, ale horší ovladatelnost. „Rozvor je vzdálenost mezi předními a zadními koly. 

Ovlivňuje stabilitu a ovladatelnost vozíku. Čím je rozvor větší, tím je vozík stabilnější. 

Rozvor je určen délkou vozíku, rozměry těla klienta a pozicí kol vůči rámu. Delší vozík 

jednodušeji překonává různé překážky např. obrubníky“ (Dáňová, 2011, s. 63). 

Obr. 1.11 Uzavřený/ otevřený úhel 

rámu a možnosti umístění 

stupačky.  (ACI, 2018) 
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OBRUČE 

Obruče, které nám pohání vozík mají různé průměry, zaleží na proporcích 

postavy, délky HKK vzhledem k trupu uživatele. Vyrábí se z různých materiálů, dále 

mohou být ergonomicky tvarované nebo s kolíky. Pogumované obruče nebo gumové 

návleky na obruč využívají klienti s poruchou uchopovacích funkcí ruky (Dáňová, 

2011). 

SEDÁK VOZÍKU 

Je to část vozíku, která tvoří sedací plochu pro uživatele. Vyrábí se z textilie. 

Často dochází při používání k prověšení sedáku. To opět nabourává možnost správné 

postury sedu. Možným řešením je sedák se suchými zipy nebo pevný sedák.  

Mezi parametry sedáku určitě patří šířka sedu, hloubka sedu a také úhel 

sedadlové jednotky.  

Šířka sedáku je vzdálenost mezi bočnicemi/blatníky. Tato veličina tedy udává 

šířku sedací plochy. Na uživateli se tato šířka měří nad sedací plochou v úrovni velkých 

trochanterů. Prakticky se dá správná šířka určit, když uživatel ve vozíku sedí, vložením 

ruky podél trochanterů. Vzdálenost navíc od trochanterů k bočnici by měla být na každé 

straně 1-2 cm. Uživatelé vozíku často preferují užší sedák, což vede k celkově užšímu 

vozíku. „Úzký vozík má lepší přístup do budov a zúžených prostor. Úzký sedák také 

posune zadní kola do lepší pozice pro ovládání horními končetinami“ (Dáňová, 2011, s. 

50; Cooper, 1998). To může zredukovat riziko vzniku traumatizace spojené s užíváním 

vozíku. Ale příliš úzký sedák může zapříčinit dekubity. Naopak příliš široký sedák vede 

k přetěžování ramenních kloubů, které se nachází v nevhodném postavení, dále může 

docházek k markantním posunům pánve do stran s rizikem skoliózy páteře a asymetrie 

sedu (Faltýnková, 2015). 

Hloubka sedu je dána distancí od zádové opěrky k přednímu okraji sedáku. 

Hloubka sedáku by měla být menší, mezi předním okrajem sedáku a podkolenní jamkou 

by měl zůstat prostor až 5 cm. Orientačně to lze zkontrolovat tak, že se mezi okraj 

sedáku a podkolení jamku měly vejít 2 - 3 prsty. Při hlubokém sedu může docházet 

k otokům DKK z útlaku cév a také ke sesunutí pánve dopředu (retroflexe pánve) 

(Faltýnková, 2015, Dáňová, 2011). 

Úhel sedu je úhel mezi vodorovnou rovinou a plochou sedáku. Doporučuje se, 

aby se přední okraj sedáku zaměřoval výše o 4 – 6 cm než zadní okraj sedáku. Tento 

sklon je důležitý pro stabilní sed. „Zahraniční odborná literatura v souladu s naší praxí 
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doporučuje, aby sklon sedáku byl cca 10° od horizontální osy směrem nahoru. 

To pomáhá předcházet sklouznutí jedince kupředu a udržovat páteř v optimální poloze. 

Sklonem zádové opěrky o 15° od vertikální osy dozadu dojde ke snížení tlaku 

na lumbální obratle a dojde k lepší stabilizaci trupu“ (Faltýnková, 2011, s. 28). 

ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ POLŠTÁŘ (= AP) 

Antidekubitní polštář je součástí sedací jednotky a měl by být vybírán spolu 

s vozíkem. Výška AP a jeho hloubka konturace ovlivňuje parametry některých 

komponentů, hlavně zádové opěrky (Prudký, 2006). Jak už z názvu vyplívá, hlavními 

funkcemi AP je prevence vzniku dekubitů, která funguje na principu rozložení 

váhy/tlaku na sedací partie a redukce střižné síly. Vedlejší, ale neméně důležitou funkcí 

AP je funkce posturální. Zajišťuje svojí konturací upevnění pánve, zajišťuje přirozené 

zakřivení páteře a celkovou stabilitu těla. Základními vlastnostmi AP je jeho hmotnost, 

konturace a pocity uživatele, kterému AP nesmí bránit v přesunech (Faltýnková, 2015). 

Existují různé druhy AP (Příloha 2). Užitná doba podsedáku je dle ZP (= zdravotní 

pojišťovny) 3 roky (Lachmann, 2016).  

ZÁDOVÁ OPĚRKA 

Zádová opěrka spolu se sedákem tvoří sedací jednotku. Hraje velkou roli 

při opoře trupu v ideální pozici. Důležitá je její výška, tvar a nastavení v prostoru. Její 

funkcí je podporovat přirozené zakřivení páteře, skýtat dostatečnou oporu zádům 

pro stabilní sed a redukovat přepínání zbylých funkčních posturálních svalů. Obecným 

pravidlem je, že čím vyšší je úroveň spinálního poranění, tím větší je potřeba opěrné 

plochy pro zajištění stability, tedy i výška opěrky (Faltýnková, 2011). 

Na trhu jsou k dispozici (i ZP hradí) textilní (bez/se zipy) nebo pevné zádové 

opěrky, skořepinové opěrky (Faltýnková, 2011, Faltýnková, 2015).  

„Výška zádové opěrky vozíku je pro kvalitu postury a efektivitu pohonu vozíku 

zásadní a je určována funkčními schopnostmi jedince. Osoba ručně pohánějící vozík by 

měla mít možnost volného pohybu horních končetin. Zádová opěrka by měla končit 

pro aktivního uživatele vozíku vždy pod dolním úhlem lopatky“ (Faltýnková, 2011, 

s. 28). Výška zádové opěrky se vždy měří s antidekubitním polštářem. 
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PODNOŽKY A STUPAČKY 

Podnožky mohou být jednak odnímatelné/odklopné nebo na pevno 

zakomponovány do rámu vozíku. U podnožek se řeší jejich délka a úhel. Délka 

podnožky určuje, v jaké výšce bude upevněna stupačka (Rusínová, 2016). 

Obecně se však udává, že by měla být stupačka okolo 5 cm nad zemí. Jinak by 

mohlo dojít při jízdě v terénu k zaseknutí o nerovnosti na zemi. Většina výrobců 

stupaček nabízí produkty s nastavitelnou výškou a sklonem. Délka podnožky se měří 

s antidekubitním podsedákem. 

Stupačky se vyrábí dělené nebo spojené – na pevno, odklopné nebo samo 

sklopné (Faltýnková. 2015). „Spojená stupačka dělá vozík celistvější, pevnější, zlepšuje 

geometrii a vozík se spojenou stupačkou má lepší jízdní vlastnosti“ (Dáňová, 2011, 

s. 58). 

BOŽNICE S PODRUČKAMI/BLATNÍKY 

Bočnice nebo blatníky mají 2 základní funkce. Zaprvé oddělit uživatele od 

hnacích kol, zadruhé stabilizovat pánev v mediolaterálním směru, tzn. ohraničit prostor 

pro sed a zamezit stranovým posunům (Rusínová, 2016).  

  „Područky zajišťují nejen oporu předloktí, ale zároveň zlepšují stabilitu trupu, 

extenzi páteře, rozložení ramen a napřímení celého těla. Samozřejmě pouze 

za předpokladu, že jsou ve správné výšce“ (Rusínová, 2016, s. 34). 

Výšku a délku bočnic s područkami musíme zvolit tak, aby svojí výškou 

umožňovaly úhel 90° flexe v loketním kloubu a uvolnění ramenních kloubů, délkou 

podjetí pod stůl a oporu při transferech přes stoj (Faltýnková, 2015). 

„Pokud jsou područky naopak výš, elevuje uživatel při jejich opření ramenní 

klouby, přetěžuje horní fixátory lopatek a trup se nachyluje vpřed. Výsledkem je 

přetížení krční a hrudní páteře, již zmíněných fixátorů lopatek a horních končetin“ 

(Dáňová, 2011). 

Další komponenty a příslušenství vozíku zkvalitňují jízdu na vozíku nebo jeho 

ovládání. Mezi ně patří: rychloupínací osa velkých kol, brzy (přítlačné, bubnové), 

stabilizační kolečka proti překlopení, transportní kolečka, nášlapná patka a ručky 

pro doprovod, fixační pásy, hlavová opěrka, rukavice… 
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1.4.1.2 Výběr vozíku 

Na začátek musíme říct, že neexistuje žádný univerzální vozík, ani jeho 

univerzální nastavení. Pro každého jedince se musí vozík vybrat individuálně dle jeho 

potřeb. Proto, abychom mohli vybrat správný vozík i s AP, musíme dobře znát 

zdravotní stav klienta, podmínky prostředí, ve kterých bude klient vozík využívat a další 

možný vývoj jeho stavu. Výběr vozíku není jednoduchá činnost a je potřeba týmové 

spolupráce. Důležité body, které musíme zvážit při výběru vozíku: 

• Váha a vzhled vozíku v dané konfiguraci, 

• Užitná doba vozíku, 

• V jakém prostředí se bude klient vozík využívat, samostatně 

nebo s doprovodem, bariérovost prostředí, 

• Jaké činnosti potřebuje klient vykonávat, samostatně/s asistencí, 

sport/práce/koníčky, 

• Jaký způsob transferu používá, jaké pomůcky k tomu využívá, 

• Jak nakládá vozík do auta, 

• Má spasmy, je nutnost fixace, 

• Co vše potřebuje mít u sebe (batoh), 

• Zda bude vozík využívat pro sexuální aktivity (nosnost vozíku, bočnice), 

• Úhrada vozíku (Faltýnková, 2015). 

1.4.1.3 Předpis vozíku 

Vozík patří do skupiny léčebných pomůcek (dle zákona zdravotnické 

prostředky), které z většiny hradí plně či částečně zdravotní pojišťovna (dle aktuálního 

Číselníku VZP). Vozík může předepsat pouze lékař, přesněji odborný lékař – neurolog, 

rehabilitační lékař, ortoped, popř. internista. K předpisu kompenzačních pomůcek se 

využívá „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“. 

Nyní výňatky ze zákona č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, které definují úhradu 

zdravotnického prostředku z veřejného zdravotnického pojištění: 

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů: 
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§13 odst. 2 písm. b) jsou hrazenými službami, v rozsahu a za podmínek 

stanovených tímto zákonem, poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní 

lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků. 

§15 odst. 12 „Zdravotnické prostředky neuvedené v odstavci 11 se 

ze zdravotního pojištění hradí ve výši 75 % ceny zdravotnického prostředku v 

provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti 

zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického 

prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu. Ze zdravotního pojištění 

podle tohoto odstavce se hradí zdravotnické prostředky předepsané za účelem 

a) pokračovat v léčebném procesu, 

b) podpořit stabilizaci zdravotního stavu pojištěnce nebo jej výrazně zlepšit anebo 

vyloučit jeho zhoršení, nebo 

c) kompenzovat nebo zmírnit následky zdravotní vady včetně náhrady nebo 

modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu.“ 

Dále dle ustanovení § 26 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, udává vybavení 

pojištěnce po ukončení hospitalizace 

  (1) Hrazenými službami je i vybavení pojištěnce léčivými přípravky, 

potravinami pro zvláštní lékařské účely a zdravotnickými prostředky po ukončení 

hospitalizace na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další, nezbytně nutnou 

dobu. 

Jak tedy výše uvedený zákon udává, zdravotnický prostředek, např. právě vozík, 

může být předepsán a uhrazen ze zdravotního pojištění až po ukončení hospitalizace. 

Do té doby si pomůcky musí pacient zapůjčit. A zde vidíme úskalí, které se může 

podílet na vzniku nevhodného stereotypu. Pacientovi se zapůjčuje vozík, který je 

rozměry přijatelný a má určité parametry, které pacientovi musí vyhovovat, ale není 

vyroben na míru jeho potřebám. Pouze plní základní funkci, a to pomocí tohoto vozíku 

se nějakým způsobem pohybovat např. po rehabilitačním oddělení či zařízení. Zároveň 

nemusí podporovat správně posturu sedu. 

A pokud se „čerství“ vozíčkář učí jízdu na zapůjčeném vozíku, který není 

pro něho ideální, může se naučit nevhodný styl jízdy. Uteče-li tento podstatný fakt oku 

terapeuta, může si tento nevhodný styl/stereotyp pohybu na vozíku přenést i na vlastní 

vozík. Zkrátka, uživatel vozíku si zažije nevhodný stereotyp pohybu a takový to pohyb 

muže vést ke vzniku poranění HKK a k bolestem. 
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1.4.2 Postura sedu 

Postura sedu a sed samotný je silně ovlivněn správným výběrem vozíku, 

což bylo zmíněno v předchozích kapitolách. Nepostačující zevní opora a patologie sedu 

působí na pohyb vozíčkáře i jeho další funkce (funkce orgánových soustav, 

muskuloskeletární aparát, na spasticitu, vyprazdňování apod.) (Frantalová, 2006a). 

„Pokud člověk nesedí dobře, problémy se určitě dostaví. Bolesti v ramenou, bolesti šíje, 

bolesti páteře, neurčitý diskomfort, jednostranná větší spasticita či parestesie (= brnění) 

nebo bolest dolních končetin – to vše může být zapříčiněno nevhodným sedem na 

vozíku“ (Frantalová, 2006b, s. 27).  

„U paraplegických pacientů je schopnost manipulace a akční radius horních 

končetin určen stabilitou trupu. Závisí tedy na neurologické úrovni léze na trupu, 

případně na zevní opoře“ (Sinnott, Milburn, McNaughton, 2000, s. 748-53; Kříž, 2016, 

s. 382). Správný výběr vozíku, jeho nastavení a výběr antidekubitního polštáře má vliv 

na posturu sedu. 

1.4.2.1 Posturální stabilita 

Posturální stabilitu zabezpečuje součinnost trupového svalstva, kdy po spinálním 

poranění, dle výšky léze, dochází v rozdílné míře k narušení jejich funkce. Posturou pak 

rozumíme aktivní držení těla v určité pozici proti působení síly gravitace. 

Před jakýkoliv pohybem, který člověk chce vykonat, musí následovat stabilizace pozic 

těla (postura těla), proto se narušená postura trupu u spinálních pacientů/klientů 

manifestuje při jakémkoliv prováděném pohybu končetinami. Je logické, že tetraplegici 

i paraplegici mají neveliké možnosti seřízení postury a automatického postoje těla, 

protože vnitřní opora přestala fungovat a musí ji nahradit funkční opora zevní (Kříž a 

Hlinková, 2016). 

