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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem aktivního vozíku. V průběhu své práce jsem byl 

nucen přehodnotit původní záměr. Z důvodu nedostatku času a financí, jsem se rozhodl 

výsledný produkt přepracovat tak, aby byl cenově dostupný většinové populaci. Proto jsem 

vytvořil projekt na aktivní vozík do interiéru vyrobeného ze snadno dostupné překližované 

desky – překližky. Ostatní součásti vozíku, jako jsou kola a brzdy mohou být dodány indi-

viduálně. Tento produkt nenahrazuje klasické vozíky, ale je ve své podstatě kusem nábytku 

určeného ke každodennímu užívání. Dřevo je přírodní materiál, je příjemné na dotek i na 

pohled a má tak velkou estetickou hodnotu. 

Klíčová slova: aktivní vozík, pomůcky pro postižené  

 

ABSTRACT   

This/ My Master Degree thesis undertook the design of a manual, ultralight wheelchair. 

While undertaking this project, I had to deviate from my former plan, owing to time re-

strictions and finances. I decided to re-work the project and focus more on the interior de-

sign/workings of the chair,which could be made from plywood; a more affordable option, 

suitable for the majority of the population. Further components, such as wheels and brakes 

could be added individually. 

The project does not replace the classical wheelchair, however, standing with a grace of its 

own, it remains a simple/necassary piece of furniture for daily/common use. The wood, 

being a natural material, is pleasant to touch, easy on the eye, carrying/maintaining its own 

aesthetic value. 

Keywords: ultralight wheelchair, aid for disabled 
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ÚVOD 

Invalidní vozík je pro tělesně postiženého člověka jediný nástroj, pomocí kterého se může 

sám pohybovat v prostoru. Měl by mu tento pohyb maximálně usnadňovat a zároveň by 

měl zajistit postiženému člověku bezpečnost, vysokou hygienickou úroveň, jistotu 

v pohybu jak v domácím upraveném bezbariérovém prostředí, tak v prostoru našeho ven-

kovního okolí. Vozíčkář by se měl cítit bezpečně cestou do práce, na nákup, nebo třeba jen 

na obyčejné odpolední procházce po sídlišti, nebo na vesnici. Venkovní prostor vytváří 

nespočet bariér v podobě obrubníků, schodů, kovových roštů, strmých ploch, úzkých prů-

chodů, nevhodně zaparkovaných aut apod. Zdravý člověk, tyto překážky ani nevnímá a 

nemá nejmenší problém v jejich překonávání. Stačí ale menší úraz, zlomenina dolní konče-

tiny a na kratší čas je ihned na druhém břehu pomyslné bariéry. Podobně na tom jsou lidé 

pokročilého věku, anebo maminky s kočárky. Současný trend jde naštěstí ve prospěch po-

stižených lidí, kteří jsou odkázáni na pohyb na vozíku pro invalidy. Což neznamená, že by 

nebylo stále co zlepšovat, nicméně je velkou výzvou pro všechny designéry maximálně 

využívat nové technologie a nové materiály ke zdokonalování, nebo vývoji nových či vy-

lepšování zastaralých pomůcek pro postižené lidi. S ohledem na vysoké procento stárnoucí 

populace by se mělo věnovat více pozornosti otázce bezbariérového prostředí.  

Považuji za důležité vyvinout vozík pro co největší část handicapovaných. Následkem úra-

zu ročně přibude průměrně 350 lidí s handicapem v celé ČR. V porovnání s jinými one-

mocněními je toto číslo poměrně nízké a tudíž vyvíjet vozíky pro tak nízké procento lidí je 

finančně poměrně nákladné, nemluvě o návratnosti. Tělesně postižený člověk má většinou 

sníženou pracovní schopnost a nemá tak vysoký měsíční příjem, jako zdravý člověk. Větši-

na zdravotních pomůcek je poměrně finančně náročná. Stát se snaží pomáhat prostřednic-

tvím správy sociálního zabezpečení, ale většina prodejců tohoto systému zneužívá a uměle 

navyšuje ceny zdravotních pomůcek. Je to uzavřený kruh. Také z tohoto důvodu jsem se 

rozhodl, jako předmět své diplomové práce, vymyslet finančně dostupný vozík, který bude 

splňovat veškeré nároky (klasického) vozíku pro invalidy. Díky své osobní zkušenosti 

z oboru truhláře, ale také se zkušeností člověka pohybujícím se každodenně na vozíku, 

jsem navrhnul tento zcela nový druh vozíku.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HISTORIE VOZÍKŮ PRO INVALIDY 

Nejstarší zmínky o nábytku opatřeným koly, za účelem přemísťování osob, nacházíme ko-

lem 6. stol. před naším letopočtem a to na kamenné destičce z Číny (obr. 1). Z čínských 

literatury lze vyčíst, že dříve byli postižení lidé transportováni na nábytku opatřeném koly. 

Často to byli též lidé líní a bohatí, či příliš důležití a mocní pro to, než aby museli sami 

chodit. Valná část těchto pomůcek byla pravděpodobně vyrobena ze dřeva, nemáme žádné 

archeologické pozůstatky, kromě vyobrazení na vázách a bas reliéfech. Pravděpodobně ze 

stejného období pochází vyobrazení dětské postýlky s kolečky na řecké váze (obr. 2). Na 

dalším obrázku datovaném 525p. n. l. je zobrazen Hephaestus (obr. 3), bůh kovářů na léta-

jícím vozíku, který dle legendy sám zkonstruoval. Římané údajně používali křesla opatřená 

koly pro postižené dělníky, aby mohli v polích vykonat svou potřebu. Z pozdějšího období 

stojí za zmínku křeslo zkonstruované pro španělského krále Philipa II. (obr. 4) a též krále 

Ludvíka XIV. postavené pro rekonvalescenci po operaci. 

  

                obr. 1                                                        obr. 2 
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                             obr. 1                                                        obr. 2 

V Japonsku v období Edo (1600-1867) byl umělcem zachycen invalida na vozíku odrážejí-

cí se pomocí holí (obr. 5). Tento způsob odrážení používá i jeden zlínský vozíčkář. Dokáže 

tak vyvinout poměrně vysokou rychlost a užívá stavitelné hůlky pro nordic walking. 

 

                                                                           obr. 3 

V pozdějším období v Evropě byli invalidé odkázáni na rodinu. Pokud byli movití, staralo 

se o ně služebnictvo, anebo si pomocí vlastní schopnosti a zručnosti vyvinuli a zkonstruo-

vali pomůcku, která jim pomohla v jejich handicapu. Dokladem toho je německý paraple-

gik a výrobce hodinek Stephan Farfler, který ve svých 22 letech postavil dřevěnou trojkol-

ku poháněnou klikovou hřídelí pažemi postiženého (obr. 6). Tuto trojkolku sestrojil již v 

polovině 17. století.  
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                                obr. 6                                                             obr. 4 

Ve Velké Británii se v 18 stol. objevovaly různé typy invalidních vozíků. Za zmínku stojí 

vozík od vynálezce Johna Josepha Merlina (1735-1803) (obr. 7). Narodil se v Belgii, ale 

většinu života strávil v Londýně. Je známý především vynálezem kolečkových bruslí. Při 

prvním představení těchto bruslí veřejnosti se vřítil na večírek a zastavil se až o zrcadlo, 

které rozbil. V roce 1783 vyrobil John Dawson ve městě Bath tzv. vozík z lázeňského měs-

ta, který byl po dlouhé období vzorem pro mnohé následovatele (obr. 8). Měl po stranách 

dvě velká kola a vepředu jedno otočné. Umožnil snadný přesun postižených pacientů ke 

koupelím a zpět.  

