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ABSTRAKT 
Diplomová práce je zaměřena na design vodních antigravitačních trenažérů, který je 

u současných produktů nevyhovující a má nedostatky z hlediska ergonomie. Návrh designu 

přístroje zohledňuje propojení s vodou a člověkem, také dbá na ergonomické požadavky 

všech uživatelů. Design výrazně ovlivnila volba materiálů, které umožnily oblé tvarování 

přístroje. Technickou inovací je zabudovaná nájezdová rampa pro vozíčkáře. Přístroj je 

víceúčelový, vhodný pro celou řadu pacientů a sportovců.  Díky zabudované rampě se 

výrazně zmenšil potřebný prostor pro umístění trenažéru. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Design, antigravitační trenažér, podvodní chodník, rehabilitace, voda 

ABSTRACT 
The diploma thesis is focused on the design of water antigravity treadmill, which is 

unsatisfactory for current products, and has shortcomings in terms of ergonomics. Design of 

the device takes into consideration the connection between water and man and, also the 

ergonomic requirements for all users. The design was significantly influenced by the choice 

of materials, which enabled round shaping of the device. A technical innovation is the 

built – in wheelchair access ramp. The device is multi – purpose, suitable for a wide range 

of patients and athletes. Thanks to the built – in ramp, space requirements has been 

significantly reduced. 

KEYWORDS 
Design, antigravity treadmill, water treadmill, rehabilitation, water 
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1 ÚVOD 

V běžném životě a při většině sportů je největší zátěž vyvíjena na dolní končetiny. Chůze, 

stoupání do schodů nebo pokleknutí k zavázání bot, všechny tyto běžné pohyby vyžadují 

funkci dolních končetin. Problémy s pohybovým aparátem trápí čím dál více lidí, hlavními 

důvody jsou prodlužující se délka života, fyzicky náročné aktivity a následky zranění. 

Pravidelné cvičení a protahování je součástí nejen rehabilitačního procesu, ale také způsob, 

jak své tělo udržet funkční a v kondici. Při procvičování dolních končetin se čím dál častěji 

využívají antigravitační trenažéry. 

Antigravitační trenažér je zařízení, které slouží k rehabilitaci dolních končetin. Hlavní částí 

trenažéru je chodící pás, na kterém se pacienti pohybují. Chůze je nejvhodnější způsob 

cvičení, protože je pro člověka jedním z nejpřirozenějších pohybů. Název antigravitační se 

odvíjí od principu funkce trenažéru, kdy je pacient v přístroji nadlehčován vodou, čímž se 

mu pocitově sníží tělesná hmotnost a cvičení je snadnější. 

Přestože jsou antigravitační trenažéry z lékařského hlediska osvědčená a efektivní cvičební 

pomůcka, mezi lidmi zatím nejsou příliš známé. Antigravitační trenažéry se ve větší míře 

používají teprve patnáct let, proto není divu, že se s nimi většina lidí ještě nesetkala. Pokud 

by byl design antigravitačních trenažérů více vizuálně atraktivní, dostaly by se snadněji 

do povědomí širší veřejnosti. Nejednalo by se už jen o zařízení s velkou efektivitou cvičení, 

ale také o zajímavou součást interiéru. Moderní přístroje a kvalitní vybavení je pro 

rehabilitační kliniky, lázně a wellness centra jistou známkou prestiže, na které si spousta 

pacientů velmi zakládá. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

První přístroj podobný dnešním antigravitačním trenažérům byl navržen za účelem 

muskuloskeletální údržby astronautů společnosti NASA. Lidské tělo, které je delší dobu 

vystaveno stavu beztíže, začne trpět řídnutím kostí a svalovou atrofií, úbytkem svalové 

hmoty. První trenažér byl běžecký pásu vybavený popruhy, které přitahovaly astronauta 

k podložce, toto řešení se časem ukázalo jako velmi neergonomické. S principem využití 

diferenciálního tlaku přišel vědec Robert Whalen. Podle Whalenovy hypotézy je nutné tělo 

ve vesmíru funkčně zatěžovat přirozeným pohybem, například chůzí, v podmínkách 

ekvivalentních zemskému povrchu. V roce 1992 si Robert Whalen nechal technologii 

diferenciálního tlaku patentovat a v roce 2005 ji licencoval soukromé společnosti, která 

technologii aplikuje v rehabilitačních přístrojích. [1] 

Na Zemi, kde působí gravitační síla, se trenažéry používají pro dosažení opačného efektu, 

a to k snížení gravitační síly, která na lidské tělo působí. 

2.1 Designérská analýza 

Antigravitační trenažéry nejsou v současné době příliš známé a jejich produkcí se zabývá 

jen omezené množství firem, ovšem jejich popularita stále roste.  Způsobů a technologií, jak 

pacienta při cvičení nadlehčit je hned několik od závěsných systémů až po nadlehčení vodou 

nebo vzduchem. Právě principům, na jakých přístroje pracují, podléhá design jejich tvaru. 

2.1.1 Antigravitační trenažéry s využitím vody 

Antigravitační trenažéry s využitím vody, označované také jako „podvodní chodníky“, 

poskytují pacientovi jistou důvěru, jelikož většina lidí umí plavat. Vodní prostředí je vhodné 

pro nácvik cílenějších a pomalejších pohybů, navíc ve vodě lze terapii lépe analyzovat. 

Trenažéry jsou vybaveny vnějšími dveřmi, díky kterým jsou snadno přístupné pro všechny 

pacienty bez ohledu na úroveň mobility. Další velkou výhodou je možnost určení hloubky 

vody, která se přizpůsobí výšce pacienta a jeho potřebám odlehčení. [2] 
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Focus 

Focus je podvodní rehabilitační chodník sloužící pro tzv. hydroterapii ve vzpřímené poloze. 

Vyznačuje se funkčním designem, který splňuje všechny vlastnosti vyžadované k efektivní 

rehabilitaci. Výška vodní hladiny obvykle dosahuje do výšky pasu pacienta, což odpovídá 

redukci přibližně 60 % tělesné váhy. Funkce trenažéru jsou rozšířeny o odporové trysky 

a automatické řízení vody. [2] 

Design podvodního rehabilitačního chodníku Focus je propracovaný a uživatelsky přívětivý. 

Jeho tvarování je velmi jednoduché, skládá se jen ze základních geometrických objektů. 

Jediný grafický projev se nachází na bočním skle, kde je jednoduchým fontem napsaný 

název Focus. 

Méně uživatelsky přívětivá je ergonomie trenažéru. Hlavní ovládací panel je umístěn 

nad okrajem v přední části, nachází se tedy ve výšce cca 1 800 mm, aby byl snadno přístupný 

pro pacienta i terapeuta. V případě, že se terapeut pohybuje kolem zadní části trenažéru 

nachází se mimo dosah ovládacího panelu, což je v případě krizové situace nevýhodné. 

Horní hrana bočních skel není opatřena žádnou lištou, v případě náhlé nevolnosti pacienta 

by mohlo dojít k úrazu hlavy právě o tuto nezabezpečenou hranu. 

Použité materiály jsou především nerezová ocel, sklo a protiskluzové podložky, výhody 

těchto materiálů jsou snadná omyvatelnost a voděodolnost. Materiály jsou ponechány bez 

povrchové úpravy a jsou voleny velmi decentně, díky tomu působí vizuálně velmi čistě. 

obr. 2-1 Focus – podvodní rehabilitační chodník [2] 
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CORE Trainer 

Podvodní rehabilitační chodník CORE Trainer od společnosti HYDRO PHYSIO je velmi 

zaměřen na monitoring pacienta. Nastavení trenažéru a snímání dat může obsluha nebo 

pacient ovládat na přenosném ovládacím panelu. Maximální výška vodní hladiny je 1270 

mm. Trenažér je vybaven modrými LED diodami pro spodní podsvícení vody. Při 

objednávce trenažéru si může zákazník vybrat barvu protiskluzového povrchu a tím si 

přístroj uzpůsobit na míru svého interiéru. [3] 

Trenažér CORE je oproti produktům stejné kategorie rozměrově menší a má tak lepší 

proporce šířky a výšky. Opět je celý tvar tvořen základními geometrickými objekty. Boční 

stěny jsou doplněny grafikou v podobě barevných pruhů, názvu a logotypu výrobce, kdy 

hlavní tvary logotypu jsou oblé a příliš se neshodují s rovnými pruhy. Vana je podsvícena 

modrými LED diodami, což může působit trochu lacině, bílé diody by tolik nenarušovaly 

celkový dojem z přístroje. 