1.4.2.2 Správná postura sedu vs. nesprávná postura sedu 

„Správná postura sedu je taková, kdy jsou kloubní plochy v maximálním 

kontaktu (tzv. centralizované klouby) a zakřivení páteře je fyziologické, sed je 

při pohledu ze strany vzpřímený a zepředu symetrický. Tato pozice podporuje 

fyziologické funkce orgánů a orgánových soustav těla… a eliminuje rozložení tlaku 

na sedacích partií a spasticitu“ (Faltýnková, 2015, s.5). 
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Nesprávná postura se projeví například shrbeným sedem, obloukovitě prohnutou 

páteří dozadu a s nesouměrným až skoliotickým sedem.  

Důležitým aspektem pro správný sed je postavení a stabilita pánve. 

Při správném sedu je pánev v neutrální poloze, tzn. ve středním postavení. Tlak se tak 

rozkládá po celé ploše sedacích partií včetně stehen. Pánev je v neutrální poloze, 

pokud jsou v horizontále přední i zadní spiny (= spina iliaca anterior superior = SIAS 

a spina iliaca posterior superior = SIPS). To, jak je pánev nastavena a stabilní, ovlivňuje 

antidekubitní polštář, uspořádání sedací jednotky, nastavení jednotlivých komponentů 

vozíku, těžiště vozíku a také propulze. Dále jak bylo už zmíněno v předchozích 

kapitolách, kyčelní klouby by měly při správném sedu svírat úhel 90° a páteř mít 

přirozené zakřivení (Faltýnková, 2014). 

POSTAVENÍ PÁNVE A PÁTEŘE – patologie sedu 

Při nestabilitě sedu, dané nestabilitou pánve, dochází k zhoršení vedení vozíku. 

Nevhodná pozice pánve může také přinést změnu v postavení ramenních kloubů 

a postavení krční páteře a hlavy. To vše může podněcovat bolestivé stavy, směřovat 

k nejprve funkčním a později, bez dalšího řešení, k anatomickým transformacím. 

Důsledky jsou: horší řízení vozíku, dyskomfort, bolestivé stavy, neschopnost vykonávat 

pracovní činnost, sport, dochází k celkovému omezení činností, zhoršení soběstačnosti, 

tedy k markantní změně kvality života (Vašíčková, 2015). 

  

Obr. 1.12 Postura sedu a pozice pánve. (Zollars, 1996) 
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Čtyři možnosti postavení pánve: 

Retroflexe pánve je překlopení pánve dozadu – SIAS je výš než SIPS. 

Mezi vnitřní příčiny (tzn. příčiny dány zdravotním stavem uživatele vozíku) patří 

omezení flexe v kyčlích (operace nebo osifikace), oslabení až ztráta tonu trupového 

svalstva nebo spasticita (trupu nebo DKK), výrazně zkrácené hamstringy, patologické 

reflexy na DKK nebo trupu, při pohonu DKK apod. Vnějšími příčinami může být příliš 

dlouhý sedák nebo příliš hluboký sed, stupačka příliš vysoko i příliš nízko, výška 

sedáku od země při pohonu DKK, otevřenost úhlu stupaček, výška (nízká i vysoká) 

a sklon (příliš kolmá) zádová opěrka, nevhodné čalounění nebo nízké područky. 

Při retroflexi pánve dochází ke kyfotizaci bederní páteře (tvar písmena C), dochází 

k předsunutí hlavy. Při překlopení pánve dozadu je zvýšený tlak vyvíjen na kostrč a 

sacrum (vznik dekubitů) a vede k bolestivým stavům (Faltýnková, 2015; Vašíčková, 

2015; Sunrise Medical ©2017a/b ). 

Anteflexe pánve je naopak překlopení pánve dopředu – SIPS je výše než SIAS. 

Vnitřními příčinami jsou zkrácení flexorů kyčlí, operativní výkony v oblasti bederní 

páteře, zesílený tah quadricepsů a paravertebrálních svalů, absence tonu břišního 

svalstva, obezita, zvětšená bederní lordóza, hypermobilita bederní páteře. Vnějšími 

příčinami jsou otevřený úhel v kyčelních kloubech (tzn. kolena jsou níž než kyčle), 

zádová opěrka je příliš kolmá anebo nízká, nadměrné bederní tvarování, příliš vysoká 

opora pánve zezadu atd. Při anteflexi pánve dochází k prohloubení lumbální lordózy 

někdy s přechodem na hrudní páteř. Důsledkem hyperlordózy bederní páteře se může 

vyvinout nestabilita této oblasti a bolestivé stavy (Faltýnková, 2015, Vašíčková, 2015; 

Sunrise Medical ©2017a/b). 

Obliquita pánve (= šikmá pánev) je asymetrické vybočení pánve v pravolevém 

směru, kdy jedna strana pánve je výš než druhá, tzn. SIAS a SIPS jedné strany jsou výše 

než spiny druhé strany. Obliquita se určuje podle níže položené strany pánve. Vnitřní 

příčiny jsou svalové nerovnováhy síly svalů trupu a HKK, asymetrie v kvalitě úchopu, 

oslabená svalová síla, neschopnost sedět s 90° flexí kyčelních kloubů, plastika 

dekubitu - snesení sedacího hrbolu na jedné straně, stranové nevyváženosti svalového 

napětí a spasticity. Vnější příčiny jsou příliš široký sedák, příliš nízké područky, 

nedostatečná opora sedáku pro velké trochantery, malá pevnost opěrné základny, 

nedostatečná laterální opora zádové opěrky. Obliquita pánve se vždy pojí se skoliózou, 

tedy s prohnutím páteře do C nebo S v pravolevém směru. U skoliózy koukáme na její 

konvexitu. Asymetrie můžeme sledovat i na trupovém svalstvu a pletencích ramenních. 
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To se projevuje nestejnou výškou ramen, jednostrannou rotací lopatky a celého pletence 

dopředu. Při jízdě na vozíku dochází k jednostrannému zatížení pletence ramenního. 

Tato nepravidelnost ovlivňuje i šíjové a krční svalstvo (Faltýnková, 2015, Vašíčková, 

2015; Sunrise Medical ©2017a/b). 

Posledním postavením pánve je rotace pánve, kdy jedna strana pánve je 

rotována dopředu oproti druhé. Vnitřní příčiny jsou stranové svalové nevyváženosti 

trupu nebo DKK, dysbalance spastických svalů, spasticita a zkrácení s vazivovou 

přestavbou jednoho lýtkového svalu, asymetrie ABD, ADD nebo FLX kyčle, nestejná 

délka DKK, jednostranný defekt kyčelního kloubu, operace kyčle, nesouměrnost 

svalového napětí/zkrácení, nestejná svalová síla, amputace jedné nohy, odrážení se 

jednou nohou při jízdě na vozíku. Vnější příčiny jsou nevyhovující opora trupu, 

insuficientní opora pánve zezadu (zádová opěrka), vysoká poloha sedáku od země při 

pohonu DKK, příliš široký nebo naopak úzký sedák. Klinický obraz je takový, že na 

straně vysunuté strany pánve dopředu je vysunuté i koleno. Trup je kontrarotován a 

dochází k asymetrii pletenců ramenních. Stejně jako u obliquty vzniká jednostranné 

přetěžování pletenců i celých paží a ke skolióze. Dále dochází k přetěžování 

intervertebrálních skloubení a otlakům na plosce. Tato pozice je opět příčinou mnoha 

obtíží a bolestivých stavů (Faltýnková, 2015; Vašíčková, 2015; Sunrise Medical 

©2017a/b). 
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Obr. 1.15 Obliquita pánve. 

(Endsjo A., ©2013) 

 

  

Obr. 1.16 Rotace pánve. 

(Endsjo A., ©2013) 

Obr. 1.13 Retroflexe pánve 

(Endsjo A., ©2013) 

Obr. 1.14 Anteflexe 

pánve (Endsjo A., 

©2013) 
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1.5  Bolestivé stavy  

„Pacienti s míšní lézí často trpí různými typy bolestí. Nejčastěji se jedná 

o neuromuskulární typ bolesti, která je spojena s vynucenou polohou, 

popř. přetěžováním určitých svalových skupin“ (Kolář, 2010). 

V této kapitole se věnujeme obecné definici bolesti, klasifikaci bolesti, která 

nám dělí bolest u míšních pacientů/klientů na dva rozdílné projevy bolesti a v poslední 

řadě, výskytu bolesti u spinálních poranění.  

1.5.1 Bolest 

Bolest je subjektivní nepříjemná zkušenost umožněná aferentními nervovými 

dráhami a mozkovou kůrou, spojená s akutním nebo možným poškozením tkáně 

(WikiSkripta, 2016; Kříž a Kozák, 2006). 

Bolest v akutních fázích má funkci signálu, který nás upozorňuje na různou 

úroveň poškození tkáně a je důležitým příznakem při určování diagnózy nebo lokalizaci 

patologického procesu. Chronická bolest se stává diagnózou a vede ke snížení kvality 

života, fyzickému i psychickému trápení (Kříž a Kozák, 2006). „Bolest po poškození 

míchy, akutní či chronická, je svízelná o to více, že její příčina je při poruše nervového 

vedení špatně diagnostikovatelná“ (Kříž a Kozák, 2006, s. 8). 

1.5.2 Vyšetření a klasifikace bolesti 

K vyšetření se využívá podrobná anamnéza bolesti, kde se ptáme pacienta na: 

místo bolesti, charakter bolesti, sílu bolesti, kdy bolest začala, průběh bolesti během 

dne/v čase, faktory tlumící nebo vyvolávající bolest, např. pohyb, pozice, výskyt 

vegetativních příznaků (např. nevolnost, pocení, bledost, zvracení) (Kříž a Kozák, 

2006). 

Dále se využívají hodnocení VAS – vizuální analogová stupnice s rozmezím  

od 0 – 10/100, kdy pacient vyznačuje svoji bolest na přímce. Může se jednat i o slovní 

hodnocení bolesti číselnou stupnicí, např. 0 = žádná bolest, 10 = nejhorší bolest 

(WikiSkripta, 2016). 

Mimo jiné se dají používat k hodnocení specifické testy bolesti, které vyšetřují 

bolest během určitých činností nebo pohybu a jsou zaměřené na uživatele vozíku. 

Důležité je také provést klinické vyšetření. 
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Klasifikacemi bolestí po spinálním poranění se zabývali jako první Sidall 

a Ragnarsson. Na základě jejich hybridních klasifikací vznikli 2 podobné klasifikace, 

Bryce - Ragnarssonova klasifikace a klasifikace podle IASP (= Interational Association 

of the Study of Pain). Obě dělí bolest na nociceptivní a neuropatickou. Využívanější je 

IASP klasifikace, která se dělí na nociceptivní muskuloskeletární a viscerální 

a neuropatickou v, nad a pod úrovní léze (Kříž a Kozák, 2006). 

Rozdíl mezi nociceptivní a neuropatickou bolestí: 

• nociceptivní – vzniká podrážděním nociceptorů muskuloskeletálních struktur 

a vnitřností - úrazem, nemocí či zánětem (Siddall, 2001). Není většinou 

skloubena s pohybovou nebo senzitivní poruchou. „Nejčastěji se jedná o bolest 

tupou, pálivou či bodavou s citlivostí na pohmat nad místem patologie. 

V případě muskuloskeletární bolesti je bolest často polohová nebo vázaná na 

aktivity a pohyb“ (Kříž a Kozák, 2006, s. 12), 

• neuropatická – Bolest, která vzniká z poranění míchy se označuje jako 

centrální bolest, která je vyvolána nebo způsobená primární lézí nebo dysfunkcí 

centrálního nervového systému (Masri, 2012). Projevuje se v místech se 

senzitivním deficitem nebo v jeho okolí. Často se snoubí se symptomy jako 

hypestesie nebo parastesie. „Je většinou popisovaná jako pálení, elektrické nebo 

střelné poranění. Často může i minimální stimulace, jako je dotek, vést 

k přehnané bolestivé odpovědi (allodynie)“ (Kříž a Kozák, 2006, s. 12). 

Jednotlivé typy bolestí neuropatického nebo nociceptivního charakteru naleznete 

v příloze (Příloha 3). 

1.5.3 Prevalence a incidence bolestivých stavů  

Ze všech studií vyplívá, že bolestmi po míšním poraněním trpí v průměru 65% 

těchto lidí, z toho jedna třetina hodnotí svoji bolest jako závažnou (Siddall, 2001, Rami, 

2013). 

„Několik studií navrhlo z klinického pozorování, že bolesti jsou častější u lidí 

s neúplnými lézemi… jiné studie zjistily, že neexistuje významný vztah mezi 

přítomností nebo závažností bolesti a úrovní nebo úplností spinálního poranění. Z těchto 

studií bylo vyvozeno, že psychosociální spíše, než fyzikální faktory byly blíže spojeny 

se zkušeností nebo závažností bolesti po spinálním poranění“ (Siddall, 2001, s. 64). 
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U více jak poloviny těchto spinálních pacientů trpících závažnou chronickou 

bolestí zasahuje tato bolest do rehabilitačního plánu a hlavně do činností každodenního 

života, což vede ke snížení kvality života.  

1.6  Důsledky nevhodného stereotypu pohybu  

Důsledky nevhodné propulzní mechaniky se projevují především ve formě 

nociceptivní neuromuskulární bolesti (Příloha 3). Neuromuskulární bolest je nejčastěji 

způsobena neadekvátním přetěžováním měkkých tkání HKK. Níže jsou proto zmíněny 

některé syndromy přetížení lokalizované na HKK. 

SYNDROM PŘETÍŽENÍ 

Bolesti z přetížení jsou nejčastější u paraplegiků. Bolest se objevuje 

v zachovalých inervovaných oblastech nad úrovní spinálního poranění. Bolest 

nenastupuje ihned, ale měsíce nebo i roky po poranění. U uživatelů manuálních vozíků 

se nejčastěji bolest manifestuje v ramenou a v oblasti karpálního tunelu, protože paže 

nahrazují funkci DKK a ramena funkci kyčlí. Lal v roce 1998 referoval degenerativní 

změny v ramenních kloubech u 72 % paraplegiků ze vzorku (Siddall, 2001). „Pentland 

a Twomeyll dospěli k závěru, že bolesti horních končetin u jedinců s paraplegií se 

časem zvyšují. Podobně Sie a jeho kolegové hlásili, že u jedinců s paraplegií došlo k 

nárůstu prevalence bolesti horních končetin po 5 až 20 letech po úrazu“ (Curtis, 1999, 

s. 453). Studie Curtis a kol. (1999) zase naopak tvrdí, že na bolest má významný vliv 

výška léze, ale společnou interakci věku nebo doby používání vozíku nezjistili. 

Bolestivé rameno 

Bolest ramenních kloubů u spinálních pacientů se vyskytuje podle různých 

studií od 30 % – 70 % a ve většině případů je způsobena opakovaným používáním 

ramen při sebeobsluze a činnostmi, které jsou spojené s uživateli vozíku. Bolest ramen 

tedy zásadním způsobem brání osobám na vozíku provádět činnosti všedního života 

(ADL), kam lze určitě zařadit pohon vozíku, oblékání nebo přesuny (Khamis, 2012). 