   

                                obr. 5                                                         obr. 6 

Na obrázku číslo 9 je vyobrazeno celodřevěné křeslo pro tělesně postižené. Předpokládaná 

doba vzniku je kolem roku 1800. Křeslo je velmi těžké, je odpružené, má jenom 3 kola a je 

velmi pravděpodobné, že se na něm invalida pohyboval pouze pomocí asistence druhé oso-

http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0006/199932/29700-large.jpg
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by. Také nebylo možné se na něm pohybovat moc rychle a na velké vzdálenosti. V roce 

1928 bylo křeslo věnováno Liverpoolské Královské ošetřovně. Pravděpodobně od roku 

1867 se začala kola vyrábět z kovu a nahradila tak loukoťová kola dřevěná. V roce 1875 

byly na kola připevňovány pneumatiky, zatím bez duší. Od roku 1881 se objevily první 

gumové pneumatiky s vnitřní duší nazývané pushrims. Tyto vozíky byly komfortnější také 

díky nastavitelným podnožkám a opěrkám zad. 

Roku 1894 byl ve Spojených státech podán první patent na vozík pro invalidy. V roce 1900 

byl vyroben první vozík s koly vypletenými dráty. V roce 1912 byl vyroben první motorem 

poháněný vozík určený postiženým lidem. Měl pouze 1 a 3/4 koňské síly, nicméně byl to 

průlom v osamostatnění handicapovaných lidí. První motorizovaný vozík byl vynalezen v 

roce 1916 v Londýně. Po důlním neštěstí v roce 1930 zůstal Herbert Everest upoután na 

lůžko. S jeho přítelem Harrym Jenningsem vyrobili v roce 1932 lehký kovový skládací 

vozík (obr. 10) posazený na čtyřech kolech. Everest se pohybovat po rozlehlých americ-

kých cestách, proto ho potřeboval naložit do automobilu. Jeho „X“ skládací konstrukce je 

dodnes, samozřejmě s využitím nových materiálů, široce používána. Tito dva strojní inže-

nýři započali první masovou produkci vozíků pro invalidy. Byli tak úspěšní, že záhy ovlád-

li celý trh ve Spojených státech. Vláda musela vytvořit nový antimonopolní zákon a o jeho 

platnosti rozhodoval soud.  

obr. 10 obr. 11 

V roce 1950 vyrobil George Klein elektrický vozíček (obr. 11) pro americké vojáky zmrza-

čené za druhé světové války. V roce 1964 byly pořádány první paralympijské hry. Roku 

1968 vyrobil švédský konstruktér Dr. Per Uddén prototyp elektrického vozíku poháněného 

bateriemi. Tento vozík značně ulehčil postiženým lidem život. Uddén přidal v roce 1980 

mikročip a s různými vylepšeními se vyrábí 15 000 vozíků ročně. Švédská firma Permobil 

vyrábí dodnes více než 12 typů vozíků. Díky možnosti zvětšení rozvoru náprav, mohou být 
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používány pro pohyb v terénu. Některé z těchto vozíků umožňují tzv. vertikalizaci postiže-

ných, pomocí servomotorů lze v tomto vozíčku vzpřímeně vstát, což je pro člověka přiro-

zené. Vozíčkáři jsou odkázáni na celoživotní sezení, což negativně ovlivňuje vaskulární 

systém, osifikace kostí a kloubů apod. (obr. 12 a 12.1) 

obr. 12   obr. 12. 1. 

Design neexistuje ve vakuu. Ideologie dané doby formuje tvar a vybavení výrobku. Kon-

strukce invalidních vozíků se odvíjela od kulturních zvyklostí, samotný vzhled vozíku čas-

to ovlivňovaly zdobné dekorativní prvky. Design vozíku může reflektovat sociální a ideo-

logickou změnu společnosti v níž vznikl. Mohl by vyprávět historický příběh vztahu dané 

většinové komunity k postiženým. Zdroj postižení není ani tak dalece v samotném fyzic-

kém omezení jednotlivce, jako v politickém smýšlení lidí dané doby. Je to sociální struktu-

ra, která umožňuje postiženým snáze překonávat bariéry, než jejich vlastní fyzické mož-

nosti. Kulturní hodnoty a předsudky se otiskly do tvarů a tento krátký přehled znamená 

více než pouhý výčet anebo ukázku vývoje technologií. Nelze ho pochopit bez znalostí 

souvislostí a historie dané krajiny a doby. Současně s vývojem pomůcek pro postižené lze 

též sledovat obrovský pokrok v lékařství. Nicméně mícha je stále část lidského těla, kde 

zatím léčba selhává. 

http://cocoaandchinwag.files.wordpress.com/2012/07/k450_red1.jpeg
http://cocoaandchinwag.files.wordpress.com/2012/07/k450_red1.jpeg
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2 SCHODIŠTĚ NEJČASTĚJŠÍ BARIÉRA 

Člověk dokáže vzpřímeně chodit po dvou končetinách, ale i tento zdánlivě jednoduchý 

proces se musí nějakou dobu učit. Pro lidi, kteří tuto možnost ztratili nebo ji z jiných důvo-

dů nemohou vykonávat, je schodiště něco jako pro neplavce hluboká voda. Existuje již 

mnoho zařízení, která pomáhají postiženým tuto bariéru zdolat (obr. 13), jako například 

schodolez. Při použití schodolezu, je ale nutná asistence druhé osoby. Jsou vyráběny elek-

trické vozíky, které dokáží zdolat i strmé schodiště, ale technická náročnost, váha, složitost 

produktu se extrémně vysokou cenou podepsala na jejich nízké dostupnosti široké veřej-

nosti (obr. 50). V době totalitního režimu byli handicapovaní lidé umisťováni do ústavů, 

aby „zmizeli“ z očí. Nikdo při výstavbě komunikací, domů, obchodů, nevěnoval pozornost 

skutečnosti, že existuje skupina lidí, kteří nejsou schopni překonávat tyto bariéry. Starší 

lidé a maminky s kočárkem by jistě také ocenili snadnější pohyb ve městě. Na trhu sice 

existuje samoobslužný schodolez, ale při manipulaci s ním je opět nutná asistence druhé 

osoby.  

 

                                                               obr. 13 

 

                                                               obr. 13.1 
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3 TYPY VOZÍKŮ 

V současné době existuje nepřeberné množství vozíků určených téměř ke všem specializo-

vaným činnostem. Základním rozlišovacím znakem je pohon, to znamená, že jsou vozíčky 

s pohonem manuálním nebo motorové. Můžeme skutečně říci, že vznikají stále nové typy. 