Ergonomie trenažéru je určena spíš pro pacienty menší postavy nebo děti, výška vodní 

hladiny 1270 mm odpovídá úrovní pasu průměrně vzrostlého člověka. Pro lidi vyšší postavy 

s potřebou vyšší hladiny vody je trenažér CORE nedostačující. Výrobce k tomuto přístroji 

nabízí podlážky a nájezdové rampy pro vozíčkáře, které si může zákazník v prostoru 

rozmístit dle potřeby. Přenosný ovládací panel výrazně zvyšuje pracovní komfort terapeuta. 

Materiály jsou opět ponechány bez povrchové úpravy, ale výrobce nabízí barevné varianty 

svrchního materiálu podlážek. 

obr. 2-2 CORE Trainer [4] 
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FUSION Free Standing 

FUSION Free Standing je bazénový chodník, který lze umístit na dno již realizovaného 

bazénu. Pohon chodníku a funkci ovládacího panelu zajišťují dva kabely pro přívod 

elektrické energie. Umístěním tohoto chodníku se značně rozšíří možnosti využití bazénu. 

Pokud je v bazénu umístěno více těchto chodníků, vzniká skvělé prostředí pro cvičení 

ve skupinách. Ve Velké Británii je FUSION Free Standing registrován jako medicinské 

zařízení 1. třídy. [5] 

Design podvodního chodníku FUSION Free Standing podléhá jeho umístění na dně bazénu, 

většinu času je tedy skryt pod vodní hladinou. Tvarování je velmi jednoduché, skládá se 

pouze z krytu chodícího pásu a trubkového rámu. Všechny hrany jsou z bezpečnostních 

důvodů zaobleny. Na krytu pohonu pásu je logotyp společnosti HYDRO PHYSIO, jediné 

grafické řešení. 

Ergonomie bazénového chodníku není tak propracovaná jako ergonomie nadzemního 

trenažéru, nemusí řešit způsob přístupu uživatele do bazénu. Nevýhodou bazénového 

chodníku je stálá výška vodní hladiny, která se nemůže přizpůsobovat pacientům na míru. 

Ovládací panel je umístěn na trubkovém rámu před uživatelem nad hladinou vody. 

Chodník nepotřebuje žádné příslušenství v podobě nádrže na vodu či filtračního systému, ty 

jsou součástí údržby vody bazénu. Hlavním materiálem použitým pro výrobu byla nerez, 

která je schopná odolávat vodnímu prostředí a zároveň působí čistě a sterilně. Dalším 

materiálem je chodící pás s protiskluzovou úpravou. 

obr. 2-3 FUSION Free Standing [4] 
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WELLBEING Novo 

Produkt společnosti HYDRO PHYSIO tentokrát zaměřený na vetší počet pacientů. 

WELBEING Novo je určen pro lehčí chůzi a rehabilitační sezení. Bazén pojme až devět 

osob a je vybaven sklápěcími sedátky s masážními tryskami pro čtyři osoby, je tedy ideální 

pro skupinová cvičení. [6] 

Design bazénu funguje na stejných principech jako trenažéry pro jednoho pacienta, využívá 

především rovných ploch a pravoúhlých hran. Na rozdíl od menších trenažérů WELLBEING 

Novo nemá přístupové dveře, ale schodiště, díky tomu může být bazén napuštěn nepřetržitě. 

Bazén je určen pro pacienty s lepšími možnostmi pohybu, přístup do něj je totiž po schodišti, 

které by bylo pro pacienty na vozíku nezdolatelné. Podesta ovšem může sloužit terapeutovi 

ke snadné kontrole pacientů. Vnitřní rozvržení bazénu je poskládáno s důrazem 

na ergonomii pacientů a estetické působení. Prostor je díky sklápěcím sedadlům variabilní 

a efektivně využitý. 

Použité materiály jsou především nerezová ocel, v menší míře tvrzené sklo a protiskluzové 

podložky, vše bez povrchové úpravy nebo v základní barvě.  

obr. 2-4 WELLBEING Novo [4] 
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2.1.2 Trenažéry pro zvířata 

Podvodní trenažéry pro zvířata fungují na stejném principu jako trenažéry pro lidi, jen mají 

jiné rozměry a výkonnostní parametry. 

PHYSIO-TECH 

Podvodní trenažér PHYSIO-TECH pro psy a malá zvířata je složen ze dvou částí, zásobní 

nádrže na vodu a vany s běžeckým pásem. Je zaměřen na menší zvířata, tomu je uzpůsobena 

i konstrukce a malé rozměry. Díky postavení vodní nádrže vedle vany a nízké hmotnosti lze 

trenažér umístit bez větších stavebních úprav do jakéhokoli prostoru veterinární kliniky. [7] 

Design psího trenažéru PHYSIO – TECH striktně následuje funkci a má přiznaná 

konstrukční řešení. Tvar je složen ze dvou kvádrů a oblého trubkového rámu. Funkční prvky 

a madla jsou odlišeny červenou barvou stejně jako emergency tlačítko, které pak lze snadno 

přehlédnout. 

Trenažér je vybaven sklápěcími dveřmi, které slouží zároveň jako rampa pro snadný přístup 

zvířat. Rám s popruhem pomáhá chodit i méně pohyblivým zvířatům. Nádrž vedle vany sice 

zmenší potřebný prostor pro umístění trenažéru, ale zároveň brání terapeutovi přistoupit ke 

zvířeti ze všech stran. Ovládací panel je připojen krátkým kabelem a pro obsluhu může být 

v případě krize mimo dosah. 

obr. 2-5 PHYSIO – TECH – podvodní chodník pro psy [8] 
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HORSE – POWER 100 

Podvodní běžecký pás HORSE – POWER 100 od společnosti PHYSIO – TECH je jeden 

z prvních vysokovýkonných trenažérů určených pro koně. Je vhodný k tréninku koní pro 

zvýšení jejich výkonu nebo pro rehabilitaci po zranění. Zařízení slouží také k zimnímu 

tréninku a analýze pohybu ve stálých podmínkách měření. [9] 

Podvodní běžecký pás pro koně je rozměrově vůbec největší ze všech podvodních pásů, 

z toho také vyplývá větší spotřeba vody a výkonnější pohon běžeckého pásu. Hlavní tvar je 

stejně jako u předchozích trenažérů složen z kvádrů a trubkového rámu. 

Vzhledem k rozměrům je ergonomie obsluhy tohoto zařízení odlišná, nicméně uživatelsky 

přívětivá. Veterinář případně jiná obsluha má k dispozici schody a vyvýšený chodník, díky 

tomu se dostane nad úroveň hlavy koně a má tak přehled o jeho pohybu a chování. 

Použité materiály jsou opět nerezová ocel a tvrzené sklo. Zařízení není nijak barevně řešené, 

materiály jsou ponechány bez povrchové úpravy. Jediná aplikovaná grafika je značka 

výrobce na čelní stěně zařízení. 

  

obr. 2-6 HORSE – POWER 100 – trenažér pro koně [9] 
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2.1.3 Antigravitační trenažér s využitím vzduchu 

Výhodou antigravitačního trenažéru s využitím vzduchu jsou menší rozměry a nezávislost 

na zdroji vody. 

AlterG M320 

Antigravitační rehabilitační trenažér chůze od společnosti BTL je vhodný do lázeňských 

zařízení a wellness center. Vlastní hmotnost pacienta je možné působením tlaku plynule 

snižovat ze 100 až na 20 %. Trenažér umožňuje pacientovi nenáročnou, a při tom důkladnou 

rehabilitaci. [10] 

Design antigravitačního trenažéru AlterG M320 je propracovaný a jednoduchý. Stroj je 

rozdělen rámem na přední a zadní část, kdy zadní část je prostor určen pro pohyb pacienta, 

zatímco přední část ukrývá pohon běžeckého pásu a kompresor pro vytvoření tlaku. Vak pro 

pohyb pacienta je vyroben z fólie, která se při nafouknutí vyboulí ven do prostoru. Boční 

kryty na přední části jsou vyklenuty podle stejného principu jako fólie při nafouknutí, což 

vede k jisté tvarové provázanosti celého stroje. 

Použitá fólie je převážně průhledná, aby mohl terapeut sledovat a kontrolovat pohyb pacienta 

při cvičení. Nastavování trenažéru probíhá přes ovládací panel, který je umístěn na rámu 

před pacientem. 

Barevné řešení trenažéru je velmi strohé, použité barvy jsou šedá a v menší míře modrá. 

