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ABSTRAKT 
Tématem této diplomové práce je návrh hydromasážní vany pro horní končetiny, který 
reaguje zejména na ergonomické nedostatky stávajících řešení. Navržený koncept klade 
důraz především na komfort pacienta a obsluhy zařízení a svým vzhledem odráží moderní 
prostředí svého využití, kterými jsou zdravotnická a rehabilitační zařízení.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
design, hydromasážní vana pro horní končetiny, vana, vodoléčba, hydromasáž 
 

ABSTRACT 
The topic of this thesis is design of hydrotherapy bathtub for upper limbs that reacts mainly 
to ergonomic weaknesses of current solutions. Created design concept is mainly focused 
on users comfort. Its appearance reflects the environment of medical and rehabilitation 
facilities. 

KEYWORDS 
Design, hydromassage bathtub for upper limbs, bathtub, hydrotherapy, hydromassage 
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1 ÚVOD 

Vznik hydroterapie, léčebné metody využívající účinků vody, je datován k období 
starověké římské kultury. K jejímu významnému rozvoji došlo především v 18. a 19. 
století a v dnešní době zahrnuje velké množství léčebných postupů, mezi něž patří i vířivá 
lázeň a hydromasáž. Obě tyto procedury jsou využívány mimo jiné k samostatné masáži 
horních končetin, přičemž k jejich aplikaci slouží končetinové masážní vany. K uplatnění 
van dochází v současnosti zejména ve zdravotnických a rehabilitačních pracovištích, kde 
jsou využívány pro pooperační a poúrazovou rehabilitaci. Jejich aplikace snižuje otoky, 
přispívá ke zlepšení kloubní pohyblivosti nebo relaxaci svalstva.  [1] [2] [3] [4] 

I přes své časté využití, dostupné hydromasážní vany ve většině případů nereflektují 
prostředí moderních zdravotnických pracovišť a můžeme se u nich setkat s rozdílným 
ergonomickým řešením. To souvisí především s tvarem masážní nádoby, který výrazně 
ovlivňuje komfort pacienta v průběhu léčebné procedury. V některých případech je 
problematický také přístup pacientů na invalidním vozíku.  

Cílem této diplomové práce je proto navrhnout vizuálně působivý design hydromasážní 
vany pro horní končetiny splňující ergonomické nároky uživatelů jak ze strany pacienta, 
tak také obsluhy přístroje.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Léčebných účinků vody si lidé začali všímat již ve starověku. Během několika století se 
následně ozdravné metody i různá rehabilitační zařízení vyvíjela v závislosti na 
technologickém vývoji a nejnovějších poznatcích z lékařských oborů. V současné době se 
hydroterapie využívá nejen v lázeňských či zdravotnických zařízeních, ale i v sanatoriích 
či dokonce v některých domácnostech.  

 Historický vývoj vodoléčby 2.1

Hydroterapie patří mezi nejstarší léčebné metody. Byla známa již v antickém Římě, kde se 
lázně a samotná vodoléčba staly nedílnou součástí kultury. Po mnoho let však následně 
hydroterapie upadla v zapomnění a její moderní základy položil až skotský spisovatel 
a lékař Tobias Smollett. Ten ve svém díle z roku 1752 popisuje mechanické působení vody 
na lidské tělo jako způsob léčby nejrůznějších onemocnění. [1] [5] 

V 18. a 19. století došlo k dalšímu rozvoji a rozšíření vodoléčby díky přírodnímu léčiteli 
Vincenzi Priessnitzovi a faráři Sebastianu Kneippovi. Jejich léčebné metody se staly 
známé po celém světě a jsou používány dodnes. Právě mezi metody Vincenze Priessnitze, 
zakladatele známých lázní Gräfenberg, patří například venkovní koupel horních končetin, 
během níž byly ruce ponořeny v mělkém bazénku s protékajícím chladným pramenem 
vody o teplotě 8 - 15°C. Mohlo tak být docíleno například odstranění migrén, nespavosti 
nebo zklidnění srdečního tepu. [2] [3] [6] 

Obr. 2-1 Venkovní koupel horních končetin [6] 
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V roce 1941 bylo Illem Floydem patentováno hydromasážní zařízení, které bylo schopno 
produkovat proud směsi vody a vzduchu ve velkém množství kapaliny. Přístroj byl 
připevněn k okraji vany a uživatel byl schopen kontrolovat poměr vody a vzduchu 
v proudu tak, aby byl léčebný účinek pro pacienta maximální. [7] 

Masážní vana pro horní a dolní končetiny byla patentována o 11 let později Louisem 
Newmanem. Pacient během procedury seděl nebo ležel s končetinami vloženými do vany 
prostřednictvím otvorů v boční stěně. Úniku vody zabraňovala nafukovací manžeta. [8]

 

Obr. 2-3 Masážní vana pro horní a dolní končetiny [8] 

Obr. 2-2 Hydromasážní zařízení z roku 1941 [7] 
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V dnešní době slouží končetinové vany pro léčebné procedury hydromasáž a vířivou 
koupel. Využívány jsou například pro léčbu pooperačních stavů, úrazů pohybového 
systému, u trofických změn končetin nebo při svalových atrofiích. [1] 
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 Designérská analýza  2.2

V rámci designérské analýzy jsou představeni zástupci současných končetinových van 
dostupných na trhu, které sloužily jako zdroj inspirace v rámci předkládané diplomové 
práce. 

2.2.1 WKG  

Vířivá vana WKG (900 x 950 x 920) mm je přístroj polského výrobce a distributora 
zdravotnické techniky, firmy Meden-Inmed. V porovnání s konkurenčními produkty na 
trhu se jedná o vanu s větším objemem, který je zde až 45 l. Vybraný model disponuje 
celkem 44 hydromasážními tryskami umístěnými na spodní ploše masážní nádoby. Trysky 
zde nejsou směrově nastavitelné. [9] 

 

 

Dominantním prvkem celého přístroje je masážní nádoba. To je zapříčiněno kromě většího 
objemu přístroje také špatnou integrací nádoby do celkového tvaru zařízení. Díky zkosení 
přístroje v bočním pohledu směrem dolů, došlo k jeho výraznému odlehčení. Tvarování 
zadní strany zařízení zde reflektuje spíše umístění přístroje u stěny místnosti nežli volně 
v prostoru. Celá masážní vana je umístěna na 3 nohách, které však nejsou do celkového 
tvaru dobře začleněny. Jejich tvar nerespektuje tvarování horní poloviny zařízení 
a podstava vůči celku působí subtilně. Kromě u van tradiční bílé barevnosti je zařízení 
vyráběno také v zeleném provedení, které reflektuje zdravotnické prostředí a zároveň také 
činí přístroj opticky méně robustním. 

Obr.  2-4 Vířivá vana WKG [9] 
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Obr.  2-5 Vířivá vana WKG [9] 

2.2.2 Castillo a 1114 

Portfolio české společnosti Fysiomed CS s více než 1400 produkty obsahuje celkem dva 
modely masážních van pro horní končetiny - model Castillo a model 1114. Stejně jako 
u většiny vybraných zástupců jsou oba modely dostupné ve dvou provedeních, které se 
vzájemně liší svým vnitřním vybavením. Přístroje ve vyšším provedení disponují například 
dezinfekčním a perličkovým systémem nebo elektronickým ovládacím panelem, který 
umožňuje nastavení parametrů terapie nebo sledování aktuální teploty vody v lázni. [10] 

 

 
Obr.  2-6 Vířivá vana Castillo [10] 
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První model, Castillo a Castillo Basic (950 x 1100 x 1070) mm s objemem 36 l, je vybaven 
celkem 10 směrově nastavitelnými masážními tryskami umístěnými na bočních stěnách 
masážní nádoby [10]. Tvar masážní nádoby zde není příliš zohledněn v celkovém 
tvarování přístroje. Střední část zařízení nijak nenavazuje na jednoduchý tvar samotné 
masážní nádoby a ten se pouze částečně odráží v řešení podstavy zařízení. Ta je zde 
tvořena odhalenou kovovou konstrukcí, která však působí vůči horní části zařízení velice 
subtilně a jejich vzájemný poměr není vyvážený. Díky tomu působí celý přístroj 
nestabilně.  