Na internetu jsem dohledal speciální vozík sloužící postiženému horolezci ke zdolávání 

kolmé hladké stěny pomocí jumar (obr. 14). Na druhé straně existují vozíky poháněné pá-

rou (obr. 14.1). Toto je fantastická ukázka, kdy lidé svou invencí dokonce vyrobí ve své 

podstatě úplně zbytečnou věc jenom pro fetiš (oficiální název je steampunk, neboli parní 

punk).  

obr. 14 obr. 14.1 

3.1  Přepravní vozík   

Přepravní vozík se používá především pro přepravu osob za pomocí druhé osoby, která 

tento vozík tlačí. Typický příkladem je užití pro snadnou přepravu pacientů v nemocnici. 

Vozík je vybaven obvykle 4 menšími koly (někdy též třemi) a neumožňuje přepravované 

osobě samostatný pohyb. Vozík je lehký, snadno se s ním manipuluje v úzkých prostorách, 

těžko bychom jiným způsobem přepravovali pacienty po rozlehlých koridorech nemocnic 

(obr. 15). 

obr. 15   obr. 16 obr. 17 
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3.2  Standardní manuální vozík  

Je to nejpoužívanější vozík pro postižené lidi. Má dvě malá otočná přední kolečka a dvě 

velká zadní kola opatřená obručemi umožňující pohyb pomocí rukou, a to i v případě vyšší 

léze tj. kvadruplegie – ochrnutí části horních končetin. V případě, kdy pacient nemá 

v důsledku ochrnutí vyvinutou jemnou motoriku prstů rukou, jsou obruče opatřeny pryží. 

Tyto vozíky lze snadno složit a umístit do auta. Postižený člověk se může sám pohybovat, 

nebo může být tlačen. Tento produkt může být vybaven různými druhy sedáků v rozličných 

šířkách a nosností. (obr. 16) 

3.3 Aktivní vozík ultralehký 

Aktivní vozík ultralehký je dnes již velmi rozšířený vozík většinou mezi mladými paralyti-

ky. Jsou skládací nebo s pevným rámem. Skládací lze složit pomocí středového zalamova-

cího kříže, který nahradil dříve běžnou konstrukci „X“ Everesta a Jeningsse (obr. 17). Zá-

dovou opěrku lze též složit. Často může být vybaven sklopnými ručkami pro příležitostné 

tlačení či přemísťování přes schody. Je to skvělý pomocník pro každodenní překonávání 

prostoru. U skládacích vozíků dochází ke ztrátám energie při pohybu. Každý spoj díky prů-

hybům pohlcuje část vložené energie. Udává se, že to může být až 30%. Starší vozíčkáři 

upřednostňují typ vozíku s pevným rámem i přes určitou složitost při nakládání do auta. 

3.4 Vozík sportovní 

Sportovní vozíky jsou poměrně rozšířené, ale mají své specifické určení a nelze je použít 

na jiný druh sportu či k dennímu užívání. Nejrozšířenější jsou vozíky pro basketbal (obr. 

18), rugby (obr. 19), tenis (obr. 20). Jiné typy jsou tvarově poněkud odlišné, například tzv. 

„handbike“ (obr. 21). U této konstrukce využívá postižený sportovec ruce k pohybu a může 

volit, podobně jako cyklista, mezi různými převody. Je to velmi rozšířený sport, který se 

uplatňuje především na silnici. Existuje levnější varianta „handbike“ viz (obr. 22). Tento 

typ se připevňuje k aktivnímu vozíku, nicméně jeho hlavní využití je pro děti a starší lidi. 

Jeho stabilita je poměrně nízká a pro opravdové výkony není příliš vhodný. V horské cyk-

listice je problém s hnacím kolem a těžištěm. Pokud sportovec zdolává prudký svah, přední 

hnané kolo ztrácí lehce adhezi a vozíčkář tak uvízne a bez pomoci druhého člověka je jeho 

další pohyb nemožný. Existuje několik typů sjezdových trojkolek (obr. 23) vyráběných 
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v Polsku. Technicky je značný problém mezi řízením a pohonem rukama, nicméně alespoň 

to není koncept, ale funkční věc. Já sám vlastním terénní trojkolku nazývanou mountain 

trike (obr. 24), která byla pro mě velkým zklamáním a motivací vytvořit lepší variantu vo-

zíku. Potvrdila se mi teorie, že tři kola nikdy nemůžou konkurovat čtyřem kolům. Stejně 

jako tři podpůrné body, nikdy nebudou více než čtyři.  

Další ze sportovních vozíků je závodní trojkolka na ovál (obr. 25). Následuje velké množ-

ství jiných kompenzačních pomůcek jako např. monoski (obr. 26), brusle (obr. 27), ale tyto 

již nemají s klasickými vozíčky mnoho společného. Jsou mezi vozíčkáři velmi rozšířené. 

obr. 18 obr. 19 

obr. 20     obr. 21 

 

obr. 22 obr. 23 
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obr. 24                       obr. 25 

obr. 26                   obr. 27 

3.5 Vozík sprchový a toaletní 

Slouží především při vykonávání hygienických potřeb, například k možnosti se pohodlně 

osprchovat. Lze jej také použít na místo klasického WC. Je ideální do nemocnic, když pa-

cient není schopen vlastního přesunu do koupelny či na toaletu. V sedací části je sklopná 

plocha (Obr. 30). Tento je voděodolný, ale není konstruován na slanou mořskou vodu. 

  obr. 29                    obr. 30 
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3.6 Vozík pediatrický 

Je určen pro děti. Dodává se v různých barevných kombinacích a v různém vybavení odpo-

vídající postižení a věku dítěte (obr. 31). Některé vozíčky mohou být vybaveny velice ná-

kladnými technologiemi pro zvýšení komfortu malého dítěte. 

 obr. 31 

3.7 Vozík stavěcí (vertikalizační) 

Změna polohy těla je pro postižené, odkázané pouze na sed a leh, důležitou denní rutinou. 

Člověk se vyvinul tak aby stál, je pro něj přirozená poloha. Neustálé sezení zhoršuje krevní 

oběh, mohou vznikat dekubity v sedací oblasti, dochází k odvápňování kostí, osifikaci 

kloubů apod. Byl zkonstruován vozík, který umožňuje stání bez použití ortéz a odlehčení 

sedacích partií (obr. 32. a 33.). Jeho nevýhodou je vyšší hmotnost a mechanická složitost. 

obr. 32 obr. 33 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 21 

 

3.8 Vozík víceúčelový 

Často se designéři pokouší vytvořit vozík pro více než jeden účel. Ať je k tomu vede snaha 

maximálně využít možnosti tohoto zařízení, nebo pomoci postiženým, je to těžký úkol. 

Jedním z hlavních problémů je poměrně značná složitost zařízení a s tím stoupající cena. 

Na druhé straně ne všichni vozíčkáři jsou sportovci. Na obrázcích 34 a 35 jsou vizualizace 

studentských prací. Na obrázku 35 je práce studenta ze Spojených Států. 

obr. 34      

 

obr. 35 

3.9 Vozík elektrický 

Stejně jako manuální vozíky i tyto mají různé typy konstrukce, baterie různých výkonů a 

především slouží pro pacienty s různým stupněm ochrnutí. Zpravidla je ovšem používají 

kvadruplegici (tetraplegici) tj. lidé ochrnutí důsledkem úrazu a následném poškození míchy 

od obratle C6 směrem dolů (obr. 36). Tyto vozíky jsou vybaveny bateriovým článkem, kte-

rý přes elektromotor pohání celou jednotku. Mohou být opatřeny třemi (obr. 37), čtyřmi 

(obr. 38), nebo více koly (obr. 39). Většinu elektrických vozíků lze použít v interiéru a ex-

teriéru, ale jsou mezi nimi i speciálně zkonstruované vozíky pro užití v terénu (obr. 40). 