Výhodou této strohosti je neutralita, se kterou lze trenažér umístit do jakkoli barevného 

prostoru kliniky a wellness centra. 

obr. 2-7 AlterG M320 – antigravitační trenažér [10] 
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2.1.4 Lokomat 

Lokomat je rehabilitační přístroj, ve kterém pacienti nacvičují správný stereotyp chůze. Je 

vhodný pro pacienty jak s dočasným, tak trvalým postižením dolních končetin. Lokomat 

mohou používat dospělí i dětští pacienti. Hlavní částí lokomatu jsou robotické ortézy, které 

pohybují s končetinami pacienta po chodícím pásu. Užitečnou funkcí je automatické 

vyzdvižení pacienta za pomoci navijáku, díky tomu může lokomat obsluhovat pouze jeden 

terapeut. Zvedák pacienta podporuje i během cvičení. Výhodou oproti manuálnímu cvičení 

s terapeutem je větší počet opakování a tím i rychlejší přírůstek svalové hmoty a zlepšení 

fyzického stavu. [11] 

LokomatPro 

LokomatPro od společnosti Hocoma disponuje širokou řadou vyměnitelných modulů, díky 

kterým se stroj přizpůsobí každému pacientovi. Mezi moduly patří modul FreeD, který 

umožňuje volný pohyb pánve, nebo dětské ortézy. [12] 

Lokomat je určen pro méně pohyblivé pacienty než antigravitační trenažér, oba však pracují 

na principu odlehčování pacienta s cílem usnadnit mu cvičení. Lokomat je medicinské 

zařízení, čemuž odpovídá i přívětivý design. Tvary jsou převážně oblé a použité barvy jsou 

hlavně bílá doplněná o oranžovou. 

Ergonomie pacienta i obsluhy je velmi propracovaná. Všechny ovládací prvky jsou snadno 

dostupné a manipulace s přístrojem jednoduchá. 

obr. 2-8 LokomatPro – lokomat od výrobce Hocoma [13] 
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2.1.5 Vlastní fotodokumentace 

Vlastní fotodokumentace proběhla 19. března 2019 na rehabilitační klinice dogRepair 

v Brně. Klinika je vybavena podvodním chodníkem pro psy a malá zvířata HT – VET 2000, 

jehož cena se pohybuje kolem 500 000 Kč. 

 

  

obr. 2-9 Podvodní chodník HT – VET 2000, klinika dogRepair, 19. 3. 2019 
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2.2 Technická analýza 

Název antigravitační trenažér vznikl ze samotného principu funkce tohoto rehabilitačního 

přístroje. Trenažér pacienta vůči gravitační síle částečně nadlehčuje, bez použití popruhů 

nebo úvazků, díky tomu se stává v oblasti rehabilitace jedinečným. 

2.2.1 Princip funkce 

„Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno hydrostatickou vztlakovou silou, jejíž 

velikost se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené,“ Archimedův zákon. 

𝐹𝑉𝑍 = 𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 

Archimedův zákon je klíčovým poznatkem pro vývoj antigravitačních trenažérů s využitím 

vody. Pacient je během rehabilitace vodou nadlehčován, díky tomu nejsou problematické 

a poraněné části těla tolik zatěžovány. 

Hustota lidského těla se pohybuje mezi 945 a 1 025 kg/m3 v závislosti na nádechu [15], tyto 

hodnoty mohou být u jednotlivců ovlivněny množstvím tělesného tuku. Hustota vody je 

1 000 kg/m3 a dokáže lidské tělo nadlehčovat. 

Velikost vztlakové síly je závislá na objemu ponořené části lidského těla, čím větší část je 

ponořená, tím větší vztlaková síla na pacienta působí. Objem určitých partií lidského těla je 

u každého jedince trochu odlišný, ale obecně lze říct, že objem těla do úrovně pasu odpovídá 

asi polovině objemu celého těla. 

obr. 2-10 Archimedův zákon – ilustrační obrázek [14] 
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Z objemu ponořené části lidského těla lze pak snadno odvodit, o kolik je lidské tělo ve vodě 

pocitově lehčí. Na člověka, který je po pas ve vodě, tedy má ponořenou polovinu těla, působí 

vztlaková síla, která jeho tíhovou sílu sníží o polovinu. Jinými slovy člověk ponořený 

polovinou těla ve vodě váží pocitově o polovinu méně. 

obr. 2-11 Pocitové snížení hmotnosti v závislosti na výšce vody 
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2.2.2 Sestava trenažéru s příslušenstvím 

Vodní antigravitační trenažéry jsou závislé na vodním zdroji, proto nebývá výjimkou jejich 

umístění poblíž plaveckého bazénu, se kterým pak sdílí i filtrační systém. Pokud je trenažér 

umístěn samostatně, je nutné k němu vytvořit technické zázemí ve vedlejší místnosti.  

Voda z vodovodního řádu je přiváděna do nádrže, kvůli menší spotřebě je použita víckrát 

a vyměněna až po několika cvičeních. Z nádrže je voda čerpána přes ohřívací okruh 

do samotného trenažéru, tam je vyvedena tryskami ve spodní části pod chodícím pásem. 

Voda do trenažéru během terapie může proudit i tryskami v přední části. Po cvičení je voda 

z trenažéru odčerpána a skrz filtrační systém se vrací zpět do nádrže nebo je vyvedena 

do odpadu. [17] 

2.2.3 Provozní příslušenství 

Technické zázemí pro vodní antigravitační trenažéry je obvykle umístěno ve vedlejší 

místnosti, tím je zajištěn dosah při ovládání zařízení a zároveň odhlučnění. Komponenty 

technického zázemí antigravitačního trenažéru jsou stejné jako u bazénů a vířivých van. 

Součásti lze zakoupit v bazénovém centru nebo na e – shopu, nejsou tedy specifikované 

a vybírají se na míru konkrétním požadavkům zákazníka. 

obr. 2-12 Části antigravitačního trenažéru (upraveno) [16] 
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Nádrž na vodu 

Nádrž je připojena k vodovodnímu řádu, ze kterého je plněna, a na odpad, do kterého je 

použitá voda vypouštěna. Další přípojky vedou vodu z nádrže systémem trubek do trenažéru 

a zpět. Objem samotné nádrže musí být větší než objem vany trenažéru s objemem vody 

ve zbytku systému. Kapacita vany se pohybuje mezi 1 400 a 2 200 litry podle zaměření 

přístroje. Potřebný objem nádrže je tedy 2 000 až 3 000 litrů. 

Čerpadlo 

Proudění vody je v celém oběhu zajištěno cirkulačním čerpadlem. Směr proudění vody je 

regulován kulovými ventily na potrubí a vede buď z nádrže skrz ohřívač do trenažéru, nebo 

z trenažéru zpět do nádrže. Další možnost je nechat kolovat vodu z trenažéru ohřívačem, 

a tím udržovat teplotu. [17] 

Ohřívač 

Součástí technického zázemí antigravitačního trenažéru je elektrický průtokový ohřívač. 

Uvnitř ohřívače je topná spirála, která předává teplo protékající vodě. Teplota vody se 

nastavuje regulačním termostatem na ohřívači. Před ohřívačem musí být v elektrické 

soustavě nainstalovaný proudový chránič, který v případě úniku elektrického proudu 

zařízení odpojí. [18] 

obr. 2-13 Schéma umístění ohřívače v bazénovém systému [19] 
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Filtrační systém 

Pro čištění použité vody z trenažéru se nejčastěji používá písková filtrace, stejná jako pro 

údržbu bazénů. Voda ve filtraci prochází přes několik vrstev křemičitého písku různé 

zrnitosti, který zachycuje mechanické nečistoty. Čistá voda se vrací zpět do trenažéru nebo 

je shromážděna v nádrži. Písková filtrace funguje na fyzikálních principech a s velkou 

účinností. [20] 

Součástí pískové filtrace je ovládací ventil, který se podle potřeby přepíná na zpětné praní, 

výplach filtru, vypuštění do kanalizace nebo filtraci uzavře. Písková filtrace má minimální 

nároky na údržbu, písková náplň se mění jednou za dva až tři roky. [21] 

Správné čerpadlo pro danou soustavu antigravitačního trenažéru zvolí výrobce podle 

potřebného průtoku, tedy objemu přečerpané vody za hodinu. 

Potrubí a rozvody 

Celý vodovodní systém je složen z bazénového potrubí. Při instalaci se používá potrubí, 

kulové ventily, kolena a další součásti. Materiálem pro výrobu bazénového potrubí je PVC. 

  

obr. 2-14 Schéma pískové filtrace [22] 

obr. 2-15 Bazénové PVC potrubí (upraveno) [23] 
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2.2.4 Rozbor částí trenažéru 

Tvar trenažéru a rozmístění vnitřních částí kopíruje prostor pro pohyb pacienta. Všechny 

vnitřní části jsou upevněny na rámu trenažéru. 