Khamis et al., prováděli průzkum na vozíčkářích v pásmu Gazy. Podle 

průzkumu Khamise et al. (2012), bolestmi ramen trpělo 62 % vzorku paraplegiků 

na manuálním vozíku. Přitom jízda na vozíku po dobu 10 min a více, jízda po rampě 

nebo do náklonu patřila mezi faktory, které bolest působily nebo bolest zhoršovaly 

(využití testu WUSPI – viz Praktická část). Plus 26 % odpovědělo, že tyto bolesti je 

také omezují ve vykonávání rekreačních a sportovních aktivitách.  
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Je tedy zřejmé, že propulze vozíku a činnosti spojené s každodenním životem 

na vozíku těžce zatěžují HKK. 

Činnosti vyžadující větší nároky na horních končetinách a chronické přetěžování 

jsou zapojeny do vývoje poruch měkkých tkání a degenerativních změn v ramenních 

kloubech. „Curtis a kolegové také studovali 64 dlouhodobých uživatelů vozíku 

po spinálním poranění a tato studie ukázala nejvyšší intenzitu bolesti v rameni 

při funkčních činnostech vyžadujících extrémní rozsah pohybu ramen, při pohybu 

s pozicí HKK nad hlavou nebo vyžadující vysoké zpevnění a sílu horních končetin“ 

(Curtis, 1999, s. 453). 

Nejčastěji se u uživatelů vozíku objevuje bolest ramenních kloubů v souvislosti 

s onemocněním rotátorové manžety: 

Mezi taková onemocnění lze zařadit tendinózu šlach rotátorové manžety, tj. 

degenerativní vada šlachy. Mezi faktory vzniku patří opakovaná zátěž, trauma 

a mikrotaumatizace šlachy. Podíl na vzniku mají i vnitřní faktory – zdravotní stav 

nebo anatomické dispozice (mimo jiné i svalová nerovnováha). Tendinóza má dvě 

odlišné formy: akutní a chronickou. Akutní forma vzniká spíše po jednorázovém 

přetížení, chronická se objevuje spíše, a to po opakované traumatizaci jednostranným 

přetěžováním daného segmentu. Chronická forma se projevuje „startovací bolestí“, 

bolestí při i po zátěži. Chronická forma tendinózy obecně vede k degeneraci šlach 

(Kolář, 2010). 

Impigement syndrom patří mezi onemocnění měkkých tkání a znamená 

„záraz“. Jedná se o „skřípnutí“ měkkých tkání nárazem na lig. coracoacromiale 

a akromion. Impigement syndrom vzniká neúměrným zatěžováním měkkých tkání 

(Kolář, 2010). „Bolest je způsobena přetížením a opakovaným drážděním svalů 

rotátorové manžety a tíhového váčku ramenního kloubu. Dochází k postupné 

mikrotraumatizaci svalů rotátorové manžety a zánětu tíhového váčku…Příčinou může 

být dlouhodobé statické přetěžování svalstva ramenního pletence způsobené zejména 

nevhodným držením těla a nekvalitním prováděním základních pohybových stereotypů 

v ramenním pletenci“ (Pešlová a Bílková, © 2011 - 2018). Bolest se projevuje během 

zátěže, ale i v klidu, typická je noční bolest a palpační bolest úponů svalů rotátorové 

manžety (Kolář, 2010). 

S impigement syndromem souvisí ruptura rotátorové manžety. Etiologie 

ruptury je založena také na degeneraci šlachy v důsledku chronického zatěžování 
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a mikrotraumatizace. Kromě bolesti se manifestuje omezením aktivní hybnosti (Kolář, 

2010). 

Bolesti loketního kloubu 

Bolesti postihují i loketní klouby. Hlavními syndromy přetížení je 

tzv. „tenisový“ nebo „golfový“ loket: 

Epicondilitis radialis humeri, tj. tenisový loket, je entezopatie – zánět začátků 

šlach extenzorů zápěstí a m. supinator. Bolest se objevuje při zdvihání nebo přenášení 

zátěže nebo při stisku ruky. U akutní formy je doprovázen otokem, chronická forma se 

vyznačuje hypotrofií měkkých tkání, hypertonem extenzorů (málokdy hypotonií), 

reflexními změnami. 

Epicondilitis ulnaris humeri se označuje jako oštěpařský nebo golfový loket. 

Golfový loket je opakem tenisového, postiženy jsou flexory zápěstí a prstů 

a m. pronator teres. Příznaky jsou podobné jako u postižení extenzorů. U obojího jsou 

reflexní změny bříšek svalů, změna svalového tonu, spíše nahoru, pozitivní odporové 

testy a omezení pružnosti kloubu. 

Bolest zápěstí 

V předchozích kapitolách byl zmíněn syndrom karpálního tunelu, další 

z možných následků přetížení HKK. Podstatou syndromu karpálního tunelu je komprese 

n. medianus, který tímto tunelem prochází spolu s flexory prstů. Často dochází k útlaku 

nervu právě hypertrofií šlach flexorů, k čemuž dochází při dlouhodobém namáhání 

a tlaku na zápěstí. Kromě bolesti se projevuje brněním prstů ruky zpravidla v noci 

nebo ráno, které nedovolí postiženému spát a úleva přichází po rozcvičení. Později 

může dojít k narušení motoriky ruky (Kolář, 2010). 

1.7 Ergoterapeutická intervence 

Intervence ergoterapeuta je u následků nevhodného stereotypu pohybu zaměřená 

především na diagnostiku bolesti HKK, která vzniká právě v souvislosti s nevhodnou 

propulzní. Na základě diagnostiky může ergoterapeut provést korekci postury sedu 

a následně i reedukaci pohybového stereotypu, tedy propulzní mechaniky. 

1.7.1 Diagnostika 

Diagnostika je tedy zaměřena na zjištění přítomnosti bolestí HKK a vyšetření 

jejich příčin. K diagnostice lze použít široké spektrum existujících testů nebo dotazníků. 
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My jsme v praxi využili dotazníku DASH (= Disabilities of the Arm, Shoulder 

and Hand) a dotazníku WUSPI (= Wheelchair User’s Shoulder Pain Index): 

DASH (= Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) dotazník Postižení paže, 

ramene a ruky (Příloha 4) se ptá respondentů na potíže a schopnost vykonávat určité 

činnosti. Hodnocení položek, kterých je v hlavním modulu 30, se hodnotí čísly 1 – 5. 

Číslo 1 ve většině případů znamená „žádné potíže“ a číslo 5 znamená „nemohu 

vykonávat“. Hodnocení stavu se vztahuje k předchozímu týdnu. DASH obsahuje také 

dva volitelné moduly – modul práce a modul o sportu/hře na hudební nástroj. V každém 

modulu jsou 4 položky, které se také hodnotí čísly 1 – 5, jako tomu bylo u hlavního 

modulu. Administrace dotazníku je poměrně rychlá od 5 – 30 min. Dotazník je určen 

pro dospělé od 18 – 64 let věku. (AbilityLab, ©2018) 

Výpočet skóre: 
[(𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑛 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑣ě𝑑í) − 1] 𝑥 25

𝑛
, kde n je rovno počtu zodpovězených 

otázek. DASH skór by se neměl počítat v případě více než 3 chybějících odpovědí. 

Skórování volitelných modulů funguje na stejné bázi: sečtou se příslušné hodnoty všech 

odpovědí; hrubý skór se vydělí počtem položek, z tohoto výsledku se odečítá 1 a vše 

vynásobíme dvaceti pěti. Skóre volitelného modulu by se opět nemělo počítat, pokud by 

chyběla jedna odpověď.  (Institute for Work & Health, 2006) 

Výsledek nemá hraniční skóre ani české normy, s kterými by šlo výsledek 

porovnat. Pouze nám poskytuje informaci - čím vyšší skóre, tím větší poškození. 

WUSPI (= Wheelchair User’s Shoulder Pain Index) v českém překladu Index 

bolestivosti ramene pro vozíčkáře je subjektivní dotazník (Příloha 5). Ptá se 

respondentů na pocit bolesti při vykonávání daných činností. Položek v dotazníku je 15. 

Každá položka má vizuální analogové měřítku (VAS) k hodnocení bolesti 

od „Bez bolesti“ do „Nejhorší bolest, kterou jste zažili“. VAS je dlouhá 10 cm. 

K samotnému dotazníku WUSPI patří i krátký dotazník/strukturovaný rozhovor, který 

získává základní informace od respondenta, a který byl v práci taktéž využit pro získání 

základních anamnestických údajů.  

Pokud jsou ohodnoceny všechny položky, stačí vyhodnotit hrubé skóre. 

To zjistíme součtem změřených délek vyznačených na VAS. Hrubé skóre se pohybuje 

od 0 - 150. Je-li u některé z položek zaškrtnuta kolonka „neprováděno“ je nutné 

vypočítat výkonnostně upravené hodnocení. To vypočítáme, když hrubé skóre vydělíme 

počtem prováděných položek, dále vynásobíme 15. Konečný výsledek je výkonnostně 

upraveným hodnocením (Curtis, Roach, et al., překlad Klára Šťastná, 1995). 
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Výsledek nemá hraniční skóre ani české normy, s kterými by šlo výsledek 

porovnat. Pouze nám poskytuje informaci - čím vyšší skóre, tím větší poškození. 

Dále se ergoterapeut může zaměřit na vyšetření postury sedu, jakož to možné 

příčiny nevhodné propulze a bolestí. Posturu sedu hodnotíme aspekcí a palpací. 

K diagnostice lze využít principů kurzu STEPS, který je taktéž popsán v kap. Postura 

sedu. 

A abychom mohli tvrdit, že bolesti vznikají na základě nevhodné propulze, je 

vhodné provést analýzu jízdy na vozíku. K tomu nám poslouží buď prosté pozorování 

propulze, v lepším případě využití videozáznamů jízdy na vozíku pro pozdější, ale 

detailnější analýzu propulze. K samotné analýze lze použít „hodnotící“ nástroj, který 

nalezneme v publikaci Manual wheelchair skills, Guidelines for instructing od Ian 

Denison PT ATP z r. 2013, který je taktéž k nalezení v přílohách (Příloha 6). 

1.7.2 Korekce postury sedu 

Pro korekci sedu lze využít principů kurzu STEPS. Pro správný sed je zásadní 

fyziologické postavení pánve a páteře. Toto postavení nejlépe ovlivníme úpravou zevní 

opory, tzn. konfigurací vozíku a jeho komponent. Více je již zmíněno v kapitolách 

Příčiny nevhodného propulzního vzoru a Postura sedu. 

1.7.3 Reedukace pohybového stereotypu - ergoterapeutický přístup 

orientovaný na nácvik ADL 

Propulzní mechanika patří mezi personální ADL do lokomoce. Reedukace 

propulze je důležitá z pohledu prevence, tedy zabránit vzniku bolestivých stavů vlivem 

nevhodného stereotypu nebo zmírnit a zabránit progresi těchto stavů. K reedukaci, 

úpravě propulzního vzoru se využívá přístupu zaměřeného na nácvik všedních denních 

činností – ADL. 

Tento přístup používá biomechanických principů ke zlepšení schopnosti 

provádění ADL. Biomechanické principy odkazují na kineziologii s neuromuskulární 

fyziologii a biomechaniku. Při této metodě se ergoterapeut zaměřuje na hybnou stránku 

těla a snaží se: „zlepšit jeho hybnost, svalovou sílu, stabilitu, výdrž a rychlost, s cílem 

zlepšit funkci“ (Švestková, Svěcená a kol., 2013, s. 98). 

Při ergoterapii - nácviku ADL se využívá adaptace (činností nebo prostředí), 

kompenzace (kompenzační pomůcky), stupňování obtížnosti dané aktivity a výše 
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zmíněné biomechanické principy. Do nácviku ADL samozřejmě patří nácvik činností 

s kompenzační pomůckou nebo technickou pomůckou (Krivošíková, 2011). 

Před nácvikem jednotlivých činností je výhodné provést analýzu činnosti 

a vyšetření či hodnocení prováděných ADL, abychom zjistili „rezervy“ v provádění 

dané aktivity, v našem případě propulze a mohli vhodně zaměřit reeduakci.  

„Základním předpokladem tohoto přístupu je, že „opakováním lze dosáhnout 

dokonalosti” - tedy opakováním a neustálým povzbuzováním pacienta k lepšímu 

výkonu a upevňováním získaných dovedností dosáhneme zlepšení funkce“ (Švesková, 

Svěcená a kol., 2013, s. 100). 

 Reedukace propulzního vzoru založená na tomto přístupu může trvat měsíce, ale 

i roky než se člověku na vozíku zautomatizuje nový stereotyp pohybu. Důležitou roli 

v každé intervenci hraje jednoznačně motivace a aktivní spolupráce samotného 

pacienta/klienta. Další důležitou složkou při reedukaci je uvědomování si vlastního 

pohybu, proto je výhodné při nácviku správného stereotypu využít např. zrcadlové 

stěny, aby se vozíčkář při pohybu na vozíku viděl. Toto uvědomování je však podstatné 

i mimo naši intervenci. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1  Cíl práce 

Praktická část má potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, která byla pro tuto práci 

stanovena, a která má prokázat teoretická tvrzení v praxi. Jedním z nástrojů, který je 

pro potvrzení hypotézy v praktické části využit, je sběr dat a vyhodnocení z obrazových 

záznamů. Videa jsou doplněna o baterii vyšetření zaměřených na identifikaci 

a průkaznost souvislostí vzniku bolestivých stavů na horních končetinách 

V závěru práce bude shrnuto, zda je možno a na základě jakého vyšetření, 

prokázat vliv nevhodného propulzního vzoru na vznik bolestivých stavů HKK. Dojde 

ke shrnutí informací k tomu, jaké propulzní mechaniky jsou pro lidi po poškození 

míchy ergonomické a které naopak. 

2.1.1 Hypotéza 

Předpokládáme, že nadpoloviční většina respondentů využívá při jízdě 

na mechanickém vozíku nevhodnou propulzní mechaniku, která se promítá na stav 

klienta formou bolestivých stavů HKK. 

2.2  Metodologie 

Metodologií byl zvolen sběr dat a jejich analýza. Metodologie má některé prvky 

kvalitativního výzkumu, který využívá strukturovaný sběr dat za pomoci dotazníků, 

testů nebo pozorování (Hendl, 2008). Zachycuje skutečnost pomocí měřitelných 

proměnných a snaží se nalézt vzájemné vztahy mezi nimi. „Cílem je ověření platnosti 

teorie či hypotéz, jejich potvrzení nebo vyvrácení“ (Vévodová, Ivanová a kol., 2015, 

s. 49). Analýza dat je založena na rozdělení celku na jednotlivé komponenty a jejich 

výzkumu, jak mohou tyto komponenty fungovat jako nezávislé prvky a jak mezi sebou 

interagují. Analýza sebou přináší určitou míru explorace, tzn. výzkumné a objevující 

činnosti. 

Sběr dat proběhl za pomoci vedoucí práce Bc. Ivy Hradilové v Centru Paraple. 

Byla mi zde umožněn sběr dat od paraplegických klientů centra. Proběhl sběr 

anamnestických údajů, fyzikální vyšetření a byly použity test soběstačnosti SCIM 

a dotazníky bolesti DASH a WUSPI. Dále byly využity prvky STEPS testu, aspekce 

a palpace pro vyšetření postury sedu a také analýza jízdy na vozíku. 
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Cílovou skupinou jsou klienti s nízkou nebo vysokou paraplegií. Jediným 

kritériem u cílové skupiny je věk nad 18 let. Cílem bylo získat data od 4 – 6 klientů 

cílové skupiny.  