Jedná se o hybridní vozík s akumulátorem a malým spalovacím motorem. Nevýhodou elek-
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trických vozíků je především jejich velká hmotnost, především díky bateriovým článkům. 

Též vyšší pořizovací cena a nutnost dobíjení akumulátoru a jeho omezená životnost. 

                         obr. 36                                          

 

obr. 37  obr. 38  obr. 39 

Výhodou je transport postižených na větší vzdálenosti, poměrně snadný pohyb po chodní-

cích a silnicích. Ve výčtu těchto elektrických vozíků nesmím opomenout zmínit trojkolku 

Pendel (obr. 41), která umožňuje svému uživateli zajet na mechanickém vozíku dovnitř a 

cestovat. 

obr. 40 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 23 

 

obr. 41 

Na obrázku č. 42 lze demonstrovat další výhodu těchto vozíků, a to elektrické nazvedávání 

postižených lidí. To často usnadní dostupnost míst (v kuchyni), kde by jinak byli odkázáni 

na pomoc asistenta. Na obrázku (č. 43) je vozík určený pentaplegikům, který je ovládaný 

jazykem postiženého. 

obr. 42 obr. 43 

 

3.10 Vozík elektrický - speciální s pásy 

Konstruktéři vyvinuli tyto speciální terénní vozíky určené pro pohyb ve zvlášť složitém 

terénu, jako v lese, na horách a ve sněhu. Rakouský Sysel (obr. 44), nebo jiné podobné ze 

Spojených Států, určené pro rybolov (obr. 45), nebo lov zvěře (obr. 46). Konstruktéři vyu-

žili pásy klasických „čtyřkolek“, které jsou běžně dostupné na trhu, pro pohyb ve sněhu. 

Jejich nespornou výhodou je značná svahová a terénní prostupnost. Na druhé straně je 

ovšem to poměrně složité zařízení a tím náročnější na údržbu. Nevýhodou tohoto vozíku je 

také vysoká pořizovací cena. 
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obr. 44 

obr. 45     obr. 46 

3.11 Vozík elektrický - sportovní  

V tomto případě se jedná o zajímavou kombinaci vozíku na akumulátor, který slouží ke 

sportu a zároveň vertikalizuje sportovce při golfu. (obr. 47) 

 obr. 47 

3.12 Vozík elektrický - segway 

Elektrický vozík Segway nabízí přepravu handicapovaných lidí novým a originálním způ-

sobem. Italský konstruktér přepracoval klasický segway pro postižené. Vyrábí se ve dvou 

variantách – jedna do měst (obr. 48) a druhá do terénu (obr. 49). Vozík se pohybuje rych-

lostí až 25 km/h, soustava gyroskopů ho neustále udržuje v rovnováze. Nedělají mu pro-
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blémy obrubníky, dokonce je schopen zdolat i mírně prudké schody. Ovládá se jednou ru-

kou. V druhé ruce tak můžete držet deštník, nebo se vést s partnerem za ruku. Jeho největší 

nevýhodou je poměrně vysoká cena, cca 340.000,- Kč. Na stejném principu byl vyroben 

vozík, který je schopen zdolat schody (obr. 50), má bohužel opět vysokou pořizovací cenu. 

Podobný princip je i u vozíčku na obrázku č. 51. 

 

obr. 48 

                    obr. 49 

  obr. 50 
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                     obr. 51 

Elektrické vozíky mohou sloužit k rozličným účelům, ale jejich hlavním účelem je přepra-

va lidí, kteří se z různých důvodů nemohou přepravovat sami pomocí svého těla (obr. 52, 

53). 

 obr. 52, 53 

3.13 Zvláštní úpravy vozíků  

Lidé se snaží od pradávna vylepšovat a usnadňovat si všechny činnosti kolem sebe, a to se 

týká také vozíků pro postižené. Pohyb v přírodě je pro většinu běžné populace naprosto 

normální. V průběhu věků člověk žil víceméně v otevřeném prostoru a rád se tam vrací, 

aby načerpal nové síly. Lidé odkázaní na pohyb pomocí vozíků tuto možnost mohou jen 

stěží využít. Jednou z možností, jak se do přírody dostat, je vybavit vozíčky terénní hrub-

šími pneumatikami a předními kolečky většího průměru. (obr. 54, 55, 56) Další možností 

je připevnit na přední kolečka malé lyže pro snazší pohyb na sněhu (obr. 57). V kombinaci 

s pákou se vyhneme kontaktu se sněhem. 
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obr. 54 obr. 55 

obr. 56     obr. 57 

Jedna z častých úprav, nebo přepracování vozíku je úprava tzv. hand bike na terénní hand 

bike. Klasický silniční model má velkou nevýhodu v umístění těžiště a hnané přední kolo 

se tak často dostává mimo záběr. Rakouský paraplegik to vyřešil pohonem zadního kola, 

ale i tak jsou v horách místa, kde je nutná pomoc asistence (obr. 58, 59, 60). 

obr. 58, 59 
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obr. 60   obr. 61 

Velmi oblíbené jsou vozíky, na nichž se handicapovaný člověk pohybuje pomocí pák. (obr. 

61) Známá britská firma DuPont vyvinula pákový systém vyrobený převážně 

ze vstřikovaných polymerů. Je výrobně mnohem jednodušší, produkt má nižší hmotnost a 

není nutná povrchová úprava. (obr. 62) Tento pákový systém lze připevnit na stávající kolo 

během několika vteřin. Pomocí pákového mechanismu může uživatel ušetřit až 40% vyda-

né energie, lze tak snadno zdolat prudké úseky. 

obr. 62  

Na podobném principu funguje Synergise (obr. 63). Podle mého názoru pozice rukojetí, 

které konstruktér otočil do vodorovné polohy, záběr svalových partií horních končetin vel-

mi omezují (obr. 64). Jiný způsob ovládání vozíku zvolili tvůrci Rochair. (obr. 65) Obou-

ruční veslování využívá záběr směrem dopředu i dozadu. Nevýhodou je obtížné složení a 

naložení vozíku do auta samotným postiženým. Mnoho zdravotních pomůcek vyžaduje 

často asistenci druhé osoby, což může být limitující.  
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obr. 63 

 obr. 64  obr. 65 

Fantastickým doplňkem pro jízdu v terénu a ve sněhu je Freewheel (obr. 66). Lze ho snad-

no připnout k podnožce vozíku a následně ho demontovat. Snadno se přepravuje uchycený 

za opěradlem vozíku (obr. 67). Obrovskou devizou tohoto doplňku je aplikace, která je 

snadná. Obratem vytvoříte z normálního mechanického vozíku limitovaného malými před-

ními kolečky, vozík s neuvěřitelnou prostupností. Nepotřebujete proto další typ vozíku. Po 

použití jej lze snadno uložit, nezabírá mnoho prostoru. Je mnohem levnější než jiné vozíky. 

obr. 66            obr. 67 

Na obrázku č. 68- 69 je britská vozíčkářka, která má vozík upraven pro potápění pod hla-

dinou oceánu. 
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obr. 68 obr. 70 

obr. 69 obr. 71 

Kola jsou nejdůležitější součástí vozíků pro handicapované a především díky nim se mo-

hou snadno pohybovat. Problémem může být uskladnění při přepravě vozíku. Tento pro-

blém se pokusil vyřešit Duncan Fitzsimons, student Royal College of Arts v Londýně. Již 

v roce 2010 sestavil skládací jízdní kolo. Později zjistil, že mnohem větší pomocí by tato 

skládací kola byla pro lidi upoutané na vozíku. (obr. 70) Nejedná se jenom o snadné ulože-

ní v prostoru automobilu. Neskutečným benefitem je skladnost, kterou oceníme při cesto-

vání letadlem, kdy se kola dají snadno uložit do prostoru pro zavazadla nad sedadly (obr. 