V přední části trenažéru se nachází přívod a výpusť na vodu a rozvody elektrického proudu. 

Dále se zde nachází sklápěcí sedák pro terapii v sedě, na něj po celém obvodu navazují 

madla. 

Pod povrchem chodícího pásu je umístěn pohon a systém naklápění, z tohoto důvodu je 

chodící pás ve vyšší úrovni než podlaha. Pro pacienty na invalidním vozíku musí být 

k trenažéru přistavena nájezdová rampa. 

Přístup pacienta je umožněn vodotěsnými dveřmi, systém jejich zavírání se u jednotlivých 

modelů a výrobců liší. Zámek dveří musí být vždy přístupný jak pro pacienta, tak pro 

terapeuta. Stejné pravidlo platí pro ovládací panel, kterým se reguluje výška vodní hladiny, 

rychlost a směr chodícího pásu a masážní trysky, pokud je jimi přístroj vybaven. 

  

obr. 2-16 Rozbor částí trenažéru CORE Trainer (upraveno) [4] 
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2.2.5 Používané materiály 

Nerezová ocel 

Nerezové oceli se z lékařského hlediska rozdělují do tří skupin, v závislosti na časové délce 

kontaktu s lidskou tkání, na: 

▪ přechodné (do 60 minut) 

▪ krátkodobé (do 30 dní) 

▪ dlouhodobé (nad 30 dní) 

Antigravitační trenažéry spadají do kategorie přechodné případně krátkodobé délky 

kontaktu s lidskou tkání. Hlavní materiál pro výrobu antigravitačního trenažéru je chrom – 

niklová austenitická ocel 1.4301 nebo 1.4305. Tyto oceli jsou korozivzdorné a mají nízký 

obsah uhlíku, tudíž jsou snadno svařitelné a vhodné k výrobě rámu trenažéru. Nerezová ocel 

dobře odolává vodě, vodní páře a slabým kyselinám, označuje se též jako „potravinářská“. 

Povrch oceli je dobře leštitelný a oxidací se na něm vytváří pasivní vrstva, která chrání 

materiál před znečištěním cizími látkami. Tyto vlastnosti přispívají ke snadné údržbě 

a sterilizaci povrchu. [24] [25] 

Tvrzené sklo 

Nádrž trenažéru musí být co nejvíce transparentní, aby mohl terapeut pacienta snadno 

kontrolovat, proto mají stěny nádrže výplně z tvrzeného skla. 

Tepelně tvrzené neboli kalené sklo se vyznačuje až pětkrát větší odolností vůči bočnímu 

nárazu a až třikrát větší pevností v ohybu, také je schopné odolávat teplotnímu šoku. Kalení 

je proces řízeného zahřátí a následného rychlého ochlazení, tím vzniká tlakové napětí 

na povrchu a tahové napětí uvnitř skla. Proces kalení se provádí na finálně opracovaných 

kusech, tvrzené sklo totiž není možné dále opracovávat. Pokud se kalené sklo rozbije, 

rozpadne se na malé neostré střepy. Díky těmto vlastnostem se tepelně tvrzená skla 

klasifikují jako bezpečnostní. [26] 

obr. 2-17 Porovnání: sklo bez bezpečnostní úpravy, vrstvené bezpečnostní sklo, tepelně 

tvrzené bezpečnostní sklo (upraveno) [27] 
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Přívod vody 

Nádrž trenažéru je plněna z potrubí, které vyúsťuje ve spodní části vany pod chodícím 

pásem. Ve stejných místech se nachází i kanálek, kterým je voda po skončení terapie 

odvedena pryč. [17] 

V přední části nádrže trenažéru jsou umístěny hydromasážní trysky, kterými protéká voda 

pod různým tlakem. Podle velikosti tlaku mohou trysky provádět masáž nebo vytvářet 

protiproud. Hydromasážní tryska je napojena na přívod vody, případně i vzduchu. 

Materiálem pro výrobu trysek je ABS plast, který je odolný vůči chemickým vlivům a vodě. 

[28] 

 

obr. 2-18 Hydromasážní tryska [29] 
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2.2.6 Rozbor chodícího pásu 

Chodící pás nebo také běžecký pás je hlavní část trenažéru. Umožňuje pacientovi přirozenou 

chůzi nebo běh, a přitom zůstat na jednom místě. 

Všechny komponenty systému chodícího pásu jsou upevněny na rámu z ocelových 

nerezových profilů. Chodící pás je navinut na sestavu napínacích válců, na hnací válec 

s elektromotorem a je podepřen platformou, která zabraňuje prověšení pásu. Okraje pásu 

a rám jsou chráněny krytem s došlapem. [31] 

Rám s napínacími válci a motorem je možné vyklopit do strany pro snadnou údržbu přístroje. 

[17] 

obr. 2-19 Rozbor chodícího pásu (upraveno) [30] 

obr. 2-20 HydroPhysio VT810 – chodící pás (upraveno) [31] 
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Elektromotor 

Elektromotor je umístěn v přední části a samotný chodící pás je ovinut kolem něj.  

Pro pohon chodícího pásu se používají asynchronní elektromotory, které fungují na principu 

elektromagnetické indukce. Výhodou AE je jednoduchá konstrukce a téměř bezúdržbový 

provoz. AE je složen ze statoru a rotoru, ty jsou navzájem odizolovány vrstvou vzduchu. 

Stator je pevná část a tvoří jej plášť, dva ložiskové štíty a vinuté cívky. Rotor je vnitřní 

pohyblivá část tvořena hřídelí a permanentním magnetem. Pokud cívkami prochází střídavý 

proud, vytváří kolem sebe magnetické pole. [32] 

Elektromotor v trenažéru je upnut k rámu, proto musí mít přírubový tvar. Motor přírubového 

tvaru má upínací prvky na čelní straně, díky tomu je možné rám vyklopit i s motorem. 

Chodící pás je nutné v krizové situaci okamžitě zastavit, proto jsou elektromotory vybaveny 

elektromagnetickou pružinovou brzdou. [34] 

Výkonnostní parametry elektromotoru se mohou u jednotlivých trenažérů lišit podle 

zaměření přístroje. Trenažéry pro trénink sportovců mají elektromotor s větším výkonem 

než trenažéry pro rehabilitaci. 

Elektromotor je umístěn ve vodě spolu s pacientem, což je z hlediska vedení elektrického 

proudu zvlášť nebezpečné prostředí, proto jím může procházet jen bezpečné napětí. 

Orientační hodnota pro bezpečné napětí, které na člověka působí krátkodobě je 12 V [35]. 

Podle ČSN EN 61140 by v nebezpečných podmínkách neměla efektivní hodnota napětí 

překročit 6 V u střídavého proudu [36]. 

obr. 2-21 Konstrukce elektromotoru s vnitřním rotorem [33] 
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Frekvenční měnič 

Plynulá změna rychlosti chodícího pásu je dána změnou rychlosti otáček elektromotoru. 

Frekvenční měnič je zařízení, které plynule mění rychlost otáček elektromotoru. Regulace 

otáček probíhá změnou frekvence a napětí, pokud bylo dosaženo maximálního možného 

napětí, mění se pouze frekvence. Měnič je napojen na střídavý proud, ten je ve vnitřním 

obvodu usměrněn a před výstupem střídačem opět změněn na střídavý proud o potřebné 

frekvenci. [37] 

Stupeň krytí IP 

Stupeň krytí označuje konstrukční zabezpečení elektrozařízení před vniknutím vody, cizího 

předmětu nebo nebezpečným dotykem. Stupeň krytí je označen zkratkou IP (Ingress 

Protection), dvěma číslicemi, případně i doplňkovým písmenem. [38] 

tab. 2-1 Tabulka IP – význam první číslice [39] 

Ochrana před cizími předměty (ochrana před nebezpečným dotykem) 

IP0X Žádná ochrana 

IP1X Ochrana před vniknutím předmětů o průměru nad 50 mm (před hřbetem ruky nad 50 mm) 

IP2X Ochrana před vniknutím o průměru nad 12 mm (před prstem nad 12 mm a délkou 80 mm) 

IP3X Ochrana před vniknutím předmětů o průměru nad 2,5 mm (před nástrojem nad 2,5 mm) 

IP4X Ochrana před vniknutím předmětů s průměrem nad 1 mm (před nástrojem, drátem nad 1 mm) 

IP5X Částečná ochrana proti vniknutí prachu (před jakoukoliv pomůckou) 