2.3  Postup práce 

Před realizací sběru dat byli osloveni klienti Centra Paraple. Klientům, 

kteří souhlasili s účastí, byl předložen Informovaný souhlas (Příloha 10) a byli 

seznámeni s tématem bakalářské práce a postupem sběru dat.  

Pro praktickou část je využito hodnocení obrazových záznamů propulzí klientů. 

Dále je využita baterie testů/dotazníků, které mají prokázat bolest při vykonávání 

všedních denních činností. Tyto data jsou doplněny sběrem dalších dat, které tvoří 

krátkou kazuistiku. 

Po souhlasu klienta proběhl sběr základních anamnestických údajů a vyplnění 

všech dotazníků. Vše probíhalo především formou rozhovoru a samostatným vyplněním 

DASH a WUSPI dotazníku. Poté bylo provedeno fyzikální orientační vyšetření a na 

závěr byly pořízeny videozáznamy propulzní mechaniky. 

Další podkapitoly podrobně popisují obsah jednotlivých částí sběru dat a jejich 

analýzu. 

2.3.1 Kazuistika 

Krátká kazuistika obsahuje základní osobní údaje (věk, pohlaví atd.) Informace 

jsou odebrány pomocí dotazníku, který je součástí WUSPI hodnocení (= Index bolesti 

ramene pro vozíčkáře), který je doplněn o některé další součásti anamnézy (Příloha 7).  

Údaje získané pomocí tohoto dotazníku se ale dají rozdělit do jednotlivých 

anamnéz: 

Osobní údaje, jako je pohlaví, věk a rodinný stav. 

Osobní a nynější anamnéza mapující hlavní diagnózu (horizontální, vertikální 

topika), popř. vedlejší onemocnění, historii problémů s rameny, přítomnost a umístění 

aktuální bolesti, popř. zda probíhá nějak její léčba, další bolesti s lokalizací na HKK 

a ptá se na délku používání vozíku 

Pracovní anamnéza zjišťuje, zda je klient zaměstnán, jak se dostává 

do zaměstnání, jaké má zaměstnání, popř. zda je v pracovní neschopnost nebo pobírá 

invalidní či starobní důchod. 
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Denní režim řeší četnost přesunů za den, četnost řízení automobilu, strávený čas 

týdně v práci nebo ve škole. Také mě zajímají volnočasové aktivity a čas strávený 

při sportu nebo rekreační činností. 

Další kategorie už nejsou součástí dotazníku a jsou jeho doplněním: 

Sociální anamnéza řeší okrajově vzdělání a sociální prostředí klienta (zda mu 

má v případě potřeby někdo pomoct). 

Bytová anamnéza souvisí se sociální anamnézou. Zajímá mě především, zda 

klient bydlí sám nebo s rodinou a zda nemusí při pohybu v rámci domácího prostředí 

překonávat nějaké bariéry, které by se mohly podílet na bolestech.  

Předchozí rehabilitace mi ukáže, kde klient rehabilitoval a jestli v rehabilitaci 

pokračuje i mimo spinální řetězec. 

Klienti také prošli orientačním fyzikálním vyšetřením. Orientační vyšetření 

zahrnovalo: 

Vyšetření pasivní a aktivní hybnosti HKK. Jednalo se o funkční vyšetření HKK. 

Po klientech bylo požadováno, aby pohybovali HKK do vzpažení, upažení, připažení, 

dali ruce za hlavu, za záda. Pokud někde aktivní pohyb váznul, byla vyšetřena pasivní 

hybnost s ohledem na bolestivost. 

Orientační vyšetření úchopů jsme vyšetřili jednak rozhovorem, kde jsem se 

vyptávala, zda nemá klient obtíže uchopovat některé předměty. Poté klient základní 

úchopy předvedl přede mnou s předloženými předměty (špetka, válcový úchop, 

klíčový/mincový úchop, tužkový úchop…) 

Orientační vyšetření taktilního čití a propriorecepce. Taktilní čití bylo vyšetřeno 

na obou HKK, zda klient na obou HKK cítí stejně, dokáže s vyloučením zraku 

lokalizovat dotek. Na termické čití byl klient pouze dotázán. Vyšetřena byla 

i propriorecepce – polohocit a pohybocit. Klient byl také dotázán na úroveň citlivosti 

na trupu a zbytku těla. 

Orientační vyšetření svalové síly. Svalová síla byla vyšetřena pomocí odporu, 

kladenému proti pohybu HKK do základních pohybů v ramenním, loketním kloubu 

a zápěstí/prstů. 

Vyšetření síly stisku ruky pro porovnání na obou HKK. 
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Součástí kazuistiky jsou dvě hodnocení – hodnocení SCIM a hodnocení 

správnosti sedu na vozíku STEPS. 

SCIM (= Spinal Cord Independance Measure) je speciálně vytvořená škála 

pro hodnocení soběstačnosti a omezení pacientů po míšním poranění. Pro hodnocení je 

využita 3. verze od Itzkovich et al. z r. 2007. Hodnocení SCIM zahrnuje 4 hlavní oblasti 

s celkem 19 položkami. První oblast hodnotí sebeobsluhu. Za tuto oblast lze získat 

0 - 20 bodů. Druhá hlavní oblast hodnotí ovládání dýchání a svěračů s možností získání 

0 až 40 bodů. Třetí a čtvrtá oblast klasifikuje mobilitu v místnosti a na toaletě a mobilitu 

v interiéru a exteriéru. Za obě poslední oblasti lze získat 0 až 40 bodů. Celkové skóre 

hodnocení se tedy pohybuje v rozmezí od 0 – 100 bodů (Příloha 8). Administrace 

hodnocení trvá 60 min, z toho 30 – 45 min slouží k pozorování a dalších 10 - 15 

pro rozhovor (AbilityLab, ©2018). 

STEPS (= Sunrise Training and Education Programmes) je edukační program 

zabývající se sezením, pohyblivostí a prodejem. Tento kurz poukazuje na principy 

správného sezení a držení těla. Cílem tohoto kurzu a hodnocení je rozeznat fyziologické 

a patologické držení těla a jejich vliv na jeho funkce, porozumět vztahu mezi posturou 

těla a kůží a výskytem dekubitů. Kurz dále nabízí možnost rozpoznání rizikového 

klienta. Naučí hodnotící techniky, jak posuzovat vzpřímení, sezení a jak objevit a řešit 

posturální problémy. Zdůrazňuje důležitost přesných měřících technik. Nabízí nástroj 

k posuzování a volbě výrobku s ohledem na posturu těla a kůži. Podle tohoto kurzu 

v Centru Paraple využívají hodnotící formulář a hodnocení postury sedu na vozíku 

(Příloha 9). K hodnocení postury sedu na vozíku nemám absolvovaný kurz, proto budou 

tyto data sebrána z dokumentace klienta. Ten tímto hodnocením prošel v Centru Paraple 

během rehabilitačních pobytů.  

Dále byli klienti podrobeni dvou výše zmíněným dotazníkům: DASH a WUSPI, které 

jsou popsány v kap. Ergoterapeutická intervence. 

2.3.2  Analýza videozáznamu propulze 

V rámci praktické části byly pořízeny videozáznamy propulze jednotlivých 

klientů. Před natočením jsme si zvolili kritéria, jak videozáznam pořídit, aby všichni 

klienti měli stejné podmínky:  

• Klidná jízda na mechanickém vozíku, 

• Jízda po rovině (délka 25 m), 
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• Jízda do náklonu (délka 5 m), 

• Pohledy natáčení – z boku, zezadu a zepředu, 

• Natočit na kameru mobilního telefonu. 

Klient o natáčení věděl, vždy se začínalo s jízdou do náklonu a poté po rovině. 

Jízdu jsme natáčeli z boku z důvodu analýzy a určení používané propulzní mechaniky. 

Natáčení zezadu a zepředu bylo pořízeno, abychom mohli posoudit symetrii pohonu 

vozíku na obou HKK. 

Videa po pořízení jsou analyzována aspekcí, obraz je zastavován v jednotlivých 

fázích propulzní mechaniky a k určení typu mechaniky je použit nástroj z publikace 

Manual Wheelchair Skill (Příloha 6). 
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2.4  Výsledky hodnocení 

2.4.1  Pacient č. 1 

Věk: 27 

Pohlaví: muž 

Stav: svobodný 

Čas na vozíku: 7 let     Typ vozíku: mechanický 

Anamnéza: 

OA: nízká paraplegie – léze Th10 nekompletní, úraz elektrickým proudem (polytrauma) 

SA: má partnerku, žije s rodiči, pobírá invalidní důchod, vzdělání – SŠ s maturitou 

BA: bydlí v bytě s rodiči, klient udává, že prostředí je částečně přizpůsobeno jeho 

potřebám, jako bariéry vnímá obecně malé prostory bytu, kuchyň a WC, na bariéry 

v bytě si však zvykl a zvládá je překonávat 

PA: je zaměstnaný a podniká – oboje v oblasti IT (práce na PC), pobírá invalidní 

důchod 

Anamnéza bolesti: premorbidně bolesti HKK neguje, po čas užívání vozíku udává 

pouze nárazové/akutní bolesti ramenních kloubů, které trvají v řádu hodin, bolest řeší 

cvičením a hlavně odpočinkem, limitaci činností či bolesti dalších segmentů HKK 

neguje; klient má přehled o problematice bolesti a vyhýbá se činnostem zatěžující HKK 

(např. nakládání vozíku do auta) 

Operace HKK: neguje 

Denní režim: přesuny/den – 6x, čas strávený prací – cca 30 h týdně, čas strávený 

sportováním/volnočasovými aktivitami – nepravidelně, nelze určit, má ŘP a řídí osobní 

automobil – cca 4,5 h týdně 

Předchozí RHB: Kladruby, Nová Ves pod Pleší, Centrum Paraple 

Zájmy: Cestování, investování/finance, jazyky, hudba 
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Fyzikální vyšetření (orientačně) 

Dominance HK: pravák 

Pasivní pohyby: neomezeny 

Aktivní pohyby: neomezeny, plný rozsah pohybu, mírně hypermobilní (i PP) 

Úchopy: zvládá všechny úchopy bez potíží, pouze udává lehkou spasticitu palců HKK 

v určité pozici  

Citlivost: normostezie povrchového čití a propriorecepce celého těla, anestezie 

vibračního čití na DKK 

Svalová síla: ramenní kloub (základní pohyby – FLX, EXT, ABD, VR a ZR) – zvládne 

pohyb proti značnému odporu, v dalších segmentech – loket (FLX, EXT, SUP, PRO), 

zápěstí (D a PFLX, dukce) a prsty ruky (FLX a EXT) zvládne taktéž pohyb proti 

značnému odporu 

Síla stisku ruky: silný a pevný stisk, na PHK i LHK stejná síla stisku 

STEPS:  

Pánev: pánev držena v anteverzi, sešikmení pánve vlevo 

Trup a páteř: kompenzované dextrokonvexní skoliotické držení s vrcholem v Th/L 

přechodu (elevace levého ramene, sešikmení pánve vlevo), nestabilní levá lopatka., 

hyperlordóza v Lp, opološtělá kyfóza v Thp, dýchání bez nálezu, mírný otok v oblasti 

sacra, palpačně nebolestivý 

Hlava, krční páteř: mírná retrakce Cp, retrakce suboccipitálních sv. Cp. hyprtonus 

m. trapezius bilat., rozsah pohybu omezen v krajních polohách 

SCIM: 

Sebeobsluha 

1. Sebesycení 3 ze 3 b. 

2. Koupel   4 ze 6 b. – sprchová sedačka, přesun samostatně 

3. Oblékání 8 z 8 b. 

4. Úprava zevnějšku 3 ze 3 b. 

Dýchání a ovládání svěračů 

5. Dýchání 10 z 10 b. 

6. Ovládání svěračů – močový měchýř 15 z 15 b. 
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7. Ovládání svěračů – střevo 10 z 10 b. 

8. Použití toalety 5 z 5 b. 

Mobilita (místnost a toaleta) 

9. Mobilita na lůžku a prevence dekubitů 6 ze 6 b. 

10.  Přesuny lůžko – vozík 2 ze 2 b. 

11. Přesuny vozík – toaleta 2 ze 2 b. 

Mobilita (v interiéru a exteriéru) 

12. Mobilita v interiéru 2 z 8 b. 

13. Mobilita na střední vzdálenost 2 z 8 b. 

14. Mobilita v exteriéru 2 z 8 b. 

15. Schody 0 ze 3 b. 

16. Přesuny vozík – auto 2 z 2 b. 

17. Přesuny země – vozík 1 z 1 b. 

Celkové skóre: 77 ze 100 b. 

DASH: 

Hlavní modul: 

Součet položek: 33  

• 2 (mírné) – příprava jídla, provádění namáhavé domácí práce, práce na zahradě 

nebo kolem domu, 

• 1 (žádné potíže) - ostatní položky. 

DASH skór: 25,1 

Volitelné moduly: nehodnoceny 

WUSPI: 

1. Se přesouváte z postele na vozík: 0,3 cm 

2. Se přesouváte z vozíku do auta: 0,8 

3. Se přesouváte z vozíku do vany nebo sprchového koutu: 0,4 

4. Nakládáte Váš vozík do auta: neprováděno 

5. Samostatně tlačíte vozík po 10 min nebo více: 0,2 

6. Vyjíždíte rampu nebo venkovní nájezd: 0,3 

7. Odebíráte předměty z poličky umístěné nad hlavou: 0,1 

8. Si oblékáte kalhoty: 0,3 

9. Si oblékáte tričko nebo svetr: 0,1 

10. Si zapínáte košili: 0,2 
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11. Si umýváte záda: 0,2 

12. Provádíte běžné denní aktivity v práci nebo ve škole: 0,2 

13. Řídíte: 0,2 

14. Provádíte domácí práce: 0,2 

15. Spíte: 0,2 

Výkonnostně upravené hodnocení – výsledek: 3,5 

Analýza propulze: 

Rovina:  

Obr. 2.1 Propulze po rovině – klient č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Na rovném povrchu klient č. 1 používá semicirkulární typ propulze. 

Jak vidíme na obrázku, paže po dokončení aktivizační části opouštějí dráhu obruče 

a klesají pod její úroveň. Na konci fáze obnovy se vrací zpět do výchozí polohy pro start 

nového propulzního cyklu. 

Nakloněná rovina: 

Obr. 2.2 Propulze do náklonu – klient č. 1 (Zdroj: vlastní)  

Na nakloněné rovině klient č. 1 používá jednosmyčkový typ propulze. 

Paže po dokončení aktivizační části cyklu přechází do fáze obnovy. Ruka po uvolnění 

úchopu obruče stoupá nad úroveň obruče a vrací se do výchozí polohy. 

Během analýzy propulze nebyly zaznamenány asymetrie v postavení nebo pohybu 

HKK. 
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Shrnutí 

Klient č. 1 je mladý muž, 7 let na vozíku po polytraumatu – úraz elektřinou, 

nízká paraplegie – Th10. Z fyzikální vyšetření nevyplývají žádná omezení všedních 

denních aktivit z hlediska bolesti. Bolest HKK udává pouze v ramenních kloubech 

nárazově a řeší je odpočinkem nebo vyhýbáním se přetížení.  