71). Cena za jeden pár je 21 500,- Kč. 

3.14 Nejnovější technologie závodních aut – carbon, exoskeleton 

Britský vozíčkář Andrew Slorance, který je od svých 14 let po úrazu páteře odkázán na 

invalidní vozík, se rozhodl přepracovat koncept klasických vozíčků užitím uhlíkových vlá-

ken. (obr. 72) Současná váha prototypu je 8 kg, ale měla by být ještě snížena díky novým 

materiálovým možnostem. Vozík je vybaven LED světly pro snadnější pohyb v šeru a tmě. 

Pořizovací cena tohoto celo-karbonový vozíku je 250 000,- Kč.  
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obr. 72 

V budoucnu se jistě úroveň péče o spinální pacienty zvýší. Za současný nejvyšší stupeň 

kompenzační pomůcky je považován Exoskeleton, neboli Rewalk. (obr. 73) V principu se 

jedná o vnější kostru konstrukce, připevněnou popruhy k tělu postiženého. Program napo-

dobuje lidskou chůzi pomocí servomotorů. Součástí tohoto zařízení je baterie a francouz-

ské hole, díky nimž je spinální pacient (paraplegik) schopen chůze. Rewalk vynalezli v 

Americké armádě, která se pokoušela vyvinout robotické nohy pro své vojáky, pomocí 

nichž by mohli přenášet těžkou výstroj na velké vzdálenosti a nebyli by omezováni únavou. 

Následně se tento vynález dostal k rehabilitačním pracovníkům a pacientům, často veterá-

nům z válek. Nejdále ve vývoji jsou Američané a Izraelci. Asie zejména Japonsko se na 

tomto poli také velmi angažuje. 

   obr. 73  

Vozíky v blízké budoucnosti nezmizí. Cena těchto pomůcek je zatím stále vysoká a bude 

trvat poměrně dlouhou dobu, než tyto vynálezy budou dostupné běžné populaci na celém 

světě. Mohu s útěchou konstatovat, že jsem jeden z mála těch šťastnějších, kteří žijí ve 

vyspělejších zemích našeho světa. 
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4 ANALÝZA TRHU A VÝROBKY PODOBNÉHO ZAMĚŘENÍ 

V České republice je jediný výrobce vozíků pro invalidy. Je to firma Kury. Firma sídlí ve 

Zdechovicích u Pardubic. Majitel firmy pan Kupka vyrábí více než 16 druhů vozíků pro 

postižené. Mě konkrétně zaujaly dva aktivní vozíky s pevným rámem (obr. 74) a skládací 

vozík (obr. 74.1). Jejich design není moderní, nicméně cena je velmi příznivá a všechny 

vozíky jsou plně funkční. Kromě vozíků vyrábí firma i různé kompenzační pomůcky (upí-

nací popruhy a antidekubitní podložky), které lze objednat na e-shopu. Dále firma půjčuje 

všechny typy vozíků, které vyrábí. S ohledem na konkurenci je firma KURY cenově výraz-

ně levnější. Funkčně jsou vozíky naprosto vyhovující pro různé druhy tělesného postižení. 

Nabízí velký sortiment produktů. Dalšími produkty jsou vozíky pro děti (obr. 75), stan-

dardní vozík HEMI (obr. 76), plážový vozík DUCKY (obr. 77), plážový vozík MLOK 

(obr. 78). 

obr. 74              obr. 74.1 

 obr. 75                  obr. 76 
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obr. 77                       obr. 78 

 

Mezi další výrobce patří švýcarský Küchel (obr. 79), nadnárodní firma Medicco (obr. 80), 

italský Progeo (obr. 81), německý Otto Bock (obr. 82). 

obr. 79  obr.80  

obr. 81             obr. 82               

Nenašel jsem na internetu žádnou firmu či jednotlivce, který by vyráběl kompenzační po-

můcku z překližované desky – překližky. Pokud někdo takový na světě existuje, není o něm 

žádná zmínka na rozhraní webových portálů. Vozík pro tělesné postižené do interiéru 

z překližky, který navrhuji, by teoreticky neměl mít žádnou konkurenci. 
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4.1 Konference v Brně 

Dne 11. 4. 2014 jsem se zúčastnil konference České asociace paraplegiků – CZEPA ve 

Fakultní nemocnici v Brně. Na této konferenci se také prezentovaly firmy a asociace 

usnadňující život spinálních pacientů. Měl jsem zde také přednášku, kde jsem krátce před-

stavil svůj návrh vozíku PLY. Tato přednáška byla určena zdravotníkům, fyzioterapeutům, 

zdravotním sestrám a lékařům. Byli zde také prodejci různých zdravotních pomůcek. Úče-

lem mé účasti na této konferenci bylo, udělat si zpětnou vazbu na můj návrh vozíku. Po mé 

prezentaci jsem měl možnost návrh podrobně prokonzultovat s odborníky na problematiku 

zdravotních a kompenzačních pomůcek určených pro lidi s trvalými následky po spinálním 

poranění.  

I přesto, že jsem ještě neměl k dispozici prototyp a nebylo možné si tedy vozík PLY vy-

zkoušet, tak ohlasy byly veskrze pozitivní. Negativní připomínky jsem zaznamenal pouze 

od obchodních zástupců firem distribuující vozíky, což se s ohledem k jejich pozici dalo 

očekávat. Je ovšem nutné zdůraznit fakt, že vozík je určen výhradně do interiéru a nena-

hrazuje tak klasické aktivní vozíky. Pozitivní bylo zjištění, že i přes zmiňované předurčení 

produktu vycítili obchodní zástupci konkurenci, což mě ujistilo v tom, že se ubírám správ-

nou cestou. Tato zkušenost pro mne byla velmi přínosná vzhledem k množství získaných 

informací a nových podnětů k práci na vozíku PLY. Také jsem si vyzkoušel od prezentovat 

projekt před odborníky, což je také velmi přínosná zkušenost.  