Druhým modelem v portfoliu firmy Fysiomed jsou masážní vany 1114 E a 1114 T (700 x 
790 x 930) mm. Masáž horních končetin je u těchto van prováděna prostřednictvím 
4 směrově nastavitelných trysek, které jsou zabudovány v bočních stěnách vany. Mezi 
konkurencí vyniká tato masážní vana především svými celkově malými rozměry a nízkým 
užitným objemem 20 l, což činí přistroj vhodný pro pracoviště s malými prostorovými 
možnostmi. Celkové tvarování přístroje je nejednotné. Částečně organický tvar horní 
plochy, který navazuje na tvar masážní nádoby, přechází v čistě geometrickou podstavu 
přístroje. Ta je zde tvořena dvěma kovovými profily. [10] 

2.2.3 BTL-3000 Cornea 

Výrobce dalšího ze zástupců, česká firma BTL, patří mezi největší světové společnosti 
zabývající se vývojem, výrobou a distribucí zdravotnické techniky. Několik produktů této 
firmy z oblasti fyzioterapie a estetické medicíny získalo v roce 2014 ocenění za design Red 

Obr.  2-7 Vířivá vana 1114E [10] 
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Dot Award. Konkrétně se jednalo o rehabilitační přístroje BTL-4000 Premium a BTL-6000 
High Intensity Laser a  zařízení Protégé Elite, Vanquish a Protégé Intima. [11] 

V portfoliu společnosti BTL můžeme najít celkem dva modely končetinových van, a to 
vany BTL-3000 Cornea 10 a BTL-3000 Cornea 20 (695 x 950 x 935) mm. Model vyšší 
úrovně je vybaven například digitálním LED displejem nebo je zde například volitelné 
externí LED osvětlení ve spodní části produktu. Užitný objem van je 25 l. Masáž horních 
končetin probíhá prostřednictvím 10 vodních trysek rozmístěných na bočních stěnách 
masážní nádoby. [11] 

Končetinové vany vynikají jednoduchým oblým tvarováním, které je charakteristické i pro 
ostatní hydroterapeutické produkty ze sortimentu firmy. Kompaktní tvar přístroje se odvíjí 
od tvaru masážní nádoby a jako u jednoho z mála produktů na trhu je podstava citlivě 
začleněna do celkového tvaru. Ovládací prvky jsou umístěny na šikmé ploše postupně 
přecházející z horní plochy do masážní nádoby. Na rozdíl od předchozích zástupců jsou 
svým tvarem produkty určeny především pro volné stání v prostoru.  

2.2.4 Coral a Coral Lymfo 

Coral a Coral Lymfo (950 x 870 x 1050) mm s užitným objemem 30 l, jsou produkty 
slovenské firmy Chirana Progress. Vanu Coral je možné využít pro hydromasáž i masáž 
vzduchovou. Vybavena je celkem 44 hydromasážními a 46 vzduchovými tryskami, které 
nejsou směrově nastavitelné. Končetinová vana Coral Lymfo může být vybavena 12 nebo 
44 hydromasážními tryskami a navíc obsahuje také masážní kruh pro lymfatickou masáž 
horních končetin. [12] [13] 

Obr.  2-8 Vířivá vana Cornea [11] 
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Obr.  2-9 Vířivá vana Coral Lymfo [12]  

V porovnání s vybranými zástupci je tvarové řešení více organické. Podobně jako 
u modelů Cornea je masážní nádoba dobře začleněna do horní části přístroje. Plynulý 
přechod mezi horní a spodní polovinou zařízení je však narušen náhlým přechodem 
v kovovou podnož, na které je celá vana postavena.  

 

 

2.2.5 Hydroxeur Mani-Jet 

Dalším vybraným zástupcem je končetinová vana Hydroxeur Mani-Jet (970 x 950 x 
1065) mm německé firmy Trautwein. Vana je vybavena masážní nádobou s užitným 
objemem 40 l a masáž zde probíhá díky celkem 34 masážním tryskám. [14] 

a) b)

Obr.  2-10 (a) Vířivá vana Coral, (b) vířivá vana Coral Lymfo [12] 
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Díky dobré integraci masážní nádoby a podstavy přístroje do jednoduchého tvaru je celý 
tvar zařízení kompaktní, čemuž pomáhá také oblé tvarování. Přístroj působí poměrně 
robustně, což je však i výhodou. Zadní plocha masážní nádoby zde postupně přechází ve 
vyvýšený panel v zadní části zařízení, na jehož přední straně je umístěna většina 
ovládacích prvků, což usnadňuje přístup obsluhy k ovládání přístroje. 

2.2.6 Lastura Hobby 

Druhým vybraným produktem firmy Chirana Progress je končetinová masážní vana 
Lastura Hobby, která může být využita jak pro masáž horních, tak také dolních končetin. 
Díky výškové nastavitelnosti vany prostřednictvím dvou elektrických zvedacích jednotek 
je možné zařízení využít pro oba páry končetin v závislosti na potřebách pacienta. Užitný 
objem vany Lastura Hobby (1060 x 660 x (795–1445)) mm je 40 l a k masáži končetin zde 
slouží celkem 18 hydromasážních trysek. Celá vana je navíc plně mobilní. [12] 

Obr.  2-11 Vířivá vana Hydroxeur Mani-Jet [14] 
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Obr.  2-12 Masážní vana Lastura Hobby [12] 

2.2.7 Electra 

Posledním produktem zařazeným v designérské analýze je čtyřkomorová vana Electra 
(1280 x 950 x (950–975)) mm určená pro končetinovou galvanickou koupel. Toto zařízení 
je opět součástí sortimentu firmy Chirana Progress. Zařízení slouží pro aplikaci 
galvanického proudu na dolní a horní končetiny z vodního prostředí. Horní končetiny jsou 
během léčebné procedury připojeny ke kladnému pólu zdroje a dolní naopak k pólu 
zápornému, díky čemuž mají tzv. klesající proudy během procedury zklidňující účinek. 
Kromě galvanické koupele je možné využít toto zařízení také pro masáž vzduchovou. [12] 

 

 Obr.  2-13 Čtyřkomorová lázeň Electra [12] 
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 Ergonomická analýza 2.3

Končetinové vany jsou zdravotnická zařízení, u nichž jejich ergonomické řešení významně 
ovlivňuje komfort pacienta v průběhu léčebné procedury. U stávajících produktů se však 
můžeme setkat s rozdílnými řešeními a tedy i rozdílným komfortem pacienta. 

2.3.1 Tvar masážní nádoby a poloha pacienta  

Tvar masážní nádoby udává polohu pacienta v průběhu léčebné procedury. Produkty na 
současném trhu byly rozděleny podle tvaru masážních nádob do celkem čtyř skupin. 
Rozdíly mezi jednotlivými řešeními jsou demonstrovány pomocí počítačové simulace na 
průměrné postavě vždy na jednom vybraném zástupci. Tato čtveřice klasických 
končetinových van je doplněna o čtyřkomorovou vanu Electra. 

Coral a Coral Lymfo 

U první skupiny dochází při vložení končetin do masážní nádoby k jejich částečnému 
křížení. Uživatel je nucen mírně přizpůsobit polohu horní části těla, což zde však není 
zásadním nedostatkem. Tvarově podobné řešení masážní nádoby můžeme najít také 
u produktů BTL Cornea, které lze do této skupiny také zařadit.  

Model vany Coral byl osobně vyzkoušen během konzultace ve firmě Chirana Progress. 
Informace týkající se jejího samotného fungování a konstrukčního řešení za účelem 
zpracování práce poskytli Ing. Pavol Markech, technicko-výrobní ředitel firmy a vedoucí 
konstrukce Ing. Jozef Uhlík.  

Hydroxeur Mani-Jet 

Přední část tohoto tvaru masážní nádoby je oproti ostatním více vykrojena a umožňuje tak 
pacientovi, spolu s větší hloubkou, přirozené přímé umístění horních končetin. Přední 
vyvýšená část nádoby postupně přechází do zadní, nižší části, čímž vzniká nakloněná 
plocha pro mírné podepření paží. Poloha rukou v lázni umožňuje vzpřímený sed pacienta. 
Nevýhodou tohoto typu nádoby je velké množství vody nutné pro chod zařízení.  

Díky téměř shodnému tvaru nádoby lze do této skupiny zařadit také končetinovou vanu 
WKG. U tohoto modelu jsou jako u jednoho z mála umístěny trysky na spodní ploše 
nádoby, kvůli čemuž dochází k masáži končetin pouze z jednoho směru. Celkový tvar 
zařízení navíc nedisponuje dostatečným prostorem pro spodní končetiny. Možnost 
vyzkoušení vany WKG a informace o jejím fungování a samotné léčbě poskytla vedoucí 
rehabilitace v brněnském centru komplexní rehabilitační péče Chironax Invest, specialistka 
Petra Křivánková. 
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Castillo 

Otevřený tvar této masážní nádoby vyžaduje od pacienta velké rozevření loktů pro vložení 
končetin do masážní nádoby a i přesto zde dochází k částečnému křížení rukou. Pacient je 
navíc nucen výrazně naklonit trup nad masážní nádobu, což zásadně snižuje jeho komfort 
v průběhu léčebné procedury.  

Starší model této vany je využíván v rehabilitačním centru na poliklinice v brněnském 
Starém Lískovci, kde bylo pro potřeby práce personálem umožněno jeho vyzkoušení a dále 
také objasněno samotné fungování zařízení. 

 

Obr.  2-14 Srovnání ergonomického řešení stávajících produktů 
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1114 

Snahou u tvarového řešení čtvrté skupiny produktů je minimalizovat celkové rozměry 
zařízení a jejich objem. Proti této výhodě však stojí značně nepohodlné umístění končetin 
v lázni. Pacient naklání trup nad masážní nádobu a vkládá paže do nádoby kolmo k tělu. 
Celá předloktí končetin se v masážní nádobě kříží, a to neumožňuje rovnoměrnou masáž 
horních končetin. 

ELECTRA 

Celková poloha pacienta při využívání čtyřkomorové končetinové vany Electra se zásadně 
liší od předchozích zástupců. Horní končetiny jsou umístěny v přirozené přímé poloze. 
Vloženy jsou do dvou oddělených masážních nádob po stranách pacienta, díky čemuž je 
také umožněn vzpřímený sed pacienta. Samotné masážní nádoby jsou otočné, díky čemuž 
je možné pacientovi individuálně přizpůsobit také úhel, který horní končetiny svírají.  