IP6X Úplně prachotěsné (před jakoukoliv pomůckou) 
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tab. 2-2 Tabulka IP – význam druhé číslice [39] 

Ochrana před vniknutí vody 

IPX0 Žádná ochrana 

IPX1 Odolné vůči svisle dopadajícím kapkám vody 

IPX2 Odolné vůči svisle dopadajícím kapkám vody při naklonění 15° 

IPX3 
Odolné vůči svisle stříkající vodě při naklonění až 60° v množství 10 l/min. po dobu 5 minut 

(tzn. Ochrana proti pokropení vodou, resp. Dešti) 

IPX4 Odolné vůči stříkající vodě ze všech směrů v množství 10 l/min. po dobu 5 minut 

IPX5 
Odolné vůči tryskající vodě ze všech směrů z trysky 6,3 mm při průtoku 12,5 l/min. po dobu 

3 minut ze vzdálenosti 3 m 

IPX6 odolné vůči intenzivně tryskající vodě/vlnobití ze všech směrů z trysky 12,5 mm při průtoku 
100 l/min. po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 m 

IPX7 odolné proti dočasnému ponoření pod vodu s maximální hloubkou do 1 m po dobu 
maximálně 30 minut 

IPX8 vhodné pro trvalé ponoření pod vodu za podmínek, které určí výrobce 

IPX9 vhodné pro trvalé ponoření (odolnost zvýšenému tlaku/teplotě) – čištění párou 

 

Optimální stupeň krytí pro všechna elektrozařízení umístěná v nádrži trenažéru je IP68. 

Zařízení s tímto krytím je schopné při trvalém ponoření bezpečně pracovat. 
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2.2.7 Ergonomie chůze 

Délka lidského kroku 

Obecně platí, že průměrná délka kroku odpovídá 42 % výšky daného člověka. Délka kroku 

je dále ovlivněna celou řadou faktorů, jako je věk, rychlost chůze, hmotnost zavazadla, nebo 

nálada. Tyto faktory mohou délku kroku oproti orientačním 42 % změnit až o několik 

centimetrů. [40] 

Vliv chůze a pohybu na lidské zdraví 

Současným trendem pro anatomicky moderního člověka se stala hypoaktivita, tedy snížení 

nároků na pohyb a jeho celkový úbytek. Tento trend má velký význam pro vznik a vývoj 

bolestivých onemocnění pohybového aparátu, přičemž řešením většiny z nich by byla 

pravidelná chůze a běh s udržením axiálního napřímení. Pravidelné rychlé procházky, 

případně běh, mají velký význam také pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. 

Kvalitní pravidelný pohyb má pozitivní vliv i na další civilizační choroby, jako jsou nadváha 

a neurologická onemocnění, například počátečních fází demence. [41] 

„Každý den se uchodím do stavu blaha, vychodím se z každé nemoci, vychodil jsem si 

nejlepší nápady,“ Soren Kierkegaard, dánský filozof. 

Vyšetření chůze 

Při komplexním pohybu, jako je chůze, se mohou projevovat poruchy pohybového aparátu, 

případně nervové soustavy. Základní způsob vyšetření chůze pacienta je aspekce neboli 

metoda pozorování. Pro správné vyhodnocení aspekce je nutné znát jednotlivé fáze kroku 

a kineziologii pohybu jednotlivých částí těla. Při aspekci chůze je pacient bos, v plavkách 

nebo ve spodním prádle. Terapeut pozoruje pacienta postupně zepředu, zezadu a z boku, 

přičemž postupuje zdola nahoru. Hodnotí se způsob a hlasitost došlapu, symetrie 

jednotlivých kroků, propínání kloubů a postavení páteře. [42] 

obr. 2-22 Jednotlivé fáze kroku [42] 
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2.2.8 Vodní terapie 

Vodní terapie je fyzikální cvičení odehrávající se ve vodním prostředí, přičemž na vše 

dohlíží školený zdravotnický personál. Popularita a hojnost využití vodní terapie neustále 

roste, provozuje se jako doplňková aktivita k pozemnímu cvičení, nebo jej zcela nahrazuje. 

Vodní terapie má pozitivní vliv na fyzickou kondici, zkracuje dobu rekonvalescence 

a povzbuzuje duševní stav. Vodní terapie je na rozdíl od běžného cvičení ve vodě skutečná 

fyzikální medicína a forma rehabilitace. [43] 

Informace pro pacienta 

Pacienti, kteří podstupují vodoléčbu poprvé mohou být nervózní, také trpí bolestí 

poraněných částí těla, proto je nutné, aby je lékař seznámil s průběhem rehabilitace ještě 

před jejím začátkem. Pokud ošetřující lékař poskytne pacientovi všechny informace 

o průběhu terapie, předejde překvapivým momentům a usnadní tak celý její průběh. Je nutné 

pacienta seznámit s požadavky kliniky na oděv, případnou protiskluzovou obuv. Také je 

potřeba upřesnit časový plán celé terapie a cviky, které bude pacient provádět. [44] 

Hydromasáže 

Hydromasáž je účinná forma masáže vodním proudem, je vhodná pro rehabilitaci, 

po sportovním výkonu nebo při bolestech pohybového aparátu. Proud vody uvolňuje svalová 

napětí, podporuje lokální prokrvení a proudění lymfy, nejčastěji se aplikuje na oblast zad, 

šíje, boků a chodidel. [45] 

Pacienti, jejichž zdravotní stav je stále vážný a nemohou zůstat ve vodním prostředí sami, 

podstupují vodoléčbu s asistencí terapeuta přímo uvnitř trenažéru. 

obr. 2-23 Cvičení s asistencí terapeuta [46] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Vzhledem k dnešnímu trendu fyzicky náročných aktivit a s nimi spojenými zraněními, 

sedavému životnímu stylu a prodlužující se délce života, je téma udržení fyzické kondice 

velmi aktuální. 

Tato diplomová práce se zaměří na rehabilitaci ve vodních antigravitačních trenažérech, 

které jsou v současné době na vzestupu. Antigravitační trenažéry se jako samostatná zařízení 

používají přibližně třicet let, takže nejsou mezi lidmi zatím příliš známé. Přestože mají velký 

potenciál a možnost všestranného využití, kvůli jejich neatraktivnímu design spolu s malou 

popularitou neznamenají pro kliniky a lázně lukrativní investici. 

Problém při navrhování vodního antigravitačního trenažéru je propojení vodního a suchého 

prostředí. Trenažér musí být při uzavření vodotěsný, ale zároveň musí umožňovat snadný 

přístup pacientů. Při přechodu mezi vodním a suchým prostředím je nutné brát v potaz, že 

povrchy budou mokré a kluzké. 

Antigravitační trenažér jako rehabilitační zařízení musí brát velký ohled na potřeby pacienta. 

Ergonomie přístroje musí být vhodná nebo přizpůsobitelná pacientům různých výšek 

a s odlišnými diagnózami. 

3.2 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 

Shrnutí designérské a ergonomické analýzy 

Designérská analýza vodních antigravitačních trenažérů odhalila velké nedostatky 

především z hlediska tvarování. Většina produktů na trhu má stejný tvar a je téměř nemožné 

rozlišit jednotlivé výrobce. Design vychází převážně z kvádru a je definován pouze rovnými 

plochami, které jsou rozděleny přechody mezi materiály. Vzhledem k tomu, že všechny 

trenažéry jsou vyrobeny z nerezové oceli a skla, obojí bez povrchové úpravy, není možné je 

rozeznat ani podle barvy. Většina trenažérů připomíná akvárium a neodráží v sobě žádnou 

spojitost s vodou ani člověkem. 

Problém, který se dotýká designu a ergonomie zároveň, jsou přídavné podlážky a nájezdové 

rampy pro invalidní vozíky. Podlážky jsou unifikované, funkční a variabilní. Jejich umístění 

je důležité pro snadný přístup a ovládání přístroje, ale narušují tvar celého přístroje. 
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Ergonomie současných přístrojů je poměrně propracovaná, až na umístění ovládacího 

panelu. Ten se u většiny přístrojů nachází na předním rohu, díky tomu k němu má přístup 

terapeut i pacient, ale pro nikoho to není komfortní řešení. Některé trenažéry jsou vybaveny 

přenosným ovládacím panelem, který má k dispozici terapeut. 

Další problém, který analýza odhalila jsou nedostatky v bezpečnosti u většiny současných 

produktů. Jedná se zejména o nezaoblené hrany, pravoúhlé kouty a vyčnívající kliku dveří, 

všechny tyto prvky mohou uživateli při uklouznutí způsobit úraz. 