Jako přílohu této diplomové práce přikládám potvrzení o účasti na asociaci paraplegiků  

CZEPA. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 UNIVERZÁLNÍ AKTIVNÍ VOZÍK  

Původním záměrem bylo vymyslet a zkonstruovat vozík pro handicapované, který by si 

lehce poradil s lesní či polní cestou, šikmým svahem, různými menšími překážkami ve 

městě. Byl by obratný při pohybu v interiéru a samozřejmě tvarově a použitým materiálem 

předběhl svoji dobu. Už několik let, odebírám časopis pro handicapované Můžeš. Zde jsem 

se dozvěděl o terénní trojkolce Mountain trike. V minulosti jsem žil několik let ve Velké 

Británii, odkud tento produkt pochází. Nadchla mě jeho konstrukce, způsob pohybu pomo-

cí pák a převodů. (obr. 83) Asi po roce zajišťování sponzorů se mi podařilo dát dohromady 

dostatečnou sumu peněz. Zakoupil jsem „trike“ a začal ho používat. Vozík je řemeslně 

velice dobře zpracován a využívá nejmodernější vybavení určené pro horská kola. Ale jeho 

průchodnost a především stabilita jsou na velice špatné úrovni. Byl jsem velmi zklamán a 

doufal jsem, že aspoň v zimě využiji jeho potenciál širokých kol s hrubým vzorem. Nicmé-

ně jeho předsunutá kola oproti těžišti uživatele způsobují v kopcovitém terénu prokluz. 

V kombinaci s vyšší hmotností vozíku (24kg) a větším rozměrem je pro handicapované 

nemožné jej vlastní silou naložit do automobilu. Jsem přesvědčen, že může být dobrým 

pomocníkem v rodinném domě v rovinatém kraji třeba na Hané, ale na Zlínsku se značným 

rozdílem v reliéfu krajiny je pohyb značně komplikovaný. Rozhodl jsem se, že se pokusím 

vytvořit podobný model s tím, že zvýším jeho stabilitu, snížím hmotnost. Zpočátku bylo 

nutné vytvořit platformu, která může nabídnout několik typů vozíků, od základní verze až 

po outdoorový model. Chtěl jsem využít spodní prostor vozíku (mezi koly) pro extra úlož-

ný prostor. Nevyužil jsem možnost vyrobit reálný model, namísto toho jsem se zabýval 2D 

kreslením a hledáním proporčně správného tvaru. (obr. 84) Ztratil jsem tím spoustu času a 

po vymodelování 3D modelu jsem zjistil, že výsledek není zdaleka takový, jaký jsem oče-

kával. Návrh vozíku působil mohutně, překombinovaně a robustně. Po odborné konzultaci 

s docentem Dvořákem jsem věděl, že nebude možné tento vozík vyrobit levně. Kompozitní 

materiály jsou na trhu rozšířené, ale jsou i velmi nákladné. Na současném trhu jsou téměř 

všechny vozíky vyrobeny z tenkostěnných trubek. Nechtěl jsem jít touto cestou. Původně 

jsem chtěl z překližky vyrobit jen model vozíku. Nakonec mě napadlo, využít překližku i 

k vlastní výrobě vozíku. Je dostatečně pevná, pružná a především levná. Je to skvělý mate-

riál.  



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 37 

 

obr. 83      

   

obr. 84 

5.1 AKTIVNÍ VOZÍK DO INTERIÉRU 

Lidé s postižením odkázáni na vozíky či jiné kompenzační pomůcky tráví většinu času 

v interiérech budov. V našem zeměpisném pásmu, kde se pravidelně střídá čtvero ročních 

období, není snadné pro lidi s ochrnutím trávit čas venku. Z tohoto důvodu je možné zvolit 

i netradiční materiál pro konstrukci vozíků určených do interiéru pro invalidy.  

5.2 Materiál PDP- překližka 

Překližky jsou kompozitní desky vyrobené ze tří nebo více vrstev loupaných nebo kráje-

ných dýh. Dýha je tenký list nebo pás dřeva o tloušťce 0,3 - 5mm. Počet dýh ve vrstvě je 

většinou lichý, čímž se zamezí tvarové deformaci vznikající tahem nerovnoměrných vrstev. 

V případě že se dají dvě podélné nebo příčné dýhy na sebe, může být sudý. Tloušťka jed-

notlivých dýh se v desce může měnit, ale vždy musí být tloušťky souměrné od středové 

dýhy, aby se překližka neprohnula. V armádě se využívala jako náhradní materiál pro části 
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letounů. Této překližce se říkalo „letecká“ a odlišovala se tím, že směr vláken dýh na sebe 

položených svíral úhel 45°, na rozdíl od klasické překližky, kde se listy dýh kladou na sebe 

pod úhlem 90°. V současné době se používá několik druhů překližek. Podle kvality nejlev-

nější je překližka pro obalové materiály (krabice, bedýnky). Používá se levná loupaná dýha, 

často z jehličnatých stromů (smrk SM, borovice BO), kde jsou povoleny praskliny, vypa-

dané suky aj. Ve stavebnictví se užívá voděodolná překližka. Překližku velmi často využí-

vají nábytkáři zejména pro pěkný vzhled a tvarovou stálost, které u masivního dřeva lze jen 

stěží dosáhnout. Ideální je při výrobě židlí, kde ji lze ohýbat a různě tvarovat. Obchodní 

název pro překližky větších tlouštěk až 40 mm je Multiplex. Tyto lze aplikovat jako stolo-

vé desky či pracovní plochy, stupně schodišť, rámy postelí. Jejich výhodou je nižší hmot-

nost oproti dřevovláknitým nebo dřevotřískovým deskám, zdravotní nezávadnost a přede-

vším obrovská pevnost ve všech směrech. Nezanedbatelná je jejich estetická hodnota srov-

natelná se dřevem. Lze v něm číst, můžeme sledovat průběh času, kdy se stromu dařilo a 

kdy nebyly dobré roky. To nedokáže vyčíst každý, ale každému je příjemný teplý dotyk 

dřeva a jeho přírodní teplá barva. Některé překližky mohou být vyztuženy hliníkovou folií 

nebo fólií z jiného kovu. Využívá se též fenolických a laminátových fólií. Letecké překliž-

ky se v současné době nejvíce používají mezi modeláři a jejich větší užití v leteckém prů-

myslu již není. 

Povrchová úprava je tenký film nátěrové hmoty, který zabrání přímému kontaktu 

s překližkou, přesněji s povrchovou dýhou. Dřevo je materiál, který dychtivě přijímá 

vzdušnou vlhkost anebo vysychá. Tyto jevy jsou spojeny s prostorovými změnami dřevní 

hmoty, které se nazývají bobtnání a sesychání. Dřevo jako hmota je velmi pórovité díky 

husté síti cév (trachejí, tracheid) podle typu dřeva. Podle typu řezů (příčný, podélný, tan-

genciální) se mohou snadno zanést nečistotou. Následná údržba je poměrně složitá a ve své 

podstatě nemožná, jelikož se neobejde bez nevratné barevné změny. Proto by všechny typy 

výrobků měly být povrchově dokončeny. Na trhu existuje velké množství různých druhů 

nátěrů, barev a laků. Většinou jsou rozděleny podle typu hlavní složky na akrylátové, poly-

uretanové, polyesterové, epoxidové, silikátové, celulózové, olejové, syntetické atd. Každá 

z těchto nátěrových hmot má své typické vlastnosti a z toho vyplívající přednosti a nevý-

hody. Pro překližku, ze které bude vyroben mnou navržený vozík, by byl nejvýhodnější 

polyuretanový nátěr. Je cenově přijatelný, snadno se nanáší stříkáním, poléváním, nebo 

ručně štětcem. Má vynikající vlastnosti, je mechanicky odolný, odolává organickým roz-
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pouštědlům například olejům, naftě, slabým kyselinám a především vodě. Dobře odolává 

povětrnostním vlivům. Jeho nevýhodou může být příprava. Skládá se ze dvou složek, které 

je potřeba smíchat v daném poměru. To pak určí jeho výsledné vlastnosti - tvrdost a křeh-

kost. Některé druhy polyuretanových laků nejsou vhodné pro předměty, jako jsou hračky a 

dětský nábytek. Jeho pořizovací cena je vyšší než kupříkladu syntetického laku. Je vhodné 

přidávat UV filtry pro zmírnění oxidace a následné zažloutnutí povrchu. 