STEPS vyšetření ukázalo na kompenzované dextrokonvexní skoliotické držení 

při sedu ve vozíku s elevací levého ramene a sešikmením pánve vlevo. Zároveň je 

pánev v anteverzi, doprovázena hyperlordózou Lp a oploštěním kyfózy Thp. 

DASH skór vyšel 25,1 – nejhůře hodnotil (2): příprava jídla, provádění 

namáhavé domácí práce, práce na zahradě nebo kolem domu. WUSPI skóre: 3,5, 

nejhůře hodnotil přesuny do auta nebo sprchového koutu. Klient je edukovaný v oblasti 

problematiky bolestí HKK a přizpůsobuje tomu veškeré prováděné činnosti (např. 

nenakládá si, pokud nemusí vozík do auta).  

Pro pohon vozíku po rovině používá semicirkulární typ propulze, který lze 

označit za vhodný a ekonomický. Do náklonu se na vozíku pohybuje pomocí 

jednosmyčkového typu propulze. Propulze jsou symetrické. 
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2.4.2 Pacient č. 2 

Věk: 50 

Pohlaví: žena 

Stav: rozvedený 

Čas na vozíku: 11 let     Typ vozíku: mechanický 

Anamnéza: 

OA: nízká paraplegie, léze Th9 – 10, kompletní, poranění míchy traumatem 

SA: má přítele, dospělou dcera, vnoučka; pobírá invalidní důchod, vzdělání – SŠ 

s maturitou 

BA: bydlí sama v bytě, ve stejném domě bydlí také její rodiče, byt je zcela bezbariérový  

PA: nepracuje – v invalidním důchodě  

Anamnéza bolesti: premorbidně bolesti HKK neguje, během užívání vozíku se bolesti 

ramen objevují, hlavně při větší námaze – členitý terén, jízda na vozíku na delší 

vzdálenosti, ruční práce. Kromě bolesti ramenního kloubu trpí bolestmi lopatky 

a syndromem karpálního tunelu. Poslední dobou udává také bolesti krční páteře. Bolesti 

trvají již delší dobu a opakovaně se vrací. Klientka řeší bolest nahříváním, 

stretchingem nebo odpočinkem.  

Operace HKK: neguje 

Denní režim: přesuny/den: cca 15x, čas strávený prací – 0 h týdně, čas strávený 

sportováním/volnočasovými aktivitami – cca 21 h týdně, nemá ŘP - neřídí 

Předchozí RHB: Kladruby, Košumberk, Centrum Paraple, 2x týdně fyzioterapie 

Zájmy: jóga, ruční práce (kreativní techniky) 
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Fyzikální vyšetření (orientačně) 

Dominance HK: pravák 

Pasivní pohyby: neomezeny 

Aktivní pohyby: neomezeny 

Úchopy: zvládá všechny úchopy bez potíží 

Citlivost: HKK a trup do pasu normostezie ve všech kvalitách čití, od pasu kaudálně 

úplná anestezie 

Svalová síla: FLX a EXT ramenní kloub (RK) - LHK provede pohyb proti středně 

těžkému odporu, PHK zvládne pohyb proti značnému odporu, RK (ABD, VR a 

ZR) - zvládne pohyb proti značnému odporu; v dalších segmentech – loket (FLX, EXT, 

SUP, PRO), zápěstí (D a PFLX, dukce) a prsty ruky (FLX a EXT) zvládne taktéž pohyb 

proti značnému odporu 

Síla stisku ruky: silný a pevný stisk, na PHK i LHK stejná síla stisku 

STEPS:  

Pánev: výrazná obliquita pánve vlevo 

Trup a páteř: výrazná skolióza páteře, L-páteř konvexně vlevo, Th-páteř konvexně 

vpravo, zvýšené napětí svalů na pravém boku, P rameno níže, L rameno výše 

a hypertonické, spodní břicho vyklenuté, plegické; využívá zádovou opěrku Tatra 

s distanční podložkou pro napřímení trupu 

Hlava a krční páteř: v ose 

Klietka se neustále vrtí a srovnává DKK na mechanickém vozíku. Spokojeno se 

zádovou opěrkou Tarta - funkční sed.  

SCIM: 

Sebeobsluha 

1. Sebesycení 3 ze 3 b. 

2. Koupel   4 ze 6 b. – sedačka na vanu, přesun samostatně 

3. Oblékání 8 z 8 b. 

4. Úprava zevnějšku 3 ze 3 b. 
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Dýchání a ovládání svěračů 

5. Dýchání 10 z 10 b. 

6. Ovládání svěračů – močový měchýř 11 z 15 b. 

7. Ovládání svěračů – střevo 8 z 10 b. 

8. Použití toalety 5 z 5 b. 

Mobilita (místnost a toaleta) 

9. Mobilita na lůžku a prevence dekubitů 6 ze 6 b. 

10.  Přesuny lůžko – vozík 2 ze 2 b. 

11. Přesuny vozík – toaleta 2 ze 2 b. 

Mobilita (v interiéru a exteriéru) 

12. Mobilita v interiéru 2 z 8 b. 

13. Mobilita na střední vzdálenost 2 z 8 b. 

14. Mobilita v exteriéru 2 z 8 b. 

15. Schody 0 ze 3 b. 

16. Přesuny vozík – auto 2 z 2 b. 

17. Přesuny země – vozík 0 z 1 b. 

Celkové skóre: 70 ze 100 b. 

DASH: 

Hlavní modul: 

Součet položek: 50  

• 4 (závažné) – ztuhlost v paži, rameni nebo ruce, 

• 3 (střední) – práce na zahradě nebo kolem domu, dopravit se někam (dostat se 

z místa na místo), střední bolesti paže, ramena nebo ruky, 

• 2 (mírné) – otevření těsně zašroubovaného nebo nového uzávěru na sklenici, 

zatlačit a otevřít těžké dveře, namáhavé domácí práce, vyměnit žárovku 

umístěnou nad hlavou, rekreační aktivity, při kterých namáhá nebo zatěžuje 

paži, rameno nebo ruku/ při kterých volně pohybuje rukou, sexuální aktivity, 

mírné bolesti paže, ramene nebo ruky při provádění nějaké konkrétní 

činnosti, 

• 1 (žádné potíže) - ostatní položky.  

DASH skór: 16,7 
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Volitelné moduly:  

Modul o práci (vztaženo na ruční práce) 

• 3 (střední) – potíže při vykonávání běžné práce kvůli bolestem paže, ramene 

nebo ruky, 

• 2 (mírné) – provádění práce tak dobře, jak by si klientka přála, 

• 1 (žádné potíže) – zbylé položky. 

Skóre z modulu práce: 18, 75 

Modul o sportu (jóga) 

• 3 (střední) – provádění sportu tak dobře, jak by si klientka přála, 

• 2 (mírné) – potíže při sportování kvůli bolestem paže, ramene nebo ruky, 

• 1 (žádné potíže) – zbylé položky. 

Skóre z modulu o sportu: 18, 75 

WUSPI: 

1. Se přesouváte z postele na vozík: 0,1 cm 

2. Se přesouváte z vozíku do auta: 2,3 

3. Se přesouváte z vozíku do vany nebo sprchového koutu: 0 

4. Nakládáte Váš vozík do auta: neprováděno 

5. Samostatně tlačíte vozík po 10 min nebo více: 2,2 

6. Vyjíždíte rampu nebo venkovní nájezd: 5,4 

7. Odebíráte předměty z poličky umístěné nad hlavou: 0 

8. Si oblékáte kalhoty: 0,1 

9. Si oblékáte tričko nebo svetr: 0,1 

10. Si zapínáte košili: 0,1 

11. Si umýváte záda: 0 

12. Provádíte běžné denní aktivity v práci nebo ve škole: 0 

13. Řídíte: neprováděno 

14. Provádíte domácí práce: 2,1 

15. Spíte: 0,1 

Výkonnostně upravené hodnocení – výsledek: 14,5 
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Analýza propulze: 

Rovina: 

Obr. 2.3 Propulze po rovině – klient č. 2(Zdroj: vlastní) 

Na rovném povrchu klient č. 2 používá obloukovitý typ propulze. 

Na fotkách, ruka se po dokončení aktivizační části vrací stejnou trajektorií, po obvodu 

obruče, zpátky do výchozí polohy pro start nového propulzního cyklu.  

Nakloněná rovina: 

Obr. 2.4 Propulze do náklonu – klient č. 2 (Zdroj: vlastní) 

Na nakloněné rovině klient č. 2 používá obloukovitý typ propulze. 

Ruka během fáze obnovy kopíruje dráhu obruče a vrací se touto cestou do výchozí 

pozice pro začátek nového cyklu.  

Propulze po rovině je při pohledu zezadu asymetrická (LHK lehce zaostává). Levé 

rameno klientky je výše než pravé. Trup je rotován za pravým ramenem. Při jízdě do 

náklonu jdou ruce již synchronně, ale trup je stále rotován, nyní za levým ramenem. 

Shrnutí 

Klient č. 2 je žena ve věku 50 let, 11 let na vozíku po traumatu, nízká 

paraplegie - Th9-10, kompletní léze. Z fyzikálního vyšetření vyplývá mírné oslabení 

FLX a EXT levého ramenního kloubu = svalová dysbalance, jednostranné 

přetěžování, jinak bez patologií. Bolest HKK udává v ramenních kloubech, bolest 

kolem lopatky, v oblasti karpálního tunelu a krční páteře. Jedná se spíše o chronickou 

bolest, kterou klientka řeší nahříváním, protažením a odpočinkem. Bolest se objevuje 
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především po námaze – při jízdě na delší vzdálenosti, v členitém terénu a po 

ručních pracích.  

Z STEPS vyšetření vyšlo, že klientka má výraznou obliquitu pánve vlevo, 

výraznou skoliózu páteře, L-páteř konvexně vlevo, Th - páteř konvexně vpravo, 

doprovázeno zvýšeným napětím svalů na pravém boku, P rameno je níže, L rameno 

výše. 

DASH skór vyšel 16,7 – nejhůře hodnotila (4 a 3): závažná ztuhlost HKK, 

střední bolesti HKK a střední obtíže při práci na zahradě a kolem domu, při 

dopravování se z místa na místo. WUSPI skóre: 14,5, nejhůře hodnotila přesun do 

auta, samostatný pohon vozíku po dobu 10 min a více a vyjíždění rampy či 

venkovního nájezdu.  

Pro pohon vozíku po rovině i do náklonu používá obloukovitý typ propulze, 

který lze označit jako nejméně vhodný. Propulze je při pohledu zezadu asymetrická (L 

rameno výš, rotace trupu, zaostávání LHK), při jízdě do náklonu se asymetrie lehce 

redukuje (pouze rotace trupu). 
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2.4.3 Pacient č. 3 

Věk: 56 let 

Pohlaví: žena 

Stav: rozvedený 

Čas na vozíku: 8 let     Typ vozíku: mechanický 

Anamnéza: 

OA: nízká paraplegie – Th12, nekompletní léze, poranění míchy traumatem 

SA: žije sama, pobírá invalidní důchod, vzdělání - VŠ 

BA: bydlí sama v bytě (v blízkosti bydlí příbuzní), bezbariérový byt, pouze výhrady 

k vysoko umístěným úložným prostorům 

PA: nyní nepracuje – invalidní důchod, před úrazem 23 let fyzioterapeutka, 1 rok 

učitelka v praktické škole 

Anamnéza bolesti: premorbidně s ohledem na zaměstnání (fyzioterapeut) klientka 

pociťovala občas bolesti ramenních kloubů a krční páteře, po čas užívání vozíku má 

bolesti ramen, které se při používání vozíku zhoršují, kvůli bolestem HKK vyhledává 

RHB. Velmi bolestivé jsou také lokty, které limitují především jízdu do náklonu. Dále 

udává bolest krční páteře (již premorbidní) a v poslední době bederní páteře. 

Z preborbidity si přináší také syndromy přetížení flexorů ruky a prstů. Bolesti řeší 

mnoha způsoby – chlazení, nahřívání, cvičení a stretching, meditací nebo odpočinkem. 

Doma má také podložku s bodlinami (akupresurní), baňky, bio a infračervenou lampu, 

vibrační zařízení, které využívá při zmírnění bolestí. 

Operace HKK: ve 45 letech silné hnisavé otoky akra PHK – sondy pro odvod 

hnisu - jizva na dorzu i v dlani ruky – od té doby výrazná svalová slabost PHK, 

fraktury - zápěstí LHK, loket PHK 

Denní režim: přesuny/den: cca 15 – 20 x; 3 – 4x do týdne 1 h/den se věnuje 

sportu/volnočasovým aktivitám, vlastní ŘP – řídí osobní automobil, cca 1 – 2 h/den řídí 

Předchozí RHB: Kladruby, 1x cca ¼ roku fyzioterapie, jinak si hojně cvičí sama, 

pravidelně motomed a lymfatické masáže (otoky DKK) 
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Zájmy: zahrada, bylinky, Thai – chi, obecně cvičení, jóga 

Fyzikální vyšetření (orientačně) 

Dominance HK: pravák 

Pasivní pohyby: neomezeny  

Aktivní pohyby: neomezeny, ale bolestivost obou RK při FLX a ABD, při FLX a EXT 

bolest obou loketních kloubů, bolest zápěstí taktéž oboustranně 

Úchopy: zvládne provést všechny, ale drobným úchopům se vyhýbá, bolestivě vnímá 

silové úchopy 

Citlivost: HKK, trup a přední strana stehen po kolena – normostezie všech kvalit, 

pod koleny – dysestezie, boky a zadní strana stehen a zbylé segmenty DKK - anestezie 

Svalová síla: ramenní kloub (FLX, EXT, ABD, VR a ZR) a loket (FLX, EXT, SUP, 

PRO) – zvládne pohyb proti značnému odporu, ale pohyb je spojen s mírnou bolestí RK 

a středně závažnou bolestí loketních kloubů, zápěstí (D a PFLX, dukce) – PHK je 

slabší, v zápěstí zvládne pohyb pouze proti gravitaci nebo velmi malému odporu, ale se 

značnými obtížemi a bolestí, zápěstí LHK – pohyby zvládne proti značnému odporu, 

prsty ruky (FLX a EXT) - zvládne taktéž pohyb proti značnému odporu 

Síla stisku ruky: stisk byl pevný, stisk ruky PHK byl výrazně slabší (cca o 1/3) 

než ruky LHK 

STEPS:  

Pánev: v anteverzi, lehké sešikmení pánve (pravá SIAS níž), rotace pánve (levá SIAS 

vzadu) 

Trup a páteř: vzpřímený sed, sinistrokonvexní skoliotické držení, neopírá se 

o zádovou opěrku - trpí bolestmi v oblasti beder, ramenní klouby v decentrovaném 

postavení, levé rameno výš, prominence pravé klavikuly 

Hlava a krční páteř: úklon hlavy doleva 

Dolní končetiny: LDK o 2 cm kratší (zlomenina distální části femuru 2012) - DK se 

stáčí do vnitřní rotace, DKK v addukci 

Pozn.: doporučení ošetřující ergoterapeutky - vložení polštáře do oblasti zádové opěrky; 

pevná zádová opěrka. Zkoušela dvě zádové opěrky s cílem dostatečného opření beder 

a tím úlevy od bolestí. Klientka si zatím zádovou opěrku nevybrala a bude dále zkoušet. 
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SCIM: 

Sebeobsluha 

1. Sebesycení 3 z 3 b. 

2. Koupel   4 z 6 – vanová sedačka, samostatný přesun 

3. Oblékání 8 z 8 

4. Úprava zevnějšku 3 z 3 

Dýchání a ovládání svěračů 

5. Dýchání 10 z 10 

6. Ovládání svěračů – močový měchýř 11 z 15 

7. Ovládání svěračů – střevo 8 z 10 

8. Použití toalety 5 z 5 

Mobilita (místnost a toaleta) 

9. Mobilita na lůžku a prevence dekubitů 4 z 6 - hrazdička 

10.  Přesuny lůžko – vozík 2 z 2 

11. Přesuny vozík – toaleta 2 z 2 

Mobilita (v interiéru a exteriéru) 

12. Mobilita v interiéru 2 z 8 

13. Mobilita na střední vzdálenost 2 z 8 

14. Mobilita v exteriéru 1 z 8 – pomoc v nerovném terénu, asistivní technologie 

15. Schody 0 z 3 

16. Přesuny vozík – auto 1 z 2 - prkno 

17. Přesuny země – vozík 0 z 1 

Celkové skóre: 68 ze 100 

DASH: 

Hlavní modul: 

Součet položek: 54 

• 4 (závažné) – nést něco těžkého (nad 5 kg), 

• 3 (střední) – zatlačit a otevřít těžké dveře, krájet si jídlo nožem a střední obtíže 

se slabostí v paži, rameni nebo ruce, 

• 2 (mírné) – 15 položek, vypíchnu zajímavé: potíže psát, odkládat něco na poli 

nad hlavou, umýt si vlasy a vysušit vlasy fénem, dopravit se někam (z místa 

na místo), mírně hodnotí bolesti a ztuhlost HKK, problémy HKK ji trochu (2) 

vadily při vykonávání běžných denních činností a soc. aktivitách atd., 
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• 1 (žádné potíže) - ostatní položky. 