Designérská analýza odhalila nedostatky v tvarování, které je ryze konstrukční a neosobité. 

Dalším nedostatkem je přítomnost nebezpečných tvarů a prvků a špatně řešená ergonomie 

u ovládacího panelu. 

Shrnutí technické analýzy 

Po technické stránce lze rozlišit antigravitační trenažéry na vodní a s využitím vzduchu, ty 

ale nemají tak všestranné využití jako ty vodní. Vodní antigravitační trenažéry mohou být 

volně stojící zařízení nebo chodící pás umístěný na dně bazénu, časté je pro ně označení 

podvodní chodník. 

Technické parametry jednotlivých vodních trenažérů se liší podle cílové skupiny uživatelů. 

Rozdíl mezi přístroji je dán maximální výškou vodní hladiny, rozměry chodícího pásu 

a maximální rychlostí.  Všechny produkty na trhu jsou vyráběny ze stejných materiálů 

a stejným způsobem. 

3.3 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je navrhnout volně stojící antigravitační trenažér neboli 

podvodní chodník. Design bude řešen koncepčně a vymezí se vůči konstrukčnímu tvarování 

současných produktů. Při návrhu bude kladen důraz na vyvážení proporci mezi výškou 

a délkou trenažéru. 

Trenažér bude vybaven sklápěcím sedákem pro terapii v sedě a masážními tryskami. Řešena 

bude také bezpečnost a opatření proti zranění pacienta při pádu nebo uklouznutí. Trenažér 

bude ovládán jedním pevným panelem, umístěným dle ergonomických požadavků pacienta, 

nebo druhým přenosným panelem, který bude mít k dispozici terapeut. Ergonomie přístroje 

bude řešena nejen s ohledem na pacienta, ale i terapeuta, pro kterého bude ve vaně trenažéru 

vymezen prostor.  

Hlavní inovace oproti současným produktům bude spočívat ve snaze integrovat do přístroje 

nájezdovou rampu pro vozíčkáře. Tento prvek bude zpracován v rámci technického 

a ergonomického řešení. 
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3.4 Základní parametry, legislativní omezení a výrobní 

technologie 

Délka chodícího pásu bude 1 650 mm, což odpovídá přibližně délce dvou kroků 95 – ti 

percentil – ní postavy, šířka pásu bude 850 mm. Přibližně stejné rozměry pásu se používají 

pro trenažéry se stejným zaměřením. Rychlost chodícího pásu bude 0,2 – 12 km/h, tato 

rychlost je dostačující pro rehabilitaci i kondiční trénink. Přidaná funkce chodníku bude 

naklápění pro simulaci chůze do kopce. Maximální výška vodní hladiny bude dosahovat 

1 300 mm, což je výš než úroveň pasu nadprůměrně vysokého člověka. 

Trenažér bude splňovat ISO 13485, certifikace systémů kvality u výrobců zdravotnických 

prostředků. Dále budou dodrženy podmínky ČSN EN 61140, ochrana před úrazem 

elektrickým proudem. 

Předpokládaná výroba 

Materiály použité pro výrobu budou nerezová ocel, tvrzené sklo, případně jiné materiály, 

které bude splňovat hygienické a technické požadavky. 

Trenažéry budou vyráběny malosériově, tomu bude přizpůsobeno tvarování a způsob 

výroby. Ocelové kryty budou vyráběny ohýbáním a následným svařením jednotlivých částí. 

3.5 Cílová skupina a možný trh 

Cílová skupina 

Uživatelé trenažéru je možné rozdělit do dvou skupin, na pacienty a obsluhu. Pacienti mohou 

být lidé po úrazu nebo v pooperační léčbě, také jej mohou využívat senioři pro udržení 

fyzické kondice nebo lidé s nadváhou. Nastavení trenažéru, jako je napouštění a vypouštění 

vody, regulace rychlosti a další, má na starost školený personál. Nejčastěji se jedná 

o fyzioterapeuta, který zároveň dává pokyny pacientovi při cvičení, dále to mohou být 

zaměstnanci wellness center, kteří jen dohlíží na bezpečnost. 

Vodní antigravitační trenažér může být součást vybavení rehabilitačních klinik a lázní se 

zaměřením na pohybový aparát. Tato zařízení využívají pacienti po úrazu nebo operaci 

a náklady za cvičení v trenažéru jim hradí z velké části nebo úplně pojišťovna. Vodními 

trenažéry se také vybavují wellness centra, do kterých mají lidé volný přístup a náklady 

za cvičení si hradí sami. 

Cílovou skupinou pro navrhovaný trenažér budou rehabilitační kliniky a lázně, design proto 

bude odpovídat medicinskému prostředí. Cíloví uživatelé jsou pak fyzioterapeuti a pacienti, 

kterým bude přizpůsobena ergonomie a působení na psychický stav. 
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Možný trh 

Antigravitační trenažéry jsou stále velmi ojedinělé rehabilitační vybavení, ale jejich 

potenciál je velký. Vzhledem k malému počtu výrobců není trh přehlcený. Přístroj, jehož 

design je oproti konkurenci inovativní, by pak byl při nákupu jasnou volbou a s jeho 

zvyšující se popularitou by automaticky rostla i poptávka. 

Inspirační obrázky 

  

obr. 3-1 Moodboard 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

Na základě poznatků z analýzy a stanovených cílů práce byly navrženy tři variantní studie 

designu. Jednotlivé studie se mezi sebou, a hlavně od současných přístrojů liší konstrukčním 

řešením. Byly vytvořeny dva nové koncepty tvarování a technického řešení vany trenažéru, 

ty také pracují s jinými materiály, než bylo dosud běžné. Všechny návrhy respektují 

ergonomické a psychologické potřeby pacienta i obslužného personálu. 

4.1 První variantní studie 

První variantní studie se snaží začlenit do sortimentu medicinských zařízení a je nejvíce 

podobná současným produktům. 

Tvarové a kompoziční řešení 

Celkový tvar je velmi jednoduchý, vychází z kvádru se zaoblenými hranami. Přístroj je 

rozdělen na vanu a krytovanou přední část s funkčními součástmi. Kouty vany jsou tvořeny 

zaobleným sklem, což podporuje lehkost celého přístroje a rozšiřuje terapeutovi zorné pole 

pro kontrolu pacienta. Krytování je rozděleno na několik částí, toto rozdělení je podpořeno 

úrovňovými odsazeními mezi jednotlivými kryty a také jejich barevným odlišením. 

obr. 4-1 První variantní studie 
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Technické řešení 

Hlavními použitými materiály jsou stejně jako u současných produktů nerezová ocel 

a tvrzené sklo. Sklo je před procesem kalení ohnuto, díky tomu bylo možné odstranit profily 

v koutech vany. Oblé tvarování vnitřních prostor trenažéru zároveň přispívá snadné údržbě 

a sterilizaci. 

Přístup do vany trenažéru je skrz vodotěsné dveře se skleněnou výplní. Orientace otvírání 

dveří je možné snadno přizpůsobit požadavkům zákazníka. 

Ergonomické řešení 

Celkový tvar první varianty trenažéru je řešen s ohledem na bezpečnost pacienta. Nízké 

stěny spolu s optimální šířkou nádrže umožňují terapeutovi v případě nouze okamžitě 

vytáhnout pacienta nad vodní hladinu. Horní lem vany zároveň slouží pacientovi jako madla. 

Výška vodní hladiny může dosahovat až 1 300 mm, což odpovídá úrovni pasu člověka 

nadprůměrné výšky. Ovládací panel je umístěn na zkosené přední částí ve středu zorného 

pole pacienta. 

  

obr. 4-2 První variantní studie – ergonomie 
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4.2 Druhá variantní studie 

Druhá variantní studie přistupuje k trenažéru jako ke konceptu a využívá jiné materiály než 

současné produkty. Inspirací byly vzduchové antigravitační trenažéry, které mají vstupní 

otvor vertikálně posuvný. 

Tvarové a kompoziční řešení 

Tvar základny přístroje vychází z nepravidelného šestiúhelníku, na který navazuje krytování 

v přední části i stěny trenažéru. Krytování v přední části vychází ze tří kratších stran 

šestiúhelníku a je odsazeno směrem ven. Na okraje krytování navazují stěny vany trenažéru, 

ty jsou tvořeny fólií a jejich stálý tvar zajišťují podpůrné lamely. Horní hrana stěn je 

zakončena pevným rámem, který slouží zároveň jako madlo. 