5.2.1 Historie překližky 

Z historie lze její první výskyt zaznamenat na počátku 19. stol. v Belgii především v nábyt-

kářském průmyslu. Geniální Thonet (obr. 85) si ji velmi oblíbil při výrobě židlí. Následo-

valo období Bauhausu (obr. 85. 1), Le Corbusier se snažil najít pro ni uplatnění, 

v maximální míře jí využili Charlese a Ray Eamesovi (obr. 86, 87), ale především největší 

užití a slávu pro ni získal téměř celý skandinávský design. V počátcích to byli Alvar Aalto 

a Ilmari Tapiovaar (obr. 88). Následoval Tapio Wirkkala (obr. 89) finský sochař a sklář. 

Neměli bychom opomenout Marcela Breuera, který ve 40. letech vytvořil vynikající kolek-

ci stohovatelných stoliček (obr. 90). V 50. letech minulého století Dánové a Italové - Gio 

Ponti (obr. 91) ovládli trh s obrovským množstvím sedacího nábytku vyrobeného z tohoto 

materiálu. Dodnes světoznámá firma Ikea produkuje stále velmi oblíbená křesílka 

z ohýbané překližky a ani TON dodnes nezanevřel na tento skvělý mnohostranně použitel-

ný materiál. 

    obr. 85     obr. 85. 1. 
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obr. 86, 87 

obr. 88  obr. 89 

obr. 90 obr. 91 

5.3 Kovové součásti 

Všechny kovové součásti prototypu budou vyrobeny z oceli. Předběžně počítám s výrobou 

několika prototypů. V budoucnu by se měla používat na místo oceli slitina hliníku. Důraz 

je kladen na nízké pořizovací náklady, proto nechci využívat speciální např. titanové slitiny 

a karbonové komponenty. V interiérech domů a bytů nejsou kladeny tak vysoké požadavky 

na odolnost a mechanické zatížení. Všechny šroubové spoje by měly být jedné velikosti pro 

snadnou údržbu, postačí jeden utahovací klíč. Předpokládaný typ šroubu je M6 a měl by to 

být šroub s vnitřním šestihranem tzv. „inbus“ - Innensechskantschraube Bauer und Schaur-

te patentovaný v Německu v roce 1936 společností Bauer & Schaurte Karcher. (obr. 92, 

92.1) 
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obr. 92   obr. 92. 1 

Tento typ šroubu je nejvhodnější, jelikož při dotahování nevznikají kovové špony, které by 

mohly snadno poranit uživatele či poškodit oděv. Barevná škála se může různit, ideální je 

černá barva, která je snadno k dostání. Mezi šrouby budou umístěny kovové podložky stej-

né barvy a mezi nimi sklápěcí mechanismus vyrobený na zakázku. V principu se bude jed-

nat o dva kovové hranoly, z nichž jeden bude mít v sobě vyfrézovanou půlkruhovou drážku 

a druhý čep. U rukojeti a opěrky zad, tak docílíme sklopení o 90°. U velkých kol bude nut-

né vyrobit uchycení osy. Bude se jednat o kopii běžného uchycení, neboť chci docílit kom-

patibilitě mezi ostatními vozíky pro handicapované. Překližkový vozík PLY bude vždy 

jako druhý v domácnosti a prvotní předpoklad je nízká pořizovací cena. Chtěl bych, aby 

měli potencionální zákazníci možnost volby, někteří mohou být odkázáni na pohyb pomocí 

vozíku již řadu let. Mohou tak mít doma starší použité, avšak stále funkční kola 

s obručemi. Jejich využitím je možné ušetřit náklady, za které si mohou pořídit jiné kom-

penzační pomůcky (kvalitnější sedák), nebo barevnou povrchovou úpravu vozíku. Spodní 

kolečka (obr. 93) mají 60 mm v průměru a budou dodána od lokálního výrobce firma Mon-

tako. Kolečka jsou osazena s otočným čepem (Montako), na který bude navařen roznášecí 

plech. Plech bude opatřen dvěma otvory a přišroubován ke konstrukci vozíku. 

     obr. 93                        obr. 93.1 
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5.4 Dřevěné hmatné obruče 

Obruče jsou nedílnou součástí každého vozíku pro invalidy. Stejně jako klika od dveří 

umožňuje jejich otevření, obruče pomáhají převádět svalovou sílu paží do lokomoce otáče-

ní kol. Postižený se tak vyhne doteku pneumatiky, která často nese ve svém gumovém reli-

éfu mnoho nečistot. Obruče přicházejí do fyzického kontaktu s dlaněmi. Můžeme rozlišit 

čtyři druhy nejužívanějších obručí dle zdravotního postižení. Klasické hladké, vyrobené 

nejčastěji z nerezu, jejich levnější varianta je hliník opatřený nátěrem. Mezi paraplegiky je 

nejpoužívanější nerezová hladká obruč.(obr. 94) Kvadruplegici (tetraplegici) z důvodu čás-

tečného ochrnutí horních končetin, nemají zachovanou motoriku prstů na rukou, používají 

obruče potažené pryží. Ta jim umožňuje pohybovat se pouze tlakem a třením mezi pokož-

kou a pryží. Podobnou alternativou jsou pogumované kolíky na obvodu hmatných obručí. 

(obr. 95) Novinkou mezi hmatnými obručemi jsou tzv. integrované obruče do ráfku kola. 

(obr. 96) Mohou být i pogumované, proto je užijí obě skupiny paralyzovaných.  

Nepodařilo se mi zjistit, proč je průměr tenkostěnné trubky z které se hmatná obruče vyrá-

bí, tak malý. Standardní rozměr je 20 mm v průřezu. Nikdy jsem neviděl, že by někdo 

šplhal na tak tenkou tyč. Pro lepší úchop je vhodnější větší průměr tyče. Ideální průřez ob-

ruče je asi 40 mm. Pro aktivní vozíčkáře je sjezd v letních měsících z prudkého kopce 

značně problematický. Vlivem tření, které brzděním pomocí rukou vzniká, se obruče velmi 

zahřívají. Sjezd vyžaduje několik delších přestávek, pokud si handicapovaný nechce spálit 

prsty. Kov je materiál s velmi nízkou izolační schopností, proto je v zimních měsících do-

tyk holými dlaněmi nepříjemnou záležitostí. Jsem absolvent SPŠ dřevařské v Bystřici pod 

Hostýnem. Požádal jsem zástupce známé továrny na ohýbaný nábytek TON, zdali by vyro-

bili hmatné obruče z masivního bukového dřeva. Ředitel firmy TON mně vyšel maximálně 

vstříc a odkázal mě do oddělení vývoje, kde jsou schopni vyrobit masivní obruče. 

V minulosti se dřevěné hmatné obruče používaly, neboť nebyl jiný vhodný materiál. 