DASH skór: 20 

Volitelné moduly:  

Modul o práci - nevyplněn 

Modul o sportu (cvičení) 

• 2 (mírné) – všechny položky hodnotila mírnými potížemi. 

Skóre z modulu o sportu: 25 

WUSPI: 

1. Se přesouváte z postele na vozík: 1,5 cm 

2. Se přesouváte z vozíku do auta: 0,1 

3. Se přesouváte z vozíku do vany nebo sprchového koutu: 0 

4. Nakládáte Váš vozík do auta: 1,8 

5. Samostatně tlačíte vozík po 10 min nebo více: 3,9 

6. Vyjíždíte rampu nebo venkovní nájezd: 4 

7. Odebíráte předměty z poličky umístěné nad hlavou: 0,8 

8. Si oblékáte kalhoty: 0,2 

9. Si oblékáte tričko nebo svetr: 0 

10. Si zapínáte košili: neprováděno 

11. Si umýváte záda: neprováděno 

12. Provádíte běžné denní aktivity v práci nebo ve škole: 1 

13. Řídíte: 3,1 

14. Provádíte domácí práce: 2,8 

15. Spíte: 3,5 

Výkonnostně upravené hodnocení – výsledek: 26,2 
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Analýza propulze: 

Rovina: 

Obr. 2.5 Propulze po rovině – klient č. 3 (Zdroj: vlastní) 

Na rovném povrchu klient č. 3 používá obloukovitý typ propulze. 

Na fotkách, ruka se po dokončení aktivizační části vrací stejnou trajektorií, po obvodu 

obruče, zpátky do výchozí polohy pro start nového propulzního cyklu. 

Nakloněná rovina: 

Obr. 2.6 Propulze do náklonu – klient č. 3 (Zdroj: vlastní) 

Na nakloněné rovině klient č. 3 používá obloukovitý typ propulze. 

Ruka během fáze obnovy kopíruje dráhu obruče a vrací se touto cestou do výchozí 

pozice pro začátek nového cyklu.  

U této klientky byl obloukovitý typ více „pumping“ pohyb, tzn. velmi krátké, rychlé 

a razantní záběry. Objektivně oproti ostatním klientům pohyb neprobíhal hladce a bylo 

vidno, že pro klientku je jízda do náklonu opravdu fyzicky náročná a bolestivá.  

Propulze po rovině je asymetrická – levé rameno výše, ale HKK jdou synchronně. Při 

jízdě do náklonu je samotná propulze HKK symetrická, avšak klientka vychyluje krk a 

hlavu vpravo. 

Shrnutí 

Klient č. 3 je žena ve věku 56 let, 8 let na vozíku po traumatu, nízká 

paraplegie - Th12, nekompletní léze. Z fyzikálního vyšetření vyplývá výrazné oslabení 
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akra PHK (zápěstí – FLX, EXT a dukce), o cca 1/3 slabší stisk ruky PHK oproti LHK, 

klient udává souvislost s operací akra PHK. Úchopy zvládá, ale vyhýbá se drobným a 

také silových úchopům, které vnímá bolestivě. Aktivní pohyby v jednotlivých 

segmentech HKK jsou neomezeny, ale objevuje se bolestivost ramenních, loketních 

kloubů a zápěstí; jinak bez patologií. Během užívání vozíku má bolesti ramen, které se 

při používání vozíku zhoršují (hlavně do náklonu), kvůli bolestem HKK vyhledává 

RHB. Poslední dobou pociťuje také bolesti bederní páteře. Bolesti nejčastěji řeší 

cvičením, ale i dalšími různými způsoby (viz výše) 

Během STEPS vyšetření bylo zjištěno anteverzní postavení pánve, lehké 

sešikmení pánve (pravá SIAS níž) a také rotace pánve (levá SIAS vzadu). Sed je 

vzpřímený, ale klientka má sinistrokonvexní skoliotické držení, neopírá se o zádovou 

opěrku, ramenní klouby jsou v decentrovaném postavení, levé rameno výš. Levá dolní 

končetina je o 2 cm kratší po zlomenině distální části femuru z r. 2012. 

DASH skór vyšel 20 – nejhůře hodnotila (4 a 3): nést něco těžkého a se 

středními potížemi zatlačit a otevřít těžké dveře a střední slabost HKK. Mírně 

hodnotila schopnost dopravit se z místa na místo; modul o sportu – skóre 25 (všechny 

položky hodnoceny 2). WUSPI skóre: 26,2, nejhůře hodnotila samostatný pohon 

vozíku po dobu 10 min a více, vyjíždění rampy či venkovního nájezdu a spánek.  

Pro pohon vozíku po rovině i do náklonu používá obloukovitý typ propulze, 

který lze označit jako nejméně vhodný. Propulze jsou symetrické. 
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2.4.4 Pacient č. 4 

Věk: 59 

Pohlaví: muž 

Stav: svobodný 

Čas na vozíku: 12 let  Typ vozíku: mechanický, občas 

elektrický (delší vzdálenost, do 

města) 

Anamnéza: 

OA: vysoká paraplegie - Th4, kompletní léze, traumatické poranění míchy 

SA: rodinu ani partnerku nemá, pobírá invalidní důchod (ID), vzdělání – vyučen (SOU) 

BA: žije sám v bytě, bezbariérový byt 

PA: před úrazem řidičem autobusu, nyní invalidní důchod 

Anamnéza bolesti: premorbidní pociťoval bolesti levého ramenního kloubu, během 

užívání vozíku má bolesti obou ramenních kloubů, krční páteře, dříve kostrče (před 4 

lety po stabilizaci kostrče). Bolest řeší teplem, protahováním, odpočinkem a mastí 

z konopí (automasáž). Na delší vzdálenosti musí používat elektrický vozík – bolest 

limituje samotný pohyb na vozíku a jízdu v těžkém terénu. Bolest klienta limituje také 

ve volnočasových aktivitách. Bolest je chronického charakteru. 

Operace HKK: neguje 

Denní režim: přesuny/den: cca 12 x; sport/volnočasové aktivity – cca 14 h/týd., vlastní 

ŘP – řídí osobní automobil, cca 2 h/den řídí 

Předchozí RHB: Paraple, 1x 14 dní - fyzioterapie 

Zájmy: handbike, čtyřkolka, paragliding  
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Fyzikální vyšetření (orientačně) 

Dominance HKK: pravák 

Pasivní pohyby: neomezeny 

Aktivní pohyby: neomezeny 

Úchopy: zvládá všechny typy úchopů, bez obtíží 

Citlivost: HKK a trup kraniálně po prsa – normostezie všech kvalit, trup od prsou 

kaudálně a DKK - anestezie 

Svalová síla: ramenní kloub (základní pohyby – FLX, EXT, ABD, VR a ZR) – zvládne 

pohyb proti značnému odporu, v dalších segmentech – loket (FLX, EXT, SUP, PRO), 

zápěstí (D a PFLX, dukce) a prsty ruky (FLX a EXT) zvládne taktéž pohyb proti 

značnému odporu 

Síla stisku ruky: silný a pevný stisk, na PHK i LHK stejná síla stisku 

STEPS:  

Pánev: šikmá pánev vpravo dolů  

Trup a páteř: flekční držení celého trupu s maximem v Th8, dextrokonvexní 

skoliosa, Th/L přechodu patrný dorsální posun obratlových těl, dechové 

funkce - nefunkční koaktivace bránice a břišních svalů při dechové funkci a kontrola 

nitrobřišního tlaku (plegie břišního svalstva, chybí vnitřní stabilizace), ramena má 

v protrakčním a vnitřně rotačním držení 

Hlava a krční páteř: protrakční držení Cp, hypertonie paravertebrálních svalů Cp více 

vpravo; hypertonus suboccipitálních svalů bilat., m. trapezius pars ascendens bill. - více 

vlevo (hypertonie/zkrácení), hypertonie až zkrácení m. levator scapulae vpravo 

SCIM: 

Sebeobsluha 

1. Sebesycení 3 z 3 b. 

2. Koupel 4 z 6 – sedačka do sprchy, madlo 

3. Oblékání 8 z 8 

4. Úprava zevnějšku 3 z 3 

Dýchání a ovládání svěračů 

5. Dýchání 10 z 10 
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6. Ovládání svěračů – močový měchýř 11 z 15 

7. Ovládání svěračů – střevo 10 z 10 

8. Použití toalety 5 z 5 

Mobilita (místnost a toaleta) 

9. Mobilita na lůžku a prevence dekubitů 6 z 6 

10.  Přesuny lůžko – vozík 2 z 2 

11. Přesuny vozík – toaleta 2 z 2 

Mobilita (v interiéru a exteriéru) 

12. Mobilita v interiéru 2 z 8 

13. Mobilita na střední vzdálenost 2 z 8 

14. Mobilita v exteriéru 1 z 8 

15. Schody 0 z 3 

16. Přesuny vozík – auto 2 z 2 

17. Přesuny země – vozík 1 z 1 

Celkové skóre: 72 ze 100 

DASH: 

Hlavní modul: 

Součet položek: 43 

• 3 (střední) – střední bolesti HKK při konkrétní činnosti, 

• 2 (mírné) – 11 položek, vypíchnu zajímavé: zatlačit a otevřít těžké dveře, 

namáhavé domácí práce, práce na zahradě a kolem domu, dopravit se někam 

(z místa na místo), sexuální aktivity, mírné bolesti HKK, brnění a ztuhlost 

HKK, 

• 1 (žádné potíže) - ostatní položky. 

DASH skór: 10,8 

Volitelné moduly:  

Modul o práci - nevyplněn 

Modul o sportu (handbike) 

• 3 (střední) - sportování nejde tak dobře, jak by si přál, potíže trávit obvyklé 

množství času cvičením/sportováním, 
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• 2 (mírné) – potíže s používáním běžných postupů při sportování; potíže se 

sportováním kvůli bolestem HKK. 

Skóre z modulu o sportu: 37,5 

WUSPI: 

1. Se přesouváte z postele na vozík: 0,8 cm 

2. Se přesouváte z vozíku do auta: 2,5 

3. Se přesouváte z vozíku do vany nebo sprchového koutu: 0,7 

4. Nakládáte Váš vozík do auta: 4,8 

5. Samostatně tlačíte vozík po 10 min nebo více: 4,1 

6. Vyjíždíte rampu nebo venkovní nájezd: 4,1 

7. Odebíráte předměty z poličky umístěné nad hlavou: 0,4 

8. Si oblékáte kalhoty: 2,1 

9. Si oblékáte tričko nebo svetr: 2,2 

10. Si zapínáte košili: neprováděno 

11. Si umýváte záda: 0,7 

12. Provádíte běžné denní aktivity v práci nebo ve škole: 2,8 

13. Řídíte: 2,6 

14. Provádíte domácí práce: 2,7 

15. Spíte: 2,6 

Výkonnostně upravené hodnocení – výsledek: 35,5 
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Analýza propulze: 

Rovina: 

Obr. 2.7 Propulze po rovině – klient č. 4 (Zdroj: vlastní) 

Na rovném povrchu klient č. 4 používá semicirkulární typ propulze. 

Jak vidíme na obrázku, paže po dokončení aktivizační části opouštějí dráhu obruče 

a klesají pod její úroveň. Na konci fáze obnovy se vrací zpět do výchozí polohy pro start 

nového propulzního cyklu 

Nakloněná rovina: 

Obr. 2.8 Propulze do náklonu – klient č. 4 (Zdroj: vlastní) 

Na nakloněné rovině klient č. 4 používá obloukovitý typ propulze. 

Ruka během fáze obnovy kopíruje dráhu obruče a vrací se touto cestou do výchozí 

pozice pro začátek nového cyklu. 

Propulze jsou asymetrické – pravé rameno je níž než levé, ruce se pohybují synchronně. 

Shrnutí 

Klient č. 4 je muž ve věku 59 let, 12 let na vozíku po traumatu, vysoká 

paraplegie – Th4, kompletní léze. Z fyzikální vyšetření nevyplývají žádná omezení 

všedních denních aktivit z hlediska bolesti. Bolesti levého ramenního kloubu udává už 

premorbidní, během užívání vozíku má bolesti obou ramenních kloubů, krční páteře, 

dříve kostrče (před 4 lety po stabilizaci kostrče). Bolest řeší teplem, protahováním, 
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odpočinkem a mastí z konopí (automasáž). Na delší vzdálenosti používá elektrický 

vozík. 

STEPS vyšetření ukázalo sešikmení pánve vpravo, flekční držení celé páteře 

a dextrokonvexní skoliosu. V oblasti Th/L přechodu je patrný dorsální posun 

obratlových těl. Ramena má v protrakčním a vnitřně rotačním držení. Svalstvo v oblasti 

Cp je hypertonické až zkrácené. 

DASH skór vyšel 10,8 – nejhůře hodnotila (3 a 2): střední bolesti HKK při 

konkrétní činnosti; zatlačit a otevřít těžké dveře, namáhavé domácí práce, práce na 

zahradě a kolem domu, dopravit se někam (z místa na místo), sexuální aktivity, 

mírné bolesti HKK, brnění a ztuhlost HKK; modul o sportu – skóre 37,5 (první 2 

položky hodnoceny 2, zbylé 3). WUSPI skóre: 35,5, nejhůře hodnotil samostatný 

pohon vozíku po dobu 10 min a více, vyjíždění rampy či venkovního nájezdu a 

nakládání vozíku do auta.  