Nejvhodnějším tvarem masážních nádob u klasických končetinových van je tvar 
charakteristický pro druhou skupinu produktů, u nichž byla funkčnost tvaru ověřena kromě 
počítačové simulace také na zjednodušeném fyzickém modelu v měřítku 1:1. Fyzický 
model byl vytvořen také pro masážní nádobu vany Coral, u níž nejsou nedostatky 
z hlediska ergonomie zásadní a objem tohoto zařízení je v porovnání s vanou Hydroxeur 
Mani-Jet výrazně menší. Jako ergonomicky vyhovující byla vyhodnocena také poloha 
pacienta při využívání čtyřkomorové končetinové vany, kdy jsou horní končetiny umístěny 
po bocích pacienta. 

2.3.2 Přístup pacienta na invalidním vozíku 

Končetinové vany jsou často využívány také pacienty na invalidním vozíku, čemuž je 
i většina existujících produktů uzpůsobena. V některých případech je však i přesto přístup 

Obr.  2-15 Ergonomické řešení čtyřkomorové končetinové vany Electra 



 

28 

těchto uživatelů značně problematický. Důvodem je výškové umístění nádoby, které je 
neměnné. U  mobilních pacientů se tento problém řeší výškově nastavitelnou židlí, pomocí 
které se pacient vertikálnímu umístění masážní nádoby přizpůsobí. U pacientů na vozíku 
s vyšší výškou sedu nebo s neodnímatelnými područkami nemusí být prostor pod vanou 
dostačující. Pokud naopak vanu využívá pacient na vozíku s nižší výškou sedu, nebývá 
často schopen do masážní nádoby ruce pohodlně vložit. Výška sedu je pak upravena 
pomocí sedáku nebo je stejně jako v předchozím případě pacient přesunut na výškově 
nastavitelnou židli. Ani jedno z řešení však není ideální a přesun pacienta je mnohdy 
značně komplikovaný. [15] 
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 Technická analýza 2.4

Končetinové masážní vany jsou zařízení, u nichž je k léčbě využíváno tlakového 
a tepelného působení cirkulující vody v lázni. V dnešní době vany slouží především pro 
pooperační a poúrazovou rehabilitaci, ale také pro relaxaci při fyzické a psychické zátěži. 
[9] 

2.4.1 Hydroterapie 

Název hydroterapie neboli vodoléčba je odvozen od slova „hydro“ - voda. Jedná se 
o formu fyzikální terapie, která na organismus působí zejména reflexně, lidské tělo tedy 
reaguje na určité fyzikální podněty – chemické, mechanické nebo tepelné. Dnes se 
hydroterapie aplikuje v různých formách, například jako podvodní masáž končetin, vířivá 
lázeň, hydromasáž, perličková koupel, skotské střiky nebo také Kneippův chodník. [16] 
[17] [18] 

2.4.2 Hydromasáž a vířivá koupel 

Léčebné postupy hydroterapie, hydromasáž a vířivá koupel se řadí mezi vodní masážní 
procedury a jsou obě založeny na podobném principu. V případě hydromasáže je léčba 
prováděna v nerezové vaně, po jejímž obvodu jsou rozmístěny směrově nastavitelné 
masážní trysky. Pro vířivou koupel je pak využívána vana plastová se dvěma tryskami 
v přední a zadní části. Tvar vany pro vířivou koupel je uzpůsoben tak, aby bylo pohodlí 
pacienta v průběhů léčby maximální. [16]  

Obr.  2-16 Využití masážní vany Aquamanus [19] 
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Procedury mohou být aplikovány jak na celé tělo, tak pouze lokálně, na horní nebo dolní 
končetiny, v závislosti na potřebách pacienta. Délka koupele je přibližně 15 minut. Voda 
v lázni je izotermická nebo lehce hypertermická a je upravena v závislosti na diagnóze 
pacienta. [4] [16] [20] 

2.4.3 Využití 

U hydromasáže dochází díky vysokotlakým proudům k intenzivní masáži. Kromě 
masážních proudů má v tomto případě pozitivní vliv na pacienta také teplota vody. 
V horké vodě dochází například k rozšíření cév nebo snížení krevního tlaku. Vyšší teplota 
vody také přispívá k uvolnění svalů, v jejímž důsledku jsou lépe prokrvovány a rychleji se 
regenerují. Dále také masážní proudy zmírňují bolest, stimulují vylučování endorfinů nebo 
pozitivně působí na pacientův psychický stav. [16] 

Vířivá koupel má díky spojení mechanického působení vířící vody s její vyšší teplotou 
relaxační a uvolňující efekt. Dochází k lepší aktivaci kožních receptorů a prokrvení 
končetin, pomáhá ke zlepšení místního metabolismu. Tato procedura je indikována po 
úrazech pohybového systému, využívána je pro léčbu pooperačních stavů a stavů po 
poliomyelitidě, pro léčbu svalové atrofie, periférní parézy nebo trofických změn končetin. 
[4] [16] 

2.4.4 Masážní vana pro horní končetiny 

V dnešní době se pro léčbu horních končetin rozdíly mezi vanami určenými pro 
hydromasáž a vířivou koupel stírají. Na trhu můžeme najít produkty se shodným 
vybavením označené různými názvy jako hydromasážní vany či vířivé lázně pro horní 
končetiny. 

2.4.5 Princip fungování masážní vany 

Princip hydromasáže a vířivé koupele je stejný. Obě procedury jsou založeny na cirkulaci 
vody ve vaně zajištěné oběhovým čerpadlem, které je jádrem celého systému. Vana 
funguje jako uzavřený systém, kdy napuštěná voda obíhá celým systémem v průběhu jedné 
koupele stále dokola. Voda je sacím vtokem nasávána k čerpadlu, odkud je poslána 
rozvodným potrubím do trysek a dále zpět do vany. Účinek vodní masáže je možné 
regulovat mísením tlakové vody se vzduchem, k čemuž dochází přímo v hydromasážních 
tryskách. Čím větší je poměr vzduchu ve vodním proudu, tím je masáž intenzivnější. [4] 
[16] [21] [22] [23] 
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Některá masážní zařízení na trhu jsou vybavena kromě klasického masážního systému také 
systémem perličkovým. Díky tomu je vanu možné využívat také pro masáž vzduchovou 
neboli perličku. Tento systém využívá proudícího stlačeného vzduchu. Středem systému je 
dmychadlo, které vytlačuje vzduch přes trubky do vzduchových trysek umístěných 
většinou na spodní straně vany. Zde pak vzduch vychází formou proudu jemných bublinek, 
čímž dochází k přenosu uvolňujících se vibrací na končetiny. Vzduchová masáž je 
využívána především pro relaxaci a duševní uvolnění. Pozitivně však působí také při 
kloubních bolestech či revmatických potížích. [24] [25] [26] [27] 

Obr.  2-17 Uspořádání vnitřních komponent u celotělových masážních van [24] 

Čerpadlo 

Čerpadla, neboli hydrogenerátory, patří mezi hydraulické stroje. Dochází u nich 
k transformaci energie za účelem čerpání kapaliny, která je zde zároveň objektem čerpání 
i nositelkou energie. V současnosti se čerpadla uplatňují téměř ve všech oblastech lidské 
činnosti a právě jejich široké využití je důvodem velkého množství čerpadel z hlediska 
velikosti a typu. [28] [29] 

Mezi základní výkonnostní parametry čerpadel patří příkon, definovaný jako výkon 
přenesený hnacím zařízením na hřídel čerpadla. Příkon čerpadel u masážních van pro horní 
končetiny se pohybuje mezi (600–900) W. Dalšími základními parametry čerpadel je pak 
například měrná energie čerpadla nebo průtok Q definovaný objemem kapaliny, který je 
čerpadlem dodáván do výtlačného potrubí za jednotku času. [28] [29] 
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Trysky 

V současné době se u masážních van setkáváme s různými druhy trysek, které se mohou 
lišit svou velikostí či využitím. Fungování trysek je většinou založeno na Venturiho 
principu, který označuje skutečnost, že tlak v proudící kapalině klesá v části potrubí 
s menším průřezem, zatímco její rychlost naopak roste. [22] [27] [28] 

 

 

Dle využití můžeme trysky rozdělit na trysky vibrační, bodové, rotační, směrové, 
celoplošné nebo například akupresurní. Na masážních vanách jsou stále častěji využívány 
trysky typu Micro Slim či Nano, jejichž masážní účinek je o 40% vyšší. [27] 

Obr.  2-19 Masážní tryska firmy Chirana Progress [31] 

 

 

Obr.  2-18 Zobrazení Venturiho principu [30] 
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Další součásti 

V případě vany vybavené perličkovým systémem je součástí zařízení také dmychadlo. 
Tento přístroj stlačuje nasávaný atmosférický vzduch a vytlačuje jej skrze potrubí do 
vzduchových trysek [25]. Součástí vybavení masážních van je dále například ruční sprcha 
určená pro dezinfekci zařízení, kterou lékařský pracovník provádí po každé léčebné 
proceduře. Do masážních van je většinou instalován také snímač výšky hladiny vody, který 
zde má funkci bezpečnostní pojistky čerpadla proti chodu na sucho [23]. Součástí 
některých van je také dezinfekční systém. Součástí standardního vybavení van je židle pro 
pacienta.  