V současné době již nikdo dřevěné obruče, jako součást vozíku, nevyrábí. Nezbývá, než je 

vyzkoušet v reálu. 
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   obr. 94  obr. 95 

obr. 96 

5.5 Popruhy 

Na navrhovaném vozíku PLY použiji dvě velikosti popruhů, 50 mm a 30 mm každá po 

sedmi řadách. Popruhy jsou vyrobeny z polypropylenu a splňují hygienickou normu pro 

výrobu hraček. (obr. 97) Nosnost jednoho z nich je 300 kg. K přímému kontaktu s pokož-

kou uživatele ovšem nedojde. V sedací části bude antidekubitní sedák a v části opěrky zad 

bude umístěn přehoz s kapsou z materiálu kortexin. Každý z popruhů bude na obou kon-

cích zataven a bude ukončen několikrát šitým okem, do kterého bude vložen rozpěrný klín 

z překližky. K barvě PDP-P (překližované desky - překližky) je vhodnější kontrastní kom-

binace – červená (oranžová, zelená, modrá). Barevné variability dosáhneme také barevný-

mi nátěry překližky.  

 obr. 97 
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5.6 Brzdy 

V rámci snížení pořizovací ceny vozíku by bylo nejefektivnější využít některého typu brzd, 

který je už na trhu. Moje vlastní vize je vytvořit zámek na ose velkých kol a vyhnout se tak 

pákovým mechanismům deformujícím pneumatiku. V tomto případě by však mohli mít 

problém postižení kvadruplegici, kteří nemají zachovanou motoriku prstů s jemnějším 

ovládáním. Vše je zatím ve vývoji a na stavbu vlastního vozíku to nebude mít žádný vliv. 

PDP- P umožňuje snadné dodatečné přivrtání, do- frézování a přišroubování. 

5.7 Zádová opěrka – přehoz s úložnou kapsou 

Zádová opěrka bude vyrobena z kortexinu a nylonu (100% polyester- firma KINETIC). 

Jedná se o stejný typ materiálu, který se používá u batohů a ruksaků v zádové části, která se 

přímo opírá o záda. Na vnější straně zádové opěrky bude kapsa pro uložení nezbytných 

drobností, jako jsou uretrální katetry, inkontinenční vložky apod. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 45 

 

 PROJEKTOVÁ ČÁST 
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6 VOZÍK DO INTERIÉRU PRO HANDICAPOVANÉ -  PLY 

Název vozíku PLY jsem odvodil z anglického překladu slova překližka, tedy z plywood.  

Vozík se skládá ze 13 dílů vyrobených z PDP a 12 kusů záslepek, které se vlepí do před-

frézovaných otvorů a zabrání tak zpětnému pohybu tzv. ozubu, který uzamknou. Původní 

návrh neobsahoval třetí příčnou vzpěru (pod koleny) stále si nejsem její nezbytností jist, 

nicméně vše se nakonec projeví na prototypu. Tento původní návrh v průběhu práce neu-

stále upravuji a zdokonaluji. 

Rozměry vozíku se odvíjejí od antropometrických velikostí jeho uživatele. Přesněji, měří 

se délka stehenní kosti, obvod kyčlí a délka holenní kosti. V kreslícím programu 

AUTOCAD je funkce, pomocí které lze matematicky úměrně zvětšit, nebo zmenšit veli-

kost objektů. Následně lze data poslat na CNC obráběcí stroj, který pomocí fréz vytvoří 

vlastní díly z plotny PDP o rozměrech 2100x1250 mm. (obr. 98, 98.1) Z obrázku je patrné, 

výsledné množství pěti vozíků výtěže na jednu plotnu, jejíž cena je v současné době cca 

1200,-Kč. 

 

obr. 98 
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obr. 98.1 

6.1 Konstrukční spoje 

PDP má podobné vlastnosti jako masivní dřevo. Její výhodou je vyšší pevnost ve všech 

směrech a tvarová stálost. U vozíku předpokládáme různé typy zatížení od statického přes 

dynamické a také střídání směrů působené síly. Původně zamýšlený spoj na čep a dlab by 

nebyl vhodný, protože by se časem rozviklal. Rozhodl jsem se použít kombinaci starého 

rohového spoje na rybinový ozub a dlabu při čemž částečně využiji CNC stroj. Rybinový 

dlab v ploše bude dodělán ručně. Následně bude vlepena do horní části záslepka, která ry-

binový spoj v zádlabu uzamkne. Použiji starý osvědčený truhlářský spoj, který se používal 

po staletí na konstrukci převážně sedacího nábytku. (obr. 99- 101) Otevřené rybinové ozu-

by se dnes často používají pro svou estetickou hodnotu. Využívají kontrast mezi světlejší 

plochou a tmavší barvou dřeva v hraně. 
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obr. 99 

     

obr. 100- 101 
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7 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

 

obr. 102- hledání tvaru 

 

obr. 103- hledání tvaru 
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obr. 104- hledání tvaru, ergonomie  
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obr. 105- výkresová dokumentace PLY 
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obr. 106- výkres- vozík PLY 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 107- výkres-vozík PLY 

s přesnými rozměry 
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7.1 Detaily spojů vozíku PLY 
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obr. 108- 109- vizualizace vozíku PLY 

 

  

obr. 110- 111 - vizualizace vozíku PLY 
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ZÁVĚR 

Lidí s handicapem stále přibývá. Jedním z důvodů, je stále se zlepšující lékařská péče a 

snaha udržet pacienta při životě. V období minulého režimu byli zdravotně postižení lidé 

zavíráni do ústavů. Architektonicky, urbanisticky a logisticky jim byly vytvářeny bariéry. 

Tím byli plně izolováni od běžného života ve společnosti. V dnešní době se již tato situace 

velmi zlepšila a stále více handicapovaných vyráží do ulic, organizují se a plnohodnotně se 

začleňují do společnosti. Vznikají organizace, které se přímo specializují na pomoc handi-

capovaným. V některých případech lze stále, ve vztazích mezi postiženými a zdravými 

lidmi, cítit jistý odstup, ale doufám, že časem bude i tato bariéra odstraněna.  

Návrh vozíku PLY je pro mne osobně velkou výzvou, neboť se nejedná o statický objekt, 

ale musí vyhovovat všem ergonomickým požadavkům lidského těla a hygienickým nor-

mám. Tento vozík by měl vydržet každodenní intenzivní provoz a zátěž. V průběhu času 

testování prototypu se přesvědčím, zda vozík ve všech směrech obstojí. Pokud ano, rád 

bych postupně rozšiřoval záběr o další typy vozíků, pro další typy postižení. Mám v plánu 

postupně vylepšovat jednotlivé části vozíku, jako jsou područky, zvýšit opěrku zad, even-

tuálně hlavy, nebo vozík dokonce kombinovat s klekačkou. Cena vozíku by měla být do-

stupná všem lidem a sociálním skupinám. Snažil jsem se využít předešlých znalostí 

z oboru, ve kterém jsem dříve působil a skloubit je, se zkušenostmi z života na vozíku. 

Mojí největší motivací je snaha vyrobit vozík pro mě samotného a následně jej vyzkoušet 

v reálném životě. Pak bude možné všechny teoretické úvahy prověřit v praxi, při každo-

denním užíváním. Doufám, že má práce bude pro lidi s postižením přínosem.  
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