Pro pohon vozíku po rovině používá semicirkulární typ propulze, do náklonu 

používá obloukovitý typ propulze. Propulze jsou asymetrické (P rameno je níž), HKK 

jsou synchronně. 
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3 Diskuze 

Na začátku bych chtěla připomenout, že horní končetiny lidské populace nebyly 

nikdy uzpůsobeny ani připraveny pro lokomoci na vozíku, jak popisují Mrůzková, 

Kračmar a Vatěrová (2009). Horní končetiny u lidí mají plnit funkci uchopovací, 

manipulační a komunikační. Pouze dolní končetiny byly přizpůsobeny k lokomoci, 

pohybu člověka, a proto pokud je člověk nucen například vlivem úrazu se pohybovat 

na vozíku, jeho horní končetiny jsou velmi zatěžovány, a proto je důležité, jakým 

způsobem se uživatel na vozíku pohybuje. Z výše uvedeného důvodu byla bakalářská 

práce zaměřena na propulzní mechaniky vozíčkářů paraplegiků a jejich vlivu na výskyt 

bolestí HKK. Cílem práce bylo určit ergonomičnost jednotlivých propulzí a prokázat, že 

nevhodný propulzní vzor podněcuje přítomnost bolestivých stavů na HKK. 

Jak je uváděno v teoretické části, u paraplegiků rozlišujeme čtyři vzory: 

semicirkulární, jednosmyčkový, dvousmyčkový a obloukovitý. Z nastudované literatury 

vyplívá, že semicirkulární vzor propulze lze považovat za vhodný stereotyp pohybu, 

jelikož nejméně zatěžuje horní končetiny. Naopak jako nevhodný je označován 

propulzní vzor obloukovitý (Boninger et al., 2002). Obloukovitý vzor vynakládá větší 

zátěž především na ramenní kloub, který díky rychlým, razantním záběrům může 

traumatizovat. Zatímco SC a ARC vzor představuje vhodný a nevhodný vzor, 

dvousmyčkový nebo jednosmyčkový propulzní vzor nejde jednoznačně kategorizovat. 

SLOP a DLOP vzory by se daly zařadit mezi SC a ARC vzory. Používání těchto dvou 

vzorů se nejeví, tak rizikové jako užívání obloukovitého vzoru, ale na dlouhodobé 

užívání bych je pacientovi/klientovi nedoporučila. Toto tvrzení svým způsobem 

potvrzuje Denison (2013), který ve své publikaci píše, že by se měly používat všechny 

propulzní vzory, ale vždy ve vhodné situaci, tzn. nepoužívat permanentně, dlouhodobě 

pouze jednu propulzi a snažit se je střídat. Největší nevýhodu u SLOP a DLOP vzoru 

bych viděla při fázi obnovy, kdy ruka stoupá nad obruč a uživatel tak elevuje ramena. 

To z dlouhodobého hlediska může vést k vyvolání bolestivých stavů. 

Na propulzi má taktéž vliv samotný vozík uživatele, konfigurace jeho 

komponent a také postura sedu. Zde z pohledu ergoterapeuta vzniká konflikt: vlastní 

pomůcku – vozík dostává spinální pacient dle zákonů ČR až po propuštění 

z hospitalizace. Což vnímám jako jeden z důležitých aspektů, který se může podílet na 

zažití nevhodného stereotypu.  
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Z analýzy literatury vyplívá možnost širší škály bolestivých stavů. Klasifikace 

bolestí rozlišují neuropatické a muskuloskeletární bolesti. Z mého pohledu má propulze 

vliv především na vznik a přítomnost muskuloskeletárních bolestí, proto neuropatické 

bolesti a základní charakteristiky obou typů jsou rozebrány v přílohách. 

Z muskuloskeletárních bolestí s propulzí souvisí především syndromy přetížení, které 

vznikají přetěžováním měkkých tkání horních končetin. Všechny syndromy přetížení 

HKK jsou detailně popsány Kolářem (2010). Na základě těchto poznatků v teoretické 

části jsem mohla postavit praktickou část. 

 Před realizací praktické části jsem si zvolila tuto hypotézu: „Předpokládáme, 

že nadpoloviční většina respondentů využívá při jízdě na mechanickém vozíku 

nevhodnou propulzní mechaniku, která se promítá na stav klienta formou bolestivých 

stavů HKK“. Pomocí analýzy videozáznamů a baterie dotazníků bolestivých stavů jsem 

se snažila tuto hypotézu potvrdit či vyvrátit.  

Dílčí výsledky vyšetření ukazují na částečné potvrzení hypotézy. Opravdu 

polovina mých respondentů užívá, dle mých výsledků, nevhodný stereotyp pohybu, 

ale nejedná se o nadpoloviční většinu. Dva klienti (č. 2 a 3) používají obloukovitý vzor 

propulze, který jak už bylo zmiňováno není tou nejvhodnější variantou pro každodenní 

používání. Při další analýze výsledků jsem u těchto klientů zjistila bolesti HKK. 

Většinou se jednalo o bolest ramenních kloubů, ale objevovaly se i bolesti lopatek, loktů 

nebo zápěstí, mimo HKK se jednalo o bolesti krční a bederní páteře. Výsledky analýzy 

vyšetření právě těchto dvou klientů potvrzují hypotézu. Zbylí dva klienti (č. 1 a 4) 

používali semicirkulární vzor. Zatímco jeden z klientů (č.1) měl nárazové (akutní) 

bolesti horních končetin a hodnocení bolesti DASH i WUSPI nepotvrdily výskyt 

bolestí, tak druhý klient (č.4) trpěl bolestmi převážně chronického rázu. Oproti klientovi 

č. 1 byl výsledek DASH hodnocení u klienta č. 4 nižší, ale u hodnocení WUSPI byl 

výsledek cca 10x vyšší. Tento rozdíl může být zapříčiněn rozdílnou výškou míšní léze 

(klient č. 1 má nízkou nekompletní paraplegii x klient č. 4 má vysokou kompletní 

paraplegii) nebo rozdílným mechanismem vzniku míšní léze.  

Výše uvedeným bych chtěla naznačit, že na vznik bolestí horních končetin 

nemusí mít vliv pouze propulze. Ano, je možné předpokládat, že propulze hraje při 

vzniku bolestí důležitou, ne-li hlavní roli, ale na druhou stranu, nelze popřít vliv dalších 

faktorů, mezi které patří např.: postura sedu, ale také vliv přesunů nebo dokonce 

zaměstnání vykonávaného před, případně po úrazu. Tyto údaje naznačují, že propulze 

nemá přímý vliv na vznik bolestí horních končetin. 
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Během vyšetření postury sedu podle principů STEPS se ukázalo, že jednotliví 

klienti mají skoliotické zakřivení páteře s různou konvexitou. U každého ze čtyř klientů 

se objevuje obliquita pánve, u většiny doprovázena dalším druhem patologie postavení 

pánve. Postavení pánve ovlivňuje také fyziologické zakřivení páteře. Patologie postury 

sedu se projevuje jednak na postavení hlavy a krční páteře, jednak na postavení 

ramenních kloubů a lopatky. Takové to patologie pak mohou mít významný vliv 

na schopnost efektivně a správně pohánět mechanický invalidní vozík. Toto tvrzení 

vyplývá z analýzy videozáznamů z pohledu zezadu a zepředu - tři klienti ze čtyř mají 

asymetrie při pohonu vozíku. Asymetrie se projevuje rozdílnou výškou ramen, rotacemi 

trupu nebo vychylováním hlavy. Jak zmiňuji výše, postura sedu je jeden z faktorů, který 

ovlivňuje jednak propulzi, ale také vznik bolestí, a nejen HKK, což potvrzuje vyšetření 

klienta č. 3. 

Výše jsou zmíněny hodnocení DASH a WUSPI. Bylo by vhodné na základě 

mého zkoumání určit, jaké z hodnocení je vhodnější pro vyšetření bolestí v souvislosti 

posuzování vhodnosti propulze a popsat jejich výsledky. Dotazník DASH mi nepotvrdil 

ve většině případů moji teorii, naopak hodnocení WUSPI prakticky u všech klientů 

zaznamenal vyšší bolestivost u položek: tlačení vozíku po dobu 10 a více minut, tlačení 

vozíku po rampě nebo venkovního nájezdu. Mimo tyto položky se objevovaly 

i položky: spánek, přesuny nebo nakládání vozíku do auta. Z těchto výsledků vyplívá, 

zaprvé, že opravdu propulze nemusí být jediný faktor vedoucí k bolestem HKK 

a zadruhé, že právě hodnocení WUSPI je hodnocením, které je vůči zkoumané 

problematice citlivější než DASH. Domnívám se, že je to tím, že hodnocení WUSPI je 

již od začátku orientováno na uživatele vozíku. Naopak DASH je hodnocení, které 

lze použít i u jiných diagnóz.  

Výsledky hodnocení WUSPI korespondují s výsledky zkoumání Curtis, která 

porovnávala výskyt bolestí mezi paraplegiky a tetraplegiky: „Obě skupiny SC1 

zaznamenaly nejvyšší intenzitu bolesti ramen při tlačení invalidního vozíku ve stoupání, 

při tlačení vozíku po dobu delší než 10 minut a při spánku“ (1999, s. 455). 

Ráda bych taky poukázala problém, který plyne z mého pozorování a následné 

analýzy propulze. Jedná se o formální vyšetření/pozorování propulze, tzn. že pacient 

nebo klient o sledování propulze ví. Má zjištění naznačují, že při formálním pozorování 

používá sledovaný správný propulzní vzor, který umí, ale většinou běžně nepoužívá. 

Na základě toho navrhuji budoucí pozorování propulze provádět neformální formou, 

kdy pacient či klient o pozorování neví, a tak pohonu vozíku nevěnuje plnou pozornost. 
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Z tohoto důvodu je nutné dílčí výsledky analýzy propulze interpretovat opatrně, 

protože je možné, že mohou být ovlivněny právě formou pozorování. Lze předpokládat, 

že neformální pozorování by mohlo odhalit jinou skutečnost a to takovou, že během dne 

nadpoloviční většina vozíčkářů využívá jiný propulzní vzor než semicirkulární. 

Tento předpoklad by mohl tvořit poklad pro další studie.  

Při porovnávání dílčích výsledků klientů by se daly určit genderové rozdíly, 

např. že nevhodný stereotyp pohybu a četnost výskytu bolestí je vyšší u populace žen. 

Tento závěr však nelze v mé práci potvrdit, z důvodu malého počtu respondentů. 

Lze ale připustit, že kdyby byl použit větší vzorek paraplegiků obou pohlaví, rozdíly 

mezi ženami a muži by se mohly objevit.  

Úloha ergoterapeuta je v této oblasti zásadní. Ergoterapeut má řešit 

problematiku ADL, kam nepochybně patří jízda na vozíku. Ergoterapeutická intervence, 

která je zaměřena na reedukaci propulzní mechaniky, je dlouhodobou snahou o nápravu 

zažitého stereotypu klienta. Nejsem si však jistá, zda v praxi na českém území 

u ergoterapeutů existuje povědomí o možnosti reedukace a vůbec vlivu propulze 

na zdravotní stav vozíčkáře a do jaké míry jsou v tomto směru edukováni. Zajímalo by 

mě, zda si bolesti HKK spojují s nevhodnou propulzí a dochází k ergoterapeutické 

intervenci zaměřené na reedukaci. To by mohl být další aspekt, který by bylo vhodné 

zkoumat.  

Hlavní úlohou ergoterapeuta je zvyšovat nebo udržet míru soběstačnosti 

u jedinců s určitou mírou disability a zlepšovat tak kvalitu jejich života. Z toho vyplívá, 

že ergoterapeut v péči o spinální pacienty, později klienty, má zásadní roli. 

Své pacienty/klienty by ergoterapeuti měli pravidelně vyšetřovat na přítomnost 

bolestivých stavů, analyzovat příčiny vzniku těchto bolestí. Kromě sledování postury 

sedu a nastavení vozíku, by se pozornost měla zaměřit právě i na propulzi.  

Za ideální a výhodné lze považovat prevenci nevhodného stereotypu. 

Výsledkem by totiž nemusel být dlouhodobý uživatel vozíku s bolestivými stavy HKK, 

kterého je nutno mnoho měsíců nebo dokonce několik let přeučovat na vhodný 

stereotyp, ale pacient, který je edukován již od samého začátku k správnému stereotypu 

pohybu. Při nácviku nebo reedukaci nového stereotypu pohybu by se měl určitě účastnit 

celý multidisciplinární tým, tzn. kromě pacienta/klienta a ergoterapeuta, také 

fyzioterapeuti, ošetřovatelský personál, zdravotní personál, lékař a v neposlední řade 

také rodina vozíčkáře. 
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4 Závěr 

Hlavní myšlenkou celé práce bylo, zda pohon vozíku má vliv na výskyt bolestivých 

stavů HKK a zda tuto závislost lze prokázat. Od začátku byly zvoleny jasné cíle jak pro 

teoretickou, tak praktickou část bakalářské práce, které jsou uvedeny v úvodu. Mimo jiné 

jsme si zvolili hypotézu: „Předpokládáme, že nadpoloviční většina respondentů využívá při 

jízdě na mechanickém vozíku nevhodnou propulzní mechaniku, která se promítá na stav 

klienta formou bolestivých stavů HKK." 

Obzvlášť těžké bylo u teorie najít vhodnou literaturu, zabývající se propulzními 

mechanikami. V tuzemské literatuře jsme publikací našli minimum. Nicméně nakonec jsem 

přesvědčena, že cílů v teoretické části jsem dosáhla a vytvořila si tak kvalitní základ pro 

rozpracování praktické části.  

V praktické části jsem chtěla prokázat, že propulze má vliv na přítomnost 

bolestivých stavů. Cílem bylo sesbírat data a zanalyzovat je, abychom mohli potvrdit nebo 

vyvrátit hypotézu. K tomu bylo využito analýzy videozáznamů propulze a provedeno bylo 

hodnocení bolesti s klienty pomocí baterie dotazníků (DASH, WUSPI). Výsledkem bylo 

částečné potvrzení hypotézy, tzn., že polovina mých respondentů používá nevhodný 

stereotyp pohybu a trpí bolestmi horních končetin. Mezi bolestivé segmenty HKK patřily 

zejména ramenní klouby, ale také loketní klouby nebo zápěstí. Navíc z výsledků nevyplívá, 

že na vznik a přítomnost bolestivých stavů má vliv pouze propulze.  

Přínos bakalářské práce vidím především v nabídce nástrojů, jak hodnotit 

bolestivost horních končetin u vozíčkářů, kdy se ukázalo jako vhodné hodnocení WUSPI. 

Dále za přínosné můžeme považovat popis propulzních mechanik a hodnotící nástroj pro 

propulzní vzor jako takový. 

Některé diskutované otázky, jako jsou genderové rozdíly v propulzi a výskytu 

bolestí, vliv formálního pozorování propulzní mechaniky na výsledek vyšetření 

nebo rozšíření povědomí o tomto tématu mezi ergoterapeuty pracující v této oblasti by 

mohly vytvořit základní otázku pro další zkoumání. 