2.4.6 Materiál 

Vany jsou v dnešní době vyráběny zejména z polymetylmetakrylátu, zkráceně akrylátu. 
Požadovaného tvaru je dosahováno lisováním z akrylátových desek, podle jejichž způsobu 
výroby můžeme akrylát rozlišit na dva druhy. Jedná se o akrylát litý a extrudovaný, u nichž 
rozdílný způsob výroby způsobuje také rozdílné užité vlastnosti. Akrylátové desky vzniklé 
extrudováním se vyrábí tažením, u litého akrylátu pak vznikají litím do forem. V případě 
tažení se vlastnosti materiálu zachovávají pouze v jednom směru, u litého se jeho vlastnosti 
zachovávají ve všech směrech. Litý akrylát je tedy výrazně kvalitnější, má lepší fyzikální 
a chemické vlastnosti, což se však odráží také na jeho ceně. Pro zvýšení tuhosti materiálu 
může být vana vyztužena. [32] [33] [34] 

Za výhody akrylátu lze označit jeho snadnou zpracovatelnost, jeho provedení je možné 
v mnoha barvách a disponuje neporézním vysoce lesklým povrchem s antibakteriálními 
vlastnostmi. V porovnání s laminátem je lehčí, vyznačuje se dobrými tepelně izolačními 
vlastnostmi, při napouštění se rychle ohřívá a teplo také i udržuje. [23] [33] [34] 

2.4.7 Ovládání 

Ovládání je u většiny van podobné. Na vanách je obvykle využíváno pro napouštění vany 
jednoho či dvou pákových ovladačů pro přívod teplé a studené vody. Jsou zde také 
umístěny ovladače pro manipulaci s ruční sprchou, pro výpusť zařízení a pro regulaci 
přisávání vzduchu do masážních trysek. 
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Pro přesnější kontrolu teploty napouštěné a někdy i napuštěné vody v lázni bývá na vanách 
zabudovaný také elektronický teploměr, kterým je teplota vody snímána a na 
elektronickém panelu následně zobrazována. Pokud je vana vybavena elektronickým 
ovládacím panelem, může být využíván například pro nastavení délky léčebné procedury 
nebo pro nastavení režimu masáže. Množství ovladačů se však vždy odvíjí od vybavení 
konkrétního modelu vany. 

 

Obr.  2-21 Ovládací panel vany Coral Lymfo [31] 

Obr.  2-20 Ovládací prvky vany Coral [31] 



 

35 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

 Analýza problému 3.1

Na trhu se vyskytují vany s různými tvary masážních nádob, u nichž se užitný objem 
pohybuje mezi cca (25 – 40) l. U existujících řešení není většinou problematická jejich 
funkčnost, ale spíše komfort pacienta, a to právě v souvislosti s tvarem masážní nádoby, 
která udává jeho polohu v průběhu léčby. Masážní nádoby se liší především úhlem, který 
svírají pacientovy horní končetiny, s čímž se také proměňuje poloha horní části těla 
uživatele. Dochází například ke značnému naklonění nad masážní vanu či ke křížení paží 
uvnitř. To snižuje nejen pohodlí pacienta, ale také zabraňuje rovnoměrné masáži jeho 
končetin.  

Výška zařízení se odvíjí od polohy pacienta v sedě, u některých zařízení však není 
dostačující prostor pro umístění dolních končetin. Pokud je vana určena také pro pacienta 
na invalidním vozíku, měla by disponovat potřebným prostorem. V některých případech je 
i přesto u takovýchto van přístup invalidních pacientů značně problematický. Je zde 
problém s výškovým umístěním masážní nádoby, což se u mobilního pacienta řeší pomocí 
výškově nastavitelné židle. To však pro pacienta na invalidním vozíku není ideálním 
řešením.  

Princip fungování končetinových van je založen na tradičních postupech. K jejich obměně 
vlivem nových technologií dochází pouze minimálně a předpokládaná je zde proto jejich 
dlouhá životnost. Většina van je vyrobena z akrylátu, který umožňuje, díky své snadné 
tvarovatelnosti, vytvoření jak ostrých geometrických, tak také organických tvarů. 

Problematickým bodem je také vizuální působení produktů na pacienta a obsluhu přístroje, 
které je nedílnou součástí celého léčebného procesu. Většina produktů na trhu však 
disponuje designem, který v uživateli nebudí dojem moderního profesionálního zařízení. 
Zásadními nedostatky tvarových řešení van je především špatná integrace podstavy 
zařízení do celkového tvaru masážní vany, tvarová nesourodost jednotlivých částí a jejich 
poměrová nevyváženost. Vany mohou být v prostoru umístěny jako volně stojící či stojící 
u stěny. Celkové tvarové řešení u existujících produktů však reflektuje většinou jen jednu 
z možností. Zařízení také disponují velkým množstvím ovládacích prvků, které jej pro 
obsluhu přístroje činí hůře ovladatelným. 
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 Cíl práce 3.2

Cílem práce je návrh vířivé vany pro masáž horních končetin s užitným objemem přibližně 
30 l, která bude určena především pro zdravotní a rehabilitační zařízení. Cílovou skupinou 
budou pacienti vyžadující léčbu horních končetin. Přístroj bude vybaven tryskami pro 
vodní i vzduchovou masáž a ruční sprchou pro dezinfekci zařízení. Předpokládaná je 
malosériová výroba v řádu stovek kusů ročně a to za využití tradičních materiálů - 
akrylátu. Cena produktu se bude odvíjet od formy navrženého řešení, se kterým souvisí 
také použité vnitřní komponenty.  

Podstatou práce je řešení problémů, které vyplynuly z analýzy současných produktů a jsou 
blíže definovány v kapitole 3.2. Analýza problému. Hlavním cílem práce je tedy navrhnout 
vizuálně působivý ergonomický design, který bude maximálně respektovat také nároky 
pacientů na invalidním vozíku. Prioritou při zpracování práce je především zvýšit komfort 
pacienta při využívání zařízení. Definovat tedy tvar masážní nádoby a polohu uživatele 
v průběhu léčebné procedury tak, aby byly funkčním a zároveň komfortním řešením pro 
pacienta i obsluhu přístroje. Důležitou součástí návrhu je také řešení snadného 
a intuitivního ovládání zařízení. 

Kromě komfortu uživatele bude při zpracování návrhu kladen důraz také na zlepšení 
vizuálního působení přístroje. Přístroj by měl reflektovat prostředí využití 
ve zdravotnických zařízeních. Důležité je zde vyhnout se přílišné členitosti přístroje a jeho 
tvarové nesourodosti. Svým tvarem by měl návrh odpovídat možnému umístění jak 
u stěny, tak v prostoru místnosti.   
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

V této kapitole jsou představeny tři rozdílné přístupy k návrhu končetinových masážních 
van. Kromě tvarového a technického řešení se liší významně také svými ergonomickými 
aspekty, které hrají důležitou roli při volbě výchozí varianty pro finální tvarové řešení. 

 Varianta 1 4.1

4.1.1 Tvarové řešení 

První variantní studie navazuje na tradiční řešení masážních van. Snahou u této studie bylo 
především začlenit podstavu do celkového tvaru zařízení za cílem vytvoření jednoduchého 
a kompaktního tvaru. Výrazným prvkem této varianty je proměnný rádius, který přechází 
z velkého poloměru v horní části zařízení do menšího v části spodní. Pro vizuální 
odlehčení přístroje bylo využito poměrně výrazného tvarování masážní vany v bočním 
pohledu a pro mírné zdynamizování klasicky statického tvaru byl lehce nakloněn okraj 
horní stěny. Částečně přesahující hrana zde má za cíl zamezit přetečení vody při provozu 
a údržbě přístroje. Celkové tvarování produktu odráží jak možné umístění vany u stěny 
místnosti, tak také její samostatné postavení v prostoru. 

Obr.  4-1 Variantní studie 1 - perspektivní pohled 
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Obr.  4-2 Variantní studie 1 - zjednodušené schéma vnitřního uspořádání  

 

Obr.  4-3 Variantní studie 1 - rozměry 
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4.1.2 Ergonomické řešení 

Volba tvaru masážní nádoby vychází z poznatků provedené ergonomické analýzy. Snahou 
tedy bylo umožnění přirozeného přímého umístění končetin v masážní nádobě. V její 
přední části byla zároveň, díky mírnějšímu sklonu stěny, vytvořena plocha pro podepření 
paží pacienta. Vhodnou volbou tvaru nádoby bylo oproti stávajícím řešením docíleno  
zmenšení celkového objemu nádoby. Rozměry celého zařízení maximálně respektují také 
přístup pacienta na invalidním vozíku.  

 

Obr.  4-4 Variantní studie 1 - tvar a umístění končetin v masážní nádobě  

 

Obr.  4-5 Variantní studie 1 - poloha horní části těla pacienta 
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 Varianta 2 4.2

4.2.1 Tvarové řešení 

V případě druhé variantní studie je horní část zařízení s masážní nádobou výškově 
nastavitelná, díky čemuž je možné lépe přizpůsobit masážní zařízení požadavkům 
uživatele. Masážní nádoba je umístěna na dvou nohách, na nichž se výškově posouvá 
a které plynule vycházejí z horní části vany. Samotná podstava zařízení spojuje obě nohy 
s horní polovinou do jednoho uzavřeného tvaru, v její střední části je pak navrženo 
umístění připojení přístroje k vodnímu zdroji, zdroji elektrické energie a odpadu.  