Technické řešení 

Trenažér není vybaven dveřmi, stěny vany jsou ve vertikálním posuvníku. Při vstupu 

pacienta je horní rám stažen na úroveň chodícího pásu. Jednotlivé lamely jsou velikostně 

odstupňovány, díky tomu se v nejnižší poloze mohou skládat vedle sebe. 

Pohon chodícího pásu a rozvody vody jsou rozmístěny ve spodní části a předním krytování, 

stejně jako u současných produktů. Napojení na přívod vody a odpad je v přední části. 

Použitými materiály jsou nerezová ocel a fólií s vnitřní strukturou. Stěny vany jsou tedy 

měkké a částečně pružné, díky tomu hrozí menší riziko úrazu při uklouznutí pacienta. 

obr. 4-3 Druhá variantní studie 
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Ergonomické řešení 

Výška vany je nastavitelná a může se přizpůsobovat potřebám jednotlivých pacientů, což je 

funkce, která u současných trenažérů chybí. Při spuštění stěn se lamely a rám poskládají 

na úroveň chodícího pásu, tím vznikne velký prostor pro manipulaci s pacientem. Rám vany 

má kruhový průřez a může sloužit jako madlo. Rozšiřující se prostor v přední části poskytuje 

pacientovi více místa při terapii v sedě. 

obr. 4-5 Druhá variantní studie – ergonomie 

obr. 4-4 druhá variantní studie – spouštění rámu a stěn 
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4.3 Třetí variantní studie 

Třetí variantní studie je kombinací první a druhé varianty, pracuje se stejnými materiály jako 

první a používá posuvný systém jako druhá. 

Tvarové a kompoziční řešení 

Půdorys přístroje je tvořen obdélníkem s kruhovým vyklenutím na jedné delší straně, tím 

vznikl ve střední části širší prostor. Vyklenutá stěna je tvořena průhlednými vertikálně 

posuvnými panely, ty mají všechny stejné zaoblení a při sesouvání dolů se skládají vedle 

sebe. Obě kratší stěny jsou krytované a je možné k nim připevnit sedáky.  

Technické řešení 

Všechny zaoblené panely mají stejnou velikost, ale v rámu trenažéru jsou vůči sobě 

odsazeny, aby se při stažení dolů skládaly vedle sebe. Panely jsou odsazeny od spodního 

k nejvyššímu vždy směrem ven, v horní části tak vzniká nejvíce prostoru. Těsnící pásky 

na jednotlivých panelech jsou upevněny v horní části tak, aby stíraly vodu ze zasouvajícího 

se panelu. Panely se zasouvají do spáry v podstavě trenažéru, nad úroveň chodícího pásu 

vystupuje jen hrana horního panelu opatřená madlem. 

Stejně jako u předchozích variant je systém chodícího pásu a jeho pohon umístěn ve spodní 

části trenažéru. Rozvody vody jsou vedeny v krytované přední části. 

Posuvné panely jsou vyrobeny z ohnutého plexiskla nebo tvrzeného skla a jejich zakřivení 

je na celém průběhu konstantní. Dalším použitým materiálem je nerezová ocel. 

  

obr. 4-6 Třetí variantní studie 
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Ergonomické řešení 

Kratší strany trenažéru mají plné stěny, absencí dveří na kratší straně je tak možné trenažér 

vybavit dvěma sedáky umístěnými proti sobě. Další výhodou je dostatečný prostor pro 

terapeuta, který může stát ve vaně vedle pacienta, a nejen za ním, jako tomu je u současných 

trenažérů. 

obr. 4-7 Třetí variantní studie – nastavitelné boční stěny 

obr. 4-8 Třetí variantní studie – ergonomie 
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4.4 Souhrnné zhodnocení jednotlivých variant 

První variantní studie 

První variantní studie vychází ze současných produktů, ale s větším zaměřením na tvarování 

a potřeby pacienta. Design návrhu je koncepční a oproti současným trenažérům pokrokový, 

ale přesto je funkční a dbá na bezpečnost pacienta. Odstraněním koutových spojů se 

terapeutovi rozšířilo zorné pole pro pozorování pacienta. 

Tato varianta bude dále zpracovávána pro finální tvarové řešení. 

Druhá variantní studie 

Funkčnost druhé variantní studie by bylo nutné otestovat a ověřit chování fóliových stěn 

pod náporem vody. Problém by nejspíš představovalo i zajištění těsnosti na rozhraní fólie 

a pevného krytu. 

Systém posuvných stěn poskytuje při spuštění velký manévrovací prostor při manipulaci 

s pacientem, výšková nastavitelnost zároveň umožňuje trenažér více přizpůsobit 

jednotlivým pacientům. 

Nevýhodou této varianty je náročná hygienická údržba, kdy fólie vytvoří záhyby, ve kterých 

se budou usazovat nečistoty. Kritérium hygienické údržby je u zařízení určeného 

do medicinského prostředí klíčové. Toto koncepční řešení by bylo možné použít u trenažéru 

pro osobní a domácí potřebu, nikoli do veřejného sektoru. 

Třetí variantní studie 

Posuvné panely coby přístupové dveře by plnily funkci lépe než fólie, nedoformovaly by se 

pod tlakem vody a také by snadněji zajišťovaly těsnost. 

Třetí návrh oproti předchozím dvěma nejvíce zohledňuje možnou přítomnost terapeuta 

v trenažéru spolu s pacientem. Vyklenutá stěna umožňuje postavení terapeuta vedle 

pacienta. Trenažér je navíc vybaven dvěma sedáky, aby mohl terapeut předcvičovat 

při terapii v sedě. Třetí variantní studie má přístupové dveře umístěné na boční straně, což 

znemožňuje umístit do přístroje průběžné madlo po straně chodícího pásu. 

Antigravitační trenažér má být určen pro rehabilitační kliniky, lázně a wellness centra, 

ve většině případů tak nebude přítomnost terapeuta uvnitř přístroje nutná. Zvětšený prostor 

by tedy znamenal jen větší spotřebu vody bez velké přidané funkce. 
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obr. 4-9 Skici 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Antigravitační trenažér je zařízení určené do prostor zdravotnických klinik a lázní. Uživatelé 

často podstupují pooperační nebo poúrazovou léčbu, proto by měl přístroj působit klidným 

dojmem a odpovídat medicinskému prostředí. Tvarové řešení návrhu bylo zpracováno 

s ohledem na právě zmíněná kritéria. 

Finální tvarové řešení vychází z první variantní studie, jejíž design nejvíce odpovídá účelu 

zařízení a zároveň nejlépe splňuje technické požadavky na funkčnost přístroje. Tvarování 

odpovídá střední cestě mezi těmi tvarově přehnanými, a naopak ryze technickými produkty, 

které jsou dnes na trhu. 

Minimalistické řešení celkového tvaru přístroje odpovídá současným trendům a skvěle 

zapadá do medicinského prostředí. Oblé plochy jsou využity v přijatelné míře tak, aby si 

přístroj zachoval definovatelný tvar. Oproti současným produktům v sobě přístroj odráží 

propojení s vodou a člověkem, díky tomu působí na pozorovatele celistvým a vyváženým 

dojmem. Měkké klenutí ploch směrem ven naznačuje tlak vody, která se do nádrže napouští, 

zároveň vyvolává dojem většího vnitřního prostoru. 

  

obr. 5-1 Tvarové řešení 
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Nejcharakterističtější rysy přístroje jsou viditelné z boku, kde je tvar definován několika 

jednoduchými linkami, jejichž teorie na sebe navazují nebo se vzájemně doplňují. 

Boční linky definující přechody mezi jednotlivými částmi přístroje mají směrem dozadu 

svažující se charakter a připomínají vlnu nebo vodopád, tím naznačují hlavní směr pohybu 

chodícího pásu a cirkulaci vody. 

Kompozice přístroje je rozdělena na tři hlavní části, podstavu, horní kryt a nádrž. Jednotlivé 

části jsou odlišeny barvou a použitými materiály. Pro lepší orientaci v popisování tvaru je 

nutné si určit, že přední částí přístroje je myšlena vyvýšená část, kam směřuje pohled a směr 

chůze pacienta během cvičení. 

  

obr. 5-2 Definující linky 
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Podstava 

Podstava je spodní díl, který nese ostatní části přístroje a vymezuje půdorys. Velká část 

podstavy je oproti hornímu krytu vany odsazena směrem dovnitř, což hmotu celého přístroje 

opticky odlehčuje, ale směrem dozadu se stěny podstavy plynule napojí na úroveň horního 

krytu. Odlehčenému dojmu napomáhá také výška podstavy, která směrem dopředu roste. 