Bylo by nanejvýš vhodné, aby ergoterapeuti pracující se spinálními pacienty 

věnovali problematice propulzních mechanik a bolestem HKK více pozornosti. Doufejme, 

že právě moje práce by mohla na tento problém odbornou veřejnost upozornit. Důležité 

je zabránit limitaci provádění denních všedních činností a limitaci pohybu na vozíku, které 

snižuje uživateli vozíku kvalitu života.  
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6 Seznam použitých zkratek 

ABD  Abdukce 

ADD  Addukce 

ADL  Všední denní aktivity (Activities of daily living) 

AP  Antidekubitní polštář 

ARC  Obloukovitý vzor (Arcus) 

ASIA  American Spinal Injury Association 

BA  Bytová anamnéza 

ČR  Česká republika 

DASH  Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

DFLX  Dorzální flexe 

DKK  Dolní končetiny 

DLOP  Dvousmyčkový vzor (Double Loop Over Propulsion) 

EXT  Extenze 

FLX  Flexe 

HKK  Horní končetiny 

IASP  Interational Association of the Study of Pain 

ISNCSCI Mezinárodní standardy pro neurologickou klasifikaci míšního poranění 

LHK  Levá horní končetina 

MHD  Městská hromadná doprava 

OA  Osobní anamnéza 

PA  Pracovní anamnéza 

PFLX  Palmární flexe 

PHK  Pravá horní končetina 

PRO  Pronace 

ŘP  Řidičský průkaz 

SA  Sociální anamnéza 

SC  Semicirukulární vzor (Semicirularis) 

SIAS  Spina iliaca anterior superior 

SIPS  Spina iliaca posterior superior 

SJ  Spinální jednotka 

SLOP              Jednosmyčkový (Singel Loop Over Propulsion) 

SRJ  Spinální rehabilitační jednotka 
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SŠ  Střední škola 

STEPS  Sunrise Training and Education Programs 

SUP  Supinace 

VAS  Visuální analogová škála 

VR  Vnitřní rotace 

VŠ  Vysoká škola 

WUSPI Wheelchair User’s Shoulder Pain Index 

ZR  Zevní rotace 
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8.1 Přílohy 

Příloha 1  

Tabulka 1 – Počet pacientů na SRJ za rok 2016 (Spinalcord, ©2018) 

 

  



 

 

Příloha 2  

Tabulka 2 – Základní sortiment antidekubitních polštářů (Malý a kol., 1999; 

Faltýnková, 2015) 

 

 

  

Typ antidekubitního polštáře 
Reliéf 

tlaku 

Stabilita 

sedu 

Tepelný 

komfort 
Údržba Životnost Hmotnost 

 

 

 

 

Pěnové polštáře 

Dobře se 

přizpůsobí, 

ale nízký 

antidekub. 

efekt 

Podporuje 
Zvyšuje 

teplotu kůže 

Špatná 

údržba 
Nízká Nízká 

 

 

 

 

 

 

Gelové polštáře 

Velmi 

dobré 
Podporuje 

Přizpůsobuje 

se teplotě 

těla 

Dobrá Dostatečná Vysoká 

Vzduchové polštáře 

Při 

správném 

nafouknutí 

u ROHO 

dobrý, 

plástvové 

se rychle 

sesedají 

Dobrá, 

záleží 

nafouknutí 

a stavu 

Dobrý Dobrý 

Plástvové 

– nízká, 

ROHO - 

dostatečná 

Nízká 

Kombinované polštáře 

Velmi 

dobré 
podporuje 

Záleží na 

kombinaci 

Dobrá, 

záleží na 

kombinaci 

Dobrá 

Záleží na 

kombinaci 

– např. 

gel má 

vyšší 



 

 

Příloha 3  

Typy bolestí 

Typy bolestí 

Dle IASP klasifikace 

NEUROPATICKÁ BOLEST NAD ÚROVNÍ LÉZE 

Zahrnuje nespecifické bolesti pro spinální poranění – komplexní regionální 

bolestivý syndrom nebo bolesti spojené s útlakem periferních nervů. 

Bolest při kompresivní neuropatii 

Jedná se o bolest při stlačení periferního nervu. Nejčastější celkově i u vozíčkářů 

je syndrom karpálního tunelu. Podle konsorcia Spinal Cord Medicine (2008) se u více 

jak poloviny uživatelů manuálního vozíku nakonec rozvine syndrom karpálního tunelu. 

Což je pro někoho, kdo potřebuje pohánět vozík každý den, oslabení funkce. 

Příčinou je přetěžování nebo dlouhodobě vyvíjený tlak na zápěstí. Rizikovými 

jsou opakované pohyby, a tím je i propulzní mechanika (Kolář, 2010). 

Komplexní regionální bolestivý syndrom - KRBS 

„Jako KRBS je označena spontánní nebo vyvolaná bolest, allodynie 

nebo hyperalgezie, která splňuje tři následující kritéria: a) není ohraničena na oblast 

zásobenou jedním nervem nebo nervovým kořenem; b) je zde disproporce v intenzitě, 

která je očekávána; c) je spojena s edémem, abnormálním kožním průtokem, 

nebo abnormální sudomotorickou aktivitou“ (Kříž a Kozák, 2006, s. 14). 

Příčiny vzniku se dělí na zevní a vnitřní. Zmíníme jen některé ze zevních příčin, 

které souvisí s tématem – poranění skeletu, měkkých tkání, nervů, přetížení svalů a vazů 

(Kolář, 2010). 

NEUROPATICKÁ BOLEST V ÚROVNI LÉZE 

Má charakteristické rysy neuropatické bolesti. Objevuje se v segmentálních 

nebo dermatomových částech mezi dvěma segmenty nad a pod úrovní léze. Bolest je 

často doprovázena allodynií nebo hyperestezií v zasaženém dermatomu (Kříž a Kozák. 

2006). 

  



 

 

Radikulární bolest 
Vzniká při útlaku nervového kořene, při jeho podráždění např. kostními úlomky, 

při deformaci disku nebo jizvení. Povaha bolesti je určována jako pálení nebo elektrický 

výboj. „Je obvykle unilaterální, paroxysmální, vyzařující do příslušného dermatomu. 

V dermatomech inervovaných poškozeným nervovým kořenem je častá hyperestezie 

nebo allodynie, při výraznějším poškození pak hypoalgezie nebo analgezie“ (Kříž 

a Kozák, 2006, s. 14 - 15). Příkladem je neuropatická bolest po poranění cauda equina. 

Centrální bolest 

Nevzniká na základě poškození kořene, ale na základě segmentálního poškození 

míchy – spinálním traumatem nebo ischemií. U poranění hrudní páteře se projevuje 

napětím, tlakem nebo pálením. Manifestuje se oboustranně v jednom či více 

dermatomech. Je kontinuální (Kříž a Kozák, 2006). 

NEUROPATICKÁ BOLEST POD ÚROVNÍ PORANĚNÍ 

„Bolest je špatně lokalizovatelná, bývá spontánní i provokovaná… Zhoršuje se 

únavou, stresem, dekubity, změnami počasí, problémy s vyprazdňováním“ (Hyšperská 

a Kříž, 2009, s. 154). 

NOCICEPTIVNÍ – VISCERÁLNÍ 

Nociceptivní bolest vyzařující z vnitřních orgánů, kde jsou nociceptory 

podrážděny poškozením, podrážděním nebo distenzí orgánů. „Uváděné příčiny jsou 

zácpa, obstrukce střeva, infarkt střevní, perforace střeva, cholecystitida, 

choledocholithiáza, pankreatitida, apendicitida, ruptura sleziny, perforace močového 

měchýře, pyelonefritida a syndrom a. mesentericae superioris“ (Kříž a Kozák, 2006, 

s. 13). 

Cítit viscerální bolest pod místem poranění je možné, ale špatně se určuje 

umístění.  

U paraplegiků s vysokou lézí nad Th6 může dojít k rozvinutí stavu, který se 

nazývá autonomní dysreflexie. Jedná se o nepřiměřenou reakci na podnět pod úrovní 

míšní léze, v místech se úplnou ztrátou citlivosti. Tento stav vede k rapidnímu nárůstu 

krevního tlaku, což je doprovázeno impulzivní bolestí hlavy, tremorem, erytémem 

obličeje. Jedná se o život ohrožující stav vyžadující neodkladnou okamžitou péči 

(CZEPA, ©2010b). 

  



 

 

NOCICEPTIVNÍ – MUSKULOSKELETÁRNÍ BOLEST 

„Etiologie této bolesti je nejčastěji poranění měkkých tkání nebo kosti během 

úrazu, nebo kdykoliv později při přesunech, protahování, pádu a podobně. Pod úrovní 

poranění se muskuloskeletární bolest vyskytuje pouze u osob s částečnou lézí míšní 

nebo u osob s úplnou lézí v zóně částečně zachovalé citlivosti“ (Kříž a Kozák, 2006, 

s. 12). 

Na rozdíl od neuropatické je dobře lokalizovatelná. Obecně lze do této skupiny 

bolestí zařadit kostní, kloubní nebo svalové trauma nebo zánět, mechanickou nestabilitu 

páteře, svalové spasmy a syndromy přetížení (Kříž a Kozák, 2006). 

 Muskuloskeletální bolest se vykytuje v důsledku svalového spasmu nebo 

z důvodu nadměrného užívání nebo abnormálního použití struktur paží nebo ramen 

(Masri, 2013). 

Bolestivě se může projevovat i těžká spasticita, což je jeden z negativních 

důsledků míšní léze.  

Tento typ - muskuloskletární bolest, lze vzhledem k tématu označit 

za důsledky nevhodného stereotypu pohybu. 

  



 

 

Příloha 4  

DASH – hodnotící formulář  

(©Institute for Work & Health, 2006, český překlad Oxford Outcomes Ltd, Oxford, UK 

under contract by GlaxoSmithKline, UK) 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

Příloha 5  

WUSPI - formulář 

(Přeloženo z Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI), ©1995  Curtis KA, 

Roach KE, Applegate EB, Amar T, Benbow C, Genecco TD, Gualano J., přeložila 

Klára Šťastná) 

 

  



 

 

Příloha 6  

Propulzní mechanika 

(Manual wheelchair skills, Guidelines for instructing, Ian Denison PT ATP, G.F.Strong Rehab 

Center, 2013) 

 ARC 

 

SLOP 

 

SC 

 

DLOP 

 



 

 

 

Příloha 7  

Dotazník k hodnocení WUSPI (Curtis, K. A., et. al., ©1995, překlad Klára Šťastná) 

 
Informace o účastníkovi testu: 

1. Věk:  

2. Pohlaví (zakroužkujte)  a) žena b) muž 

3. Stav  a) svobodný  b) ženatý/vdaný c) rozvedený d) žijící odděleně e)ovdovělý 

4. A) Kolik let užíváte vozík? 

B) Jaký typ vozíku užíváte? (zakroužkujte) a) mechanický b) elektrický c) oboje 

5. A)Jaká je vaše diagnóza? (zakroužkujte) a) poranění míchy b) poliomyelitida c) 

amputace d) spina bifida e) jiné…………………………… 

 B) Úroveň poranění míchy   

1. Krční  1. Kompletní 

2. Hrudní  2. Nekompletní 

3. Bederní  3. Nevím 

4. Křížová 

6. Kolikrát se normálně za den přesunete? (zahrnuje přesuny z/na toaletu, auta, postel a 

další) 

 

7. Jste (zakroužkujte) a) levák b) pravák 

8. A) Vaše zaměstnání? (zakroužkujte aktivitu, se kterou trávíte nejvíce času) 

1. Zaměstnaný 

2. Student 

3. Dobrovolník 

4. V důchodu 

5. Další………………….. 

 B) Počet hodin strávených za týden prací/školou 

 C) Celkový počet hodin za týden strávených účastněním se na 

sportovních/volnočasových aktivitách 

9. A) Řídíte?  a) ano b) ne 

 B) Pokud ano, kolik hodin za týden strávíte řízením? 

 C) Pokud ano, jaké auto řídíte? 

1. Auto 

2. Dodávku s nakládacím zařízením 

3. Dodávku bez nakládacího zařízení 

4. Nákladní automobil/užitkové vozidlo 

5. Další……………………….. 

Lékařská historie 

1. Pociťovali jste před úrazem bolesti ramenního kloubu? Pokud ano, jakého? 



 

 

 

2. Pociťovali jste bolest ramene při užívání vozíku? 

 

 

3. Absolvovali jste někdy operaci ramene? 

 

4. Pociťujete nyní bolest ramene? 

 

 

5. Vyhledali jste někdy lékařskou pomoc kvůli bolesti ramene? 

 

6. Zakroužkujte následující věci, které užíváte k ulevení od bolesti:  

1. Led 

2. Teplo 

3. Cvičení 

4. Meditace 

5. Odpočinek 

6. Nic 

7. Další………………. 

7. Limitovala Vás bolest ramene v posledním týdnu ve výkonu všedních denních činností? 

 

8. Zažili jste někdy zranění ruky nebo lokte během času, kdy jste užíval invalidní vozík? 

 

Doplnění 

SA:  

Vzdělání: 

Rodina/partner 

BA:  

Byt/Dům: 

Bariéry: 

Předchozí RHB (rehabilitační ústavy) 

Zájmy: 

 

 

  



 

 

Příloha 8  

SCIM – formulář (SpinalCord, ©2018) 

  



 

 

 

  



 

 

Příloha 9  

STEPS hodnotící formulář (Paraple, [b. r.]) 

  



 

 

Příloha 10 

Informovaný souhlas klienta 

Informovaný souhlas klienta 
 

Název bakalářské práce (dále jen BP): 

Důsledky nevhodného stereotypu pohybu při jízdě na mechanickém vozíku 

z pohledu ergoterapeuta 

 

Stručná anotace BP: 

 

Tato bakalářská práce se zabývá důsledky nevhodného stereotypu pohybu při jízdě na 

mechanickém vozíku. A je zaměřena na klienty s paraplegií. Hlavním cílem této 

bakalářské práce je analýza/popis propulzních (=pohonných) mechanik. Dále se zabývá 

posturou na vozíku, komponenty vozíku, bolestivými stavy a možnostmi terapie. 

Praktická část je zaměřena na analýzu videodokumentace propulze. A také zahrnuje 

vyplnění dotazníku DASH a Indexu bolesti ramen pro uživatele vozíku, oba jsou 

zaměřeny na zjištění přítomnosti bolestí horních končetin. Závěrem práce bude shrnutí 

získaných dat a porovnání používaných pohonných mechanik s přítomností bolestivých 

stavů. 

 

 

Jméno a příjmení klienta: 

 

Datum narození: 

 

Kazuistika/videodokumentace/fotodokumentace klienta pod číslem: 

 

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně 

zpracovány formou krátké kazuistiky. Je mi více než 18 let. 

 

2. Souhlasím s pořízením videodokumentace a fotodokumentace mé osoby pro potřeby 

zpracování BP. 

3. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, 

průběhu zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 

 

4. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, aniž by 

to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby.  

Moje účast v kazuistice BP /videodokumentaci propulze/fotodokumentaci je 

dobrovolná. 

 

4. Krátká kazuistika s videem a fotografiemi bude v BP uveřejněna přísně anonymně 

bez jakýchkoliv osobních údajů. 

 

5. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

 

Datum: 

 

 

Podpis pacienta:     Podpis studenta: 