Tímto celkovým tvarováním a členěním přístroje došlo k zachování jeho kompaktnosti 
a zároveň k jeho celkovému odlehčení. Tvarování celého zařízení zachovává ve 
vertikálním směru svislost, vodorovné linie jsou však podobně jako u první varianty mírně 
nakloněny, vždy pod úhlem 4°. Tímto tvarovým prvkem je zde dosaženo částečného 
odlehčení a zdynamizování přístroje, naklonění horní hrany zde má zároveň stejně jako 
v předchozí variantě praktickou funkci. Celkový tvar přístroje zde stejně jako v předchozí 
variantě reflektuje různé možnosti umístění v prostoru. 

Obr. 4-6 Variantní studie 2 - perspektivní pohled  
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Obr.  4-7 Variantní studie 2 - zjednodušené schéma vnitřního uspořádání  

 

Obr.  4-8 Variantní studie 2 - rozměry 
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4.2.2 Ergonomické řešení 

Tvar masážní nádoby je řešen obdobně jako u první variantní studie. Pro přístup pacienta 
a polohu jeho horní části těla je zde však zásadní výšková nastavitelnost masážní nádoby. 
Díky ní je dosaženo komfortní polohy u pacientů s rozdílnými tělesnými rozměry. 
Nastavitelnost zařízení také umožňuje snadný přístup pacientů na invalidním vozíku.  

 

Obr.  4-9 Variantní studie 2 - tvar a umístění končetin v masážní nádobě  

 

Obr.  4-10 Variantní studie 2 - poloha horní části těla pacienta 
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 Varianta 3 4.3

4.3.1 Tvarové řešení 

V případě třetí variantní studie je končetinová masážní vana rozdělena do dvou 
samostatných segmentů, kdy pro každou končetinu je navržena jedna, individuálně 
výškově nastavitelná, vana. V případě potřeby je také možné využití každé části 
samostatně, nezávisle na sobě. Díky umístění přístroje na kolečkách je celé zařízení plně 
mobilní.  

Tvarování celého přístroje vychází především z jeho funkce. Tvar horní pohyblivé části 
vychází z tvaru masážní nádoby. Součástí horního objemu je madlo pro snadnou 
manipulaci se zařízením, které vzniklo logickým členěním boční plochy a navazujícím 
okrajem masážní nádoby. Tím je tvar zařízení minimálně narušen a přístup uživatele 
k němu není nijak omezen. Celý tvar je symetrický tak, aby bylo možné přístroj využít pro 
masáž obou horních končetin pacienta.  

 

 

Obr.  4-11 Variantní studie 3 - perspektivní pohled 
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Obr.  4-12 Variantní studie 3 - zjednodušené schéma vnitřního uspořádání 

 

Obr.  4-13 Variantní studie 3 - rozměry 
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4.3.2 Ergonomické řešení 

Samotné řešení je inspirované polohou pacienta při využívání čtyřkomorových 
končetinových van. Ruce jsou umístěny po bocích pacienta ve dvou oddělených nádobách, 
což společně s jejich tvarem umožňuje přirozené přímé umístění končetin během léčebné 
procedury. Tato poloha byla navržena také na základě konzultace s ortopedem MUDr. 
Janem Vejrostou, kterým byla označena za vhodnější než poloha u stávajících řešení. [35] 

Mobilita zařízení umožňuje navíc částečné přizpůsobení úhlu, který končetiny s tělem 
pacienta svírají. Díky výškové nastavitelnosti je pak zaručena správná poloha sedu 
a zařízení může být také využito pacienty na invalidním vozíku. 

 

 

Obr.  4-14 Variantní studie 3 - tvar a umístění končetin v masážní nádobě  

 

Obr.  4-15 Variantní studie 3 - poloha horní části těla pacienta 
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 Zhodnocení 4.4

Jednotlivé studie představují tři rozdílné přístupy k ergonomickému řešení masážních van 
pro horní končetiny. Všechny varianty řeší nevhodnou polohu pacienta v průběhu léčebné 
procedury, která se vyskytuje u stávajících produktů.  

Z hlediska tvarového řešení představuje první variantní studie řešení velice podobné 
stávajícím produktům. Druhá a třetí varianta jsou pak inovativní zejména svým tvarovým 
i ergonomickým řešením. Jako výchozí varianta pro finální tvarové řešení byla zvolena 
třetí studie, a to především v závislosti na poloze pacienta splňující ergonomické 
požadavky a zároveň využití naprosto odlišného tvarového řešení. Mezi jeho výhody pak 
patří především celková mobilita zařízení, zmenšení jeho celkových rozměrů umožňující 
také domácí využití přístroje nebo snížení užitného objemu vany. 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Pro finální tvarové řešení se stala výchozí třetí variantní studie, výrazně inspirovaná 
řešením čtyřkomorových van. S cílem zvýšení komfortu pacienta v průběhu léčebné 
procedury bylo tedy upuštěno od tradičního řešení končetinových hydromasážních 
zařízení. Byl navržen koncept hydromasážního přístroje vycházejícího z rozdílné, pro 
pacienta ergonomicky vhodnější polohy, která byla definována na základě provedené 
ergonomické analýzy.  

Na rozdíl od stávajících produktů je vana určena pro masáž pouze jedné končetiny, díky 
čemuž došlo k výraznému zmenšení celkových rozměrů a také objemu zařízení. 
Samostatnou vanu je možné využít pro masáž pravé i levé končetiny. Lze ji však také 
použít v páru pro současnou masáž obou končetin. Preferovaná poloha pacienta během 
léčebné procedury je směrem do místnosti. Při nedostatku prostoru však tvar přístroje 
umožňuje také využití pouze jedné strany zařízení pro masáž obou končetin.  

 

Celá vana je mobilní a výškově nastavitelná, což umožňuje její snadné přizpůsobení 
individuálním potřebám pacienta. Díky výrazně menším celkovým rozměrům přístroje je 
možný snadný přesun vany nejen v místnosti, ale například také k pacientovi mezi 
místnostmi. Malé rozměry zařízení činí přístroj využitelný i v domácím prostředí, kde jsou 
prostorové možnosti často omezené. 

 

Obr.  5-1 Perspektivní pohled 
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Minimalistické řešení vychází zejména z požadavků na snadný přístup uživatele k zařízení 
a jeho obsluhu. Základní tvar je odvozen od oválného tvaru masážní nádoby. Univerzální 
využití přístroje pro masáž obou končetin se odráží v celkové osové symetrii zařízení. 
Využito je výrazně geometrického tvarování. Oblé prvky působí na uživatele vizuálně 
pozitivně a reflektují také charakter zařízení. Masážní vana je rozdělena do dvou částí – 
horní, výškově nastavitelné části a spodní podstavy.  

 

 Podstava 5.1

Podstava zařízení je řešena tak, aby pouze minimálně omezovala přístup pacienta 
i zdravotníka k vaně a zároveň byla zachována celková stabilita přístroje. V delším směru 
je podstava ukončena spolu s horní částí vany. Vana je umístěna na celkem 4 nohách, které 
s podložkou svírají úhel 20 °. Spojeny jsou středovou osou, na jejichž koncích pak svírají 
úhel 110 °. Horní část přístroje je na podstavu napojena pomocí dvou vertikálních os, které 
vycházejí z průsečíků přímek definujících podstavu. Celá konstrukce využívá kruhového 
průřezu s poloměrem 25 mm, který postupně přechází v kolečka, kde kruhový průřez 
pokračuje na jejich vnějším obvodu.  

Samotná kola se na jednoduchém základním tvaru stávají zajímavým dynamickým 
prvkem. Díky jejich otevřeným středům působí podstava vzdušně a celé zařízení 
odlehčeně. Pro zajištění polohy přístroje v prostoru jsou přední kolečka vybavena brzdami. 
Vizuálně působí podstava v rámci celého zařízení kompaktně. 

Obr.  5-2 Boční pohled 
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 Pohyblivá část přístroje 5.2

K posuvu pohyblivé části dochází ve svislém směru na dvou vertikálních osách, které jsou 
umístěny ve středech zaoblení oválného průřezu pláště. Ten je pod horním okrajem 
rozdělen zapuštěným madlem procházejícím po celém obvodu zařízení. Madlo umožňuje 
snadnou manipulaci s přístrojem na všech stranách a díky jeho zapuštění není přístup 
pacienta k zařízení nijak omezen. Napojení svislých a vodorovných ploch zaoblením 
o poloměru 25mm navazuje na kruhový průřez konstrukce podstavy. 

V zadní části zařízení je částečně zapuštěno připojení ke zdroji el. energie, vody a odpadu 
tak, aby došlo k minimálnímu vizuálnímu narušení celkově jednoduchého tvaru přístroje. 
V zadní části zařízení je také umístěno tlačítko pro navíjení elektrického kabelu, které 
svým oválným tvarem odráží tvarování celého přístroje. 

 

Samotná masážní nádoba je umístěna na horní ploše zařízení spolu s ovládacími prvky. Ty 
jsou situovány v její přední části spolu s displejem a částečně zapuštěnou ruční sprchou pro 
snadnou údržbu přístroje. Celkový počet ovladačů byl maximálně zredukován tak, aby 
bylo docíleno dobré přehlednosti mezi jednotlivými prvky. Jejich tvarové řešení navazuje 
na výrazné geometrické tvarování přístroje a využívá zejména válcových objemů různých 
průměrů. 

Obr.  5-3 Zadní pohled 
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Ovladače byly rozmístěny tak, aby byla zachována osová symetrie procházející celým 
zařízením. Prvky jsou orientovány od masážní vany směrem k obsluze přístroje. Jejich 
uspořádání však umožňuje také kontrolu displeje ze strany pacienta a jeho částečný přístup 
k ovladačům, což je důležité zejména pro domácí využití přístroje.  

 

Obr.  5-4 Ovládací prvky 

Obr.  5-5 Detail ovládacích prvků 
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Na ose symetrie je umístěn oválný ovládací panel, v jehož horní části se nachází kruhový 
displej a ve spodní jsou situována tlačítka. Jejich tvar byl definován rozdělením kruhu na 
pět částí, jeden středový a 4 díly obvodové. Tímto řešením byl opticky potlačen počet 
ovládacích prvků na horní ploše přístroje. Po stranách ovládacího panelu se nacházejí 
kruhová točidla, na něž svým umístěním navazuje ruční sprcha a kohout pro napouštění 
vany po obvodu masážní vany.  

 Masážní nádoba  5.3

Masážní nádoba oválného tvaru je vybavena celkem 8 hydromasážními tryskami 
umístěnými na bočních stěnách spolu s přepadovým otvorem. Rozmístění trysek po 
obvodu nádoby respektuje univerzální využití zařízení. Trysky vzduchové jsou umístěny 
na spodní straně nádoby, kde se nachází také otvor pro napouštění a vypouštění vany. 
Tento způsob přívodu vody byl zvolen s ohledem na možné využití jedné strany masážní 
vany pro léčbu obou končetin tak, aby napouštěcí prvek nekolidoval s paží pacienta.  

Tvar masážní nádoby se směrem dolů zužuje pod úhlem 2 °. U zadní svislé stěny je 
naklonění výraznější a díky úhlu 15 ° byla vytvořena plocha pro podepření paže pacienta. 
Mírně nakloněna je také spodní stěna masážní nádoby, která se svažuje směrem 
k odtokovému / napouštěcímu otvoru tak, aby bylo zamezeno usazování vody v masážní 
nádobě. 

Obr.  5-6 Masážní nádoba 
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6 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

 Konstrukčně-technologické řešení 6.1

Konstrukčně-technologické řešení navrženého konceptu zařízení pro vodní masáž horních 
končetin vychází z tradičního řešení končetinových van. Liší se však v otázce výškové 
nastavitelnosti a mobility zařízení.  

6.1.1 Vnitřní uspořádání přístroje 

 

Obr.  6-1 Vnitřní uspořádání 

Zařízení je rozděleno do dvou vzájemně pohyblivých částí. Horní, vertikálně se pohybující 
část zařízení v sobě ukrývá veškeré vnitřní komponenty přístroje. Ty jsou připevněny 
k nosnému rámu ze svařených kovových profilů, který prochází celou horní částí a shora je 
na něm posazena masážní nádoba. Vana je vybavena celkem 8 hydromasážními, směrově 
nastavitelnými, mikrotryskami s přivzdušňováním o průměru 20 mm, které jsou umístěny 
na bočních stěnách masážní nádoby. Na její spodní stěně se nachází vrtané vzduchové 
trysky. 
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K horní části rámu je upevněna řídící jednotka zařízení a na spodní části je pak připevněno 
čerpadlo umožňující vodní masáž končetin a dmychadlo pro masáž vzduchovou. V zadní 
částí přístroje je situováno připojení ke zdroji elektrické energie, vodě a odpadu. Umístěn 
je zde také kabelový navíječ pro snadnou manipulaci s přístrojem. 

Pro zdvih zařízení je vana vybavena dvojící elektromotorů zajišťujících výškovou 
nastavitelnost zařízení v rozmezí 0–220 mm. Kovový rám je přes zdvihací jednotky 
připojen na konce vertikálních os podstavy, které se během zdvihu vany odkrývají. 
Samotná podstava je tvořena odhalenou konstrukcí v podobě kovového svařence, na jehož 
koncích jsou nasazena kola. 

6.1.2 Rozměry zařízení 

 

Obr.  6-2 Rozměry 

Celkové rozměry zařízení vycházejí z funkce přístroje a respektují prostředí jeho využití. 
Snahou pří návrhu zařízení bylo minimalizovat jeho celkové rozměry a zároveň zajistit 
maximálně ergonomickou polohu pacienta v průběhu léčebné procedury. Důležitým 
aspektem byl snadný přístup pacienta na invalidním vozíku.  
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Užitný objem masážní nádoby je 16 l. Rozměry samotné nádoby (620 x 250 x 300) mm 
vycházejí z tělesných rozměrů devadesátipěti percentilní postavy. Od velikosti nádoby se 
dále odvíjí celkové rozměry přístroje, které jsou při umístění zařízení ve spodní poloze 
(950 x 430 x 920) mm, v horní pak (950 x 430 x 1140) mm. Pro pohodlí pacienta je 
stěžejní také šířka mezi stěnou vnějšího pláště a vnitřní stěnou masážní nádoby, která je 
u jejího horního okraje 55 mm. Tento rozměr je odvozen od rozměrů použitých vodních 
trysek a tloušťky materiálu pláště a masážní nádoby. Cílem bylo rozměr minimalizovat tak, 
aby bylo možné masážní vanu umístit co nejblíže k tělu pacienta.  

6.1.3 Výšková nastavitelnost zařízení 

Končetinová vana je vybavena dvěma elektromotory pro výškovou nastavitelnost zařízení, 
což umožňuje přizpůsobit výšku potřebám pacienta. Značné výhody má výšková 
nastavitelnost také pro pacienta na invalidním vozíku. Ten tak může v závislosti na 
konstrukci vozíku využít vanu i bez přesunu na výškově nastavitelnou židli.  

Obě zdvihací jednotky umístěné v horní části jsou připevněné k nosné konstrukci přístroje. 
Pracují současně, čímž dochází k rovnoměrnému zdvihu zařízení. Vertikální pohyb 
přístroje je zajištěn díky pohybu závitových tyčí, které jsou v pouzdrech uloženy ve 
svislých osách podstavy. Součástí elektromotoru je šnekový převod pohánějící závitové 
tyče. V průběhu zdvihu horní pohyblivé částí dochází k odkrytí kovové konstrukce 
podstavy. Rozdíl mezi krajními polohami je 220 mm. Plynulý přechod mezi nimi trvá 
přibližně 6 s. K nastavení výšky masážní nádoby slouží ovladače na horní straně přístroje. 

Obr.  6-3 Zdvih vany 
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6.1.4 Manipulace s přístrojem 

Při využívání masážního zařízení v páru je předpokládáno, že vany budou k pacientovi 
přisunuty ze stran obsluhou přístroje. Pro snadný přesun je tedy zařízení umístěno na 
celkem 4 kolech. Jednoduchá manipulace se zařízením je podpořena zapuštěným madlem 
procházejícím po celém obvodu zařízení. Mobilita zařízení je také výhodná pro přístup 
pacienta na invalidním vozíku, kdy je zařízení opět přisunuto ke straně uživatele. 

Obr.  6-4 Princip výškové nastavitelnosti zařízení 

Obr.  6-5 Kolo přístroje 
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Navržený přístroj je vybaven čtyřmi zdvojenými kolečky, v jejichž středu je umístěno 
kuličkové ložisko. Všechna kola na zařízení jsou otočná o 360 °. Pro zajištění polohy vany 
v prostoru jsou na obou předních kolech umístěny mechanické brzdy, jejichž sešlápnutím 
dojde ke styku dvou ploch a vzájemná třecí síla pohyb zastaví.   

6.1.5 Ostatní technické řešení 

Krytování horní části je rozděleno do celkem 4 dílů. Horní část s masážní nádobou je 
vyrobena z akrylátu, pro výrobu spodního a bočních dílů pláště je materiálem laminát. 
Dělení bočních částí je na ose symetrie v delším rozměru vany. Akrylátový díl je vyroben 
ze dvou lisovaných částí, které jsou metodou polyfúzního svařování spojeny. Tím bylo 
docíleno odstranění nežádoucí spáry pod vnějším okrajem dílce omezující snadnou údržbu 
přístroje. Díky zdvojení materiálu v oblasti madla zároveň došlo k jeho zpevnění. Servisní 
přístup k vnitřním komponentům zařízení je možný po odstranění bočního dílce pláště.  

 

Přívod teplé a studené vody je vzhledem k nízkému objemu masážní nádoby řešen pomocí 
dvou 1/2“ hadic. Pro odvod odpadu může být využita odpadní hadice nebo např. PVC 
hadice 16/22 mm. Připojení hadic je umístěno v zadní části přístroje. Pro zapojení zařízení 
ke zdroji elektrické energie je na vaně umístěna elektrická zástrčka doplněná o kabelový 
navíječ. 

Obr.  6-6 Krytování nosného rámu 
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 Ergonomické řešení 6.2

Končetinová masážní vana je zařízení, u kterého je kladen důraz na ergonomické řešení, 
a to jak ze strany pacienta, tak také zdravotnického personálu. Pro pacienta je důležitý 
především komfort v průběhu léčebné procedury, pro personál pak snadná manipulace 
s přístrojem a intuitivnost jeho ovládání.  

6.2.1 Masážní nádoba a poloha pacienta 

Upuštění od tradičního řešení končetinových van a vytvoření konceptu zařízení pro masáž 
jedné končetiny dovolilo využití jednoduchého a zároveň plně funkčního tvaru masážní 
nádoby. Oválný tvar umožňuje přirozené přímé vložení končetin. Úhel, který vana s tělem 
pacienta svírá, může být navíc díky mobilitě zařízení částečně přizpůsoben jeho 
individuálním potřebám.  

Preferovaná orientace pacienta vůči masážní nádobě je směrem k ovládacím prvkům. 
Pacient je tedy v průběhu léčby primárně orientován směrem do místnosti. Preferované 
pozici odpovídá také výraznější sklon zadní svislé stěny nádoby, která vytváří plochu pro 
podepření paže. Díky rozmístění trysek v nádobě však dochází k rovnoměrné masáží 
končetiny, ať už pacient využívá vanu z kterékoliv strany a je orientován směrem 
k ovladačům nebo od ovladačů. Možné je také využití dvou van současně pro masáž obou 
končetin. 

 

Obr.  6-7 Orientace pacienta vůči zařízení 
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Po obvodu masážní nádoby je rozmístěno celkem 8 hydromasážních trysek. Šest trysek na 
delších stranách slouží k masáži předloktí z pravé a levé strany, zbývající 2 trysky masírují 
loket nebo zápěstí pacienta v závislosti na jeho poloze. Směrová nastavitelnost použitých 
trysek navíc umožňuje efektivnější aplikaci léčby v závislosti na diagnóze pacienta. Trysky 
vzduchové jsou rozmístěny rovnoměrně ve středu spodní stěny nádoby. Při jejím 
dostatečném napuštění je končetina ponořena pod hladinu vody přibližně do půli paže. 

 

Obr.  6-9 Tvar masážní nádoby 

Obr.  6-8 Poloha pacienta při současném využití dvou van 
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6.2.2 Výška masážní nádoby 

S problematickým tvarem masážní nádoby u současných produktů souvisí nejenom 
nevhodná poloha horních končetin, ale také neergonomická poloha celé horní části těla 
pacienta v průběhu léčby. U konceptu masážní vany pro jednu končetinu je umístění 
zařízení koncipováno po stranách pacienta. Díky od stávajících produktů rozdílné poloze 
horních končetin a umístění masážního zařízení je pacientovi umožněn vzpřímený sed.  

 

Obr.  6-10 Mezní polohy výškové nastavitelnosti vany 
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Z důvodu snahy zachovat ergonomickou polohu pro pacienty s rozdílnými tělesnými 
rozměry je vana navržena jako výškově nastavitelná. Rozsah výškové  nastavitelnosti vany 
je navržen s ohledem na potřeby osob pěti i devadesátipěti percentilní postavy. 

Židle 

Pro docílení správné polohy pacienta v průběhu léčebné procedury je vhodné využít vanu 
v kombinaci s výškově nastavitelnou židlí. Pro účely demonstrace funkčnosti konceptu 
v práci byl vytvořen návrh židle, který splňuje požadavky na využití současně s vanou.  

6.2.3 Přístup pacienta na invalidním vozíku 

Zmíněný problematický přístup pacienta na invalidním vozíku z důvodu nedostatečného 
prostoru pod vanou byl vyřešen umístěním zařízení po stranách pacienta. Díky výškové 
nastavitelnosti zařízení došlo k odstranění problému s vertikálním umístěním nádoby, 
jelikož její výška může být jednoduše přizpůsobena potřebám pacienta.  

 

Obr.  6-11 Využití vany pacientem na invalidním vozíku - boční pohled 

Návrh končetinové vany počítá především s tím, že pacient na invalidním vozíku využívá 
současně pouze jednoho zařízení pro masáž jedné končetiny, a to z důvodu větší 
vzdálenosti vany od těla pacienta. Preferovaná orientace invalidního pacienta je kvůli 
řešení podstavy zamýšlena směrem od ovladačů 
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6.2.4 Manipulace s přístrojem 

Důležitým prvkem pro snadnou manipulaci s přístrojem v prostoru je madlo po celém 
obvodu zařízení. Přístup zdravotníka k němu je tedy možný ze všech stran. Jeho 
zapuštěním pod úroveň vnější plochy pláště nebyl v žádného směru nijak omezen přístup 
pacienta k zařízení. Hloubka zapuštění je 35 mm a tloušťka madla 15 mm. 

 

 

K zafixování polohy masážní vany během léčebné procedury slouží dvě brzdy umístěné na 
předních kolech přístroje. Volba jejich umístění se odvíjí od předpokládané polohy 

Obr.  6-12 Využití vany pacientem na invalidním vozíku – horní pohled 

Obr.  6-13 Manipulace s přístrojem 
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masážní vany v prostoru tak, aby přístup k nim byl vždy možný. K aktivaci brzdy dochází 
jejím sešlápnutím, pro odbrzdění je brzda vrácena do původní polohy špičkou nohy ze 
spodní strany. 

 

Obr.  6-14 Manipulace s přístrojem 

6.2.5 Ovládací prvky a sdělovače  

Při návrhu ovládacích prvků byl kladen důraz především na maximální přehlednost 
a intuitivnost ovládání. Snahou tedy bylo maximálně zredukovat celkový počet ovladačů 
a podpořit jejich snadnou ovladatelnost logickým rozmístěním na přístroji spolu 
s vhodným grafickým řešením.  

Obr.  6-15 Ovládací prvky 
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Většina ovládacích prvků je umístěna na horní ploše přístroje, jejíž rozměry se 
v návaznosti na celkové rozměry zařízení zásadně zmenšily. I přesto jsou zde však 
zachovány dostatečné manipulační prostory. Nastavení parametrů léčby je ve 
zdravotnických a rehabilitačních centrech prováděno obsluhou přístroje, čemuž odpovídá 
i orientace ovladačů na horní ploše zařízení. Díky jejich uspořádání je zde však alespoň 
částečně umožněn přístup i ze strany pacienta, což je důležité zejména při domácím využití 
přístroje.  

Na horní ploše se nachází také ruční sprcha sloužící pro dezinfekci zařízení, která probíhá 
vždy mezi léčebnými procedurami jednotlivých pacientů. Ke spuštění proudu vody slouží 
tlačítko na svislé části sprchy.  

Vedle sprchy jsou umístěny celkem 4 ovládací prvky a to ovládací panel, kohout pro 
napuštění vany spolu s regulací teploty napouštěné vody a dvě kruhová točidla pro výpust 
vany a regulaci intenzity vodní masáže. Povrch točidel je zdrsněn po jejich vnějším obvodu 
tak, aby manipulace s nimi v mokrém prostředí byla přesná.  Na zadní straně masážní vany 
je umístěn oválný ovladač pro navíjení elektrického kabelu. K vzájemnému odlišení 
ovladačů je využito piktogramů. 

 

Obr.  6-16 Rozměry ovládacích prvků 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

 Barevné řešení 7.1

Barevné řešení je důležitou součástí přístroje a výrazně ovlivňuje jeho celkové vizuální 
působení na uživatele. Především u zdravotnických zařízení by barevnost měla 
v pacientech budit dojem kvality, vysoké spolehlivosti, čistoty a také odrážet specifické 
prostředí jeho využití. U končetinových van, zařízení napomáhajících k celkovému 
uvolnění a relaxaci pacienta, může být také jejich funkce díky vhodně zvolené barevnosti 
významně podpořena. Snahou bylo tedy všechny tyto aspekty reflektovat v navrženém 
barevném řešení konceptu a vymezit se proti nevhodné výrazné barevnosti, která se často 
objevuje u stávajících řešení. Barevné členění přístroje je výrazně omezeno pouze 
minimálním dělením pláště vany, vycházejícího z povahy přístroje. 

Pro koncept byla vybrána celkem tři barevná řešení pláště vany. U primárního barevného 
řešení je dominantní část přístroje řešena v bílé barvě, která je často a opodstatněně 
u těchto produktů využívána. Přístroj díky ní působí kvalitně, čistě a tato neutrální barva jej 
činí vhodným do téměř jakéhokoliv prostředí. V tomto případě také primární barevné 
řešení nejvíce koresponduje s celkovým konceptem návrhu, navazuje na jeho 
minimalistické řešení a jednoduchý tvar vyzdvihuje. Podstava je zde v kombinaci s bílou 
horní pohyblivou části řešena v šedo-stříbrné barvě, kdy dochází k jemnému kontrastu 
mezi oběma částmi a zároveň se podstava nestává výrazným prvkem tvaru, ale spíše 
dominantní horní část jemně doplňuje.  

U dalších navržených řešení je využito pastelových barev, které výrazně odkazují na 
zdravotnické prostředí. Díky velkému podílu bílé barvy v jejich odstínu jsou barvy velice 
neutrální. Modrá barva budí dojem spolehlivosti zařízení a navazuje také na charakter 
léčby přístroje – hydroterapii. U zelené barvy dochází díky jejímu uklidňujícímu působení 
na pacienta částečně také k podpoře funkce přístroje. 

Obr.  7-1 Barevné řešení  
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Obr.  7-2 Barevné řešení - perspektiva 
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 Grafické řešení 7.2

Celkové grafické řešení přístroje navazuje na jeho minimalistický koncept. Důraz byl 
kladen především na podpoření maximálně snadného a intuitivního ovládání spolu se 
zachováním celkově minimalistického vzhledu. 

7.2.1 Název a logotyp 

Název konceptu, Aquamed, vznikl složením latinského slova „ aqua“ (voda)  a „medico“ 
(léčit).  Název tak díky rozšířenému povědomí o významu těchto latinských slov odkazuje 
jasně pacienta nejenom k povaze, ale částečně také ke způsobu léčby, který přístroj 
využívá. 

 

Obr.  7-3 Logotyp 

Snahou při grafickém zpracování návrhu bylo navázat na jednoduché geometrické řešení 
přístroje, čemuž odpovídá i navržený logotyp. Pro něj byl zvolen výrazně geometrický 
font, který je v částečném kontrastu s oblými tvary přístroje a zároveň však svou 
jednoduchostí koresponduje s celkovou vizí návrhu.  



 

67 

7.2.2 Písmo 

Pro koncept hydromasážní vany Aquamed byla také vybrána rodina fontů, které jsou 
použity ke značení ovládacích prvků a v uživatelském rozhraní. Konkrétně se jedná 
o bezpatkový nestínovaný font Gilroy ve třech řezech – Bold, Medium a Light. V řezu 
Bold je taktéž využit pro navržený logotyp. 

 

 

Obr.  7-4 Písmo 

7.2.3 Značení a ovládání přístroje 

Pro zpracování grafického řešení přístroje se stalo důležité především řešení vhodného 
značení jednotlivých ovladačů tak, aby jeho ovládání bylo maximálně snadné a intuitivní 
i pro nové uživatele zařízení. Již však díky vhodné volbě ovládacích prvků spolu s jejich 
vzájemným tvarovým odlišením zde nebylo nutné užití velkého množství značení tak, jako 
je tomu u většiny stávajících produktů. 

Na kohoutech pro regulaci intenzity masáže a výpust vany je využito vždy dvojice 
jednoduchých piktogramů značící jejich krajní pozice. V případě intenzity masáže to je 
tedy síla proudu, pro výpust vany pak otevřenost výpusti. Konkrétní poloha ventilu se pak 
odečítá pomocí rysky umístěné na nerotující části ovladačů.  
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Obr.  7-5 Piktogramy – intenzita masáže 

 

Obr.  7-6 Piktogramy – výpust vany 

Důležitou součástí ovládání je ovládací panel, skládající se z kruhového displeje o průměru 
50 mm a 5 tlačítek pro nastavení parametrů léčby. Jejich rozdílné funkce jsou odlišeny 
pomocí krátkých slovních názvů nebo symbolů.  

Samotného vypnutí a zapnutí zařízení je docíleno podržením středového kruhového 
tlačítka, jeho krátkým stiskem pak dojde k zahájení případně také k zastavení masáže. 
Pro nastavení délky léčebné procedury slouží podlouhlý ovladač na pravé straně. Stiskem 
jeho horní části dojde k navýšení času procedury, spodní část pak slouží ke snížení času. 
Obdobně je řešeno i nastavení výšky masážní nádoby. Tento ovladač je situován na levé 
straně ovládacího panelu. Zbývající dvě tlačítka slouží pro volbu režimu masáže a aktivaci 
masáže vzduchové. Jednotlivé nastavené parametry se pak zobrazují na displeji spolu 
s teplotou vody v lázni, případně teploty napouštěné vody. Členění displeje reflektuje 
rozmístění tlačítek na ovládacím panelu, čímž je orientace pro uživatele v rozhraní snazší. 

Obr.  7-7 Ovládání přístroje 
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8 DISKUZE 

Navržený koncept představuje inovativní řešení končetinové masážní vany, která se 
zásadním způsobem odlišuje od stávajících řešení. Na základě provedené ergonomické 
analýzy bylo upuštěno od tradičního řešení, což umožnilo originální tvarové 
a  ergonomické pojetí návrhu, které se dále odráží i v dalších funkcích přístroje. 

 Psychologická funkce 8.1

U navrženého konceptu je nutné zhodnotit návrh nejenom z pohledu pacienta, ale také 
z pohledu obsluhy přístroje. Nároky na přístroj se u obou skupin významně liší a jejich 
psychiku ovlivňují rozdílné aspekty návrhu.  

Pro pacienta je vedle celkové polohy významnou změnou také změna jeho orientace 
v místě aplikace léčby. Na rozdíl od stávajících řešení, kdy ve většině případů pacient 
zařízení využívá orientován směrem ke stěně místnosti, v tomto případě je jeho 
preferovaná orientace opačná. To se určitým způsobem odráží v jeho vnímání léčebného 
procesu a pacientovi je tak umožněna například přímá komunikace s obsluhou. To je také 
výhodou ze strany obsluhy stejně jako intuitivní ovládání přístroje, snadná manipulace 
s ním, pacientem a pacientem na invalidním vozíku. 

Vizuální působení zařízení je pak do jisté míry společné pro obě skupiny. V uživateli by 
měl přístroj vzhledem k celkovému tvaru, použité barevnosti a materiálům budit dojem 
moderního profesionálního zařízení reflektujícího prostředí využití, například tedy 
spolehlivost či čistotu, a odkazujícího na svou funkci.  

 Sociální funkce 8.2

Zlepšením ergonomického řešení se využití přístroje stalo jak pro pacienta, tak pro 
zdravotníka snazším a pohodlnějším. Zároveň s tím bylo cílem vytvořit zařízení, které 
působí profesionálně a podporuje působení léčby. Na základě těchto skutečností, 
především díky zvýšenému komfortu, by tak mohlo zařízení vzbudit větší zájem 
společnosti, a to jak odborné, tak i laické. Menší rozměry totiž umožňují využití přístroje 
nejen ve zdravotnických prostředích s menšími prostorovými možnostmi, ale 
i v domácnostech. S tím souvisí nároky i cena provozu přístroje, která je stejná, nebo při 
použití jednoho samostatného segmentu poloviční, než u většiny stávajících řešení. 
Zároveň tak vana z ekologického hlediska šetří spotřebu vody navrženým funkčním 
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objemem masážní nádoby, což legitimizuje prodloužení času procedury při použití jednoho 
segmentu pro obě končetiny za sebou.   

 Ekonomická funkce 8.3

U navrženého řešení se předpokládá snížení finančních nároků při provozu zařízení, a to 
vzhledem ke zmíněnému snížení užitného objemu a možnosti využití jedné vany pro obě 
končetiny. Vzhledem k rozdělení tradičního řešení do dvou částí a tedy i dvojnásobku 
vnitřních komponent při koupi obou segmentů současně, je pravděpodobná vyšší 
pořizovací cena než u části dostupných zařízení. Stejně tak se na ceně odrazilo 
zakomponování zdvihacích jednotek, ale zároveň také snaha o minimalizaci použitého 
materiálu. Výhodou řešení je v  případě potřeby umožnění samostatné masáže pouze jedné 
indisponované končetiny, čímž například ve zdravotnických provozech šetří prostor 
a umožňuje použití více segmentů současně různými pacienty. 



 

71 

9 ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem hydromasážní vany pro horní končetiny. 
Výsledný koncept vychází především z provedené ergonomické analýzy stávajících 
produktů, která umožnila vyhodnocení vhodného tvaru masážní nádoby v závislosti na 
komfortu pacienta, především poloze horní části těla a jeho končetin při samotné masáži, 
která se odráží i na její efektivitě. Důležitou součástí práce jsou navržené variantní studie 
představující tři rozdílné přístupy k návrhu končetinových masážních van, na jejichž 
základě nich byl navržen finální koncept. 

Navržená končetinová vana představuje inovativní řešení především díky rozdělení do 
dvou samostatných segmentů, které umožňují masáž končetin jak v páru, tak také každé 
končetiny zvlášť. Výhodou tohoto řešení je vedle zvýšení komfortu pacienta také snížení 
provozních nákladů a potřebných prostor. Pro zvýšení komfortu pacienta je vana navíc 
výškově nastavitelná a umožňuje pohodlný přístup také pacientovi na invalidním vozíku. 
Pro zdravotnickou obsluhu je zařízení komfortní vzhledem k jeho intuitivnímu ovládání, 
stejně jako možnosti snadného přesunu v prostoru, díky zakomponovaným kolečkům.  
Celkově došlo také ke zlepšení vizuálního působení přístroje. Svým vzhledem reflektuje 
prostředí využití, navazuje na povahu samotné léčby přístroje a v uživateli budí dojem 
moderního profesionálního zařízení. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že stanové cíle práce byly splněny. Přičemž téma skýtá další 
možnosti rozvoje v otázce návrhu polohovatelné židle doplňující navržené řešení, jejíž 
základní koncept je součástí této práce. 
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