V zadní části tvoří podstava přístupový schod do nádrže trenažéru. Čelní stěna schodu má 

v sobě zabudovaná dvířka, pod kterými je ukryta výsuvná rampa pro pacienty s nižší 

pohyblivostí nebo vozíčkáře. V přední stěně podstavy jsou umístěny přípojky na oběh vody, 

ventil pro přívod vzduchu a zásuvka pro napájecí kabel. 

  

obr. 5-3 Podstava 
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Horní kryt 

Horní kryt je posazen na podstavě a je nejdominantnější hmotou celého trenažéru. Souvislá 

skořepina formuje vnější kryt a pokračuje jako vnitřní stěna nádrže až dolů pod chodící pás, 

kde tvoří dno vodní nádrže. 

Tvar krytu je z profilu definován dvěma křivkami, které se směrem ke vstupu do nádrže 

svažují a přechází v rovnoběžky. Všechny stěny krytu jsou lehce klenuté směrem ven. 

Přechody mezi jednotlivými stěnami jsou oblé a křivostně navazují na geometrii stěn, díky 

tomu hmota krytu působí uceleným dojmem, přestože se jeho výška v průběhu přístroje 

výrazně mění. 

V útrobách vysoké přední části krytu jsou umístěny rozvody vody a vzduchu k tryskám 

a přívod elektrického proudu k ovládacímu panelu. Vnitřní strana krytu je opatřena sedmi 

páry masážních trysek a zámky pro zavěšení sedáku. 

  

obr. 5-4 Horní kryt 
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Nádrž 

Stěny nádrže tvoří tři skleněné plochy ohraničené kovovým rámem. Jejich tvar navazuje 

na ostatní části trenažéru, proto jsou mírně vyklenuty směrem ven. Horní hrana stěn vodní 

nádrže je vodorovná, aby kopírovala vodní hladinu a působila stabilním a pevným dojmem. 

Dominantním prvkem jsou přístupové dveře, které jsou zaoblené a tvoří kouty nádrže. Rám 

dveří je na zbylé stěny napojen až na bocích nádrže, což je u současných produktů 

neobvyklé. Tímto posunutím se rozšířily dveře, usnadnil přístup do nádrže a zjemnilo se 

vizuální působení trenažéru. Dveře jsou ke stěnám připevněny třemi panty na jedné straně 

a sadou tří zámků na druhé straně. Páka pro otevření a zavření dveří je zapuštěna do horního 

rámu nad sadou zámků. 

Podél stěn nádrže jsou umístěny dlouhá madla, která slouží méně pohyblivým pacientům 

k zapření. Madla jsou vzadu přichycena k vertikální části pevného rámu dveří a vepředu jsou 

vetknuta do krytu. 

  

obr. 5-5 Nádrž, rám a skleněné stěny 
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Ovládací panel 

Ovládací panel je umístěn na konzoli na horní ploše předního krytu a má nastavitelný sklon 

vůči pacientovi. Panel je obdélníkový s lehce vyklenutou horní stranou, tento prvek vytváří 

tvarovou provázanost mezi panelem a hmotou horního krytu. 

Přes ovládací panel se nastavují všechny funkce a hodnoty přístroje. Ovládání probíhá přes 

dotykový LCD display a čtyři mechanické ovladače rozmístěné na čelní straně panelu. 

  

obr. 5-6 Ovládací panel 
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6 KONSTRUKČNĚ – TECHNOLOGICKÉ 
A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Rozměrové řešení 

Rozměrové řešení přístroje vychází z ergonomických pravidel a z rozměrů a umístění 

použitých technických součástí. Výsledná velikost zařízení je srovnatelná s velikostí 

současných produktů. Objem vodní nádrže je 2 500 l a maximální výška vodní hladiny může 

dosahovat 1 250 mm. Plocha chodícího pásu je 1 500 mm dlouhá a 700 mm široká. Celková 

vnitřní délka nádrže činí 1 900 mm, díky tomu je v nádrži zajištěn dostatek prostoru pro 

chůzi a běh i za asistence terapeuta. 

 

obr. 6-1 Rozměrové řešení – M 1:30 
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6.2 Technické řešení 

Technické řešení trenažéru je téměř stejné jako u ostatních produktů. Funkční části přístroje 

jsou krytovány kvůli ochraně před vodou. Všechny kryty mají oblé hrany, aby se snížilo 

riziko úrazu například při pádu nebo uklouznutí. 

Vodní antigravitační trenažér se při užívání plní velkým množstvím vody, proto je jedna 

z jeho nejdůležitějších vlastností vodotěsnost. Spoje mezi jednotlivými částmi a materiály 

musí být vodotěsné, aby neunikala voda ven. Totéž platí pro vstupní dveře, které mají 

v místě styku rámu s pevnými stěnami tvarové zámku a jsou opatřené gumovým těsněním. 

Jejich vodotěsné uzavření zajišťuje sada tří zámků. 

  

obr. 6-2 Popis částí 
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6.3 Vnitřní uspořádání 

Většina funkčních částí je umístěna v předním krytu a podstavci. Útrobami krytu vedou 

k tryskám trubky s vodou a vzduchem, ty jsou do přístroje přivedeny otvory v přední stěně 

podstavy, kde nepřekáží při obsluze ani užívání trenažéru. Ve vaně pod úrovní podlahy se 

nachází nosná konstrukce pásu, elektromotor a pneumatický zvedák pro naklonění podlahy. 

V podstavě mimo vodní prostředí je pak umístěn frekvenční měnič. 

Oběh vody 

Přívod a odtok vody jsou uzpůsobeny průměru hadic 40 mm. Napouštění vody do nádrže 

trenažéru probíhá otvorem ve spodní části vany pod chodícím pásem. Vypouštění vody 

zajišťuje kanálek umístěný pod chodícím pásem na dně vany. Dno nádrže je směrem 

k tomuto kanálku vyspádováno tak, aby byl zajištěn rovnoměrný odtok vody. 

Masážní trysky 

Masážní trysky jsou napojeny na přívod vody a vzduchu. Jsou umístěny v přední části nádrže 

tak, aby směřovaly proti pacientovi při chůzi a do zad během terapie v sedě. V závislosti 

na množství protékající vody mohou vytvářet masáž nebo protiproud. 

obr. 6-3 Vnitřní uspořádání 
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Chodící pás 

Chodící pás je navinut kolem elektromotoru a napínacích válců, vše je upevněno 

na samostatném rámu. Celý rám včetně motoru, válců a pásu je možné v případě závady 

demontovat ven z trenažéru. 

Elektromotor 

Elektromotor pro pohon pásu je asynchronní, třífázový s napětím 12 V.  Motor je vybaven 

elektromagnetickou pružinovou brzdou pro okamžité zastavení, brzda je ovládána 

emergency tlačítkem. Motor má přírubový tvar a je upevněn čelně k ocelovému rámu. 

Minimální potřebné krytí motoru je IP68. 

Frekvenční měnič 

Frekvenční měnič je zapojen před elektromotorem a mění frekvenci protékajícího proudu, 

čímž reguluje rychlost otáčení. 

Pneumatický zvedák 

Jednou z funkcí chodícího pásu je simulace chůze do kopce. Tuto funkci zajišťují dva 

pneumatické zvedáky umístěné v přední části, které zvednou podlážku s chodícím pásem 

o 5°, což odpovídá míře stoupání přes 10 %. Zvedáky jsou napojeny na stejný přívod 

vzduchu jako masážní trysky. 

Závěsný sedák 

Závěsný sedák slouží k terapii v sedě a je umístěn v přední části u masážních trysek. Sedák 

je připevněn na trubkovém rámu vybaveném háky, kterými se zachytí v zámcích, a opěrnými 

výstupky, kterými se zapře o vnitřní stěnu nádrže. 
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6.4 Výsuvná rampa 

Zásadní inovací trenažéru oproti současným produktům je integrovaná rampa umístěná 

v podstavě pod vanou. Přístup k rampě je dvířky v čelní stěně schodu podstavy. Rampa se 

vysunuje na rámu opatřeném kolečky. Samotná rampa je k rámu připevněna čepy a opřena 

o pružiny s gumovými podložkami, které zabraňují hluku a nárazům při nevhodné 

manipulaci. Součástí rampy jsou háky, které se ukotví v zámcích ukrytých v čele vyššího 

schodu, tím je zabezpečena správná poloha při užívání. Rampa je z obou stran oblepena 

gumovými manžetami, které vyrovnávají přechod mezi rampou a podlahou. Bezpečnost 

rampy je zaručena vyvýšenými okraji, které zabraňují sjetí invalidního vozíčku do stran. 

  

obr. 6-4 Rampa – rozbor částí 
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6.5 Použité materiály 

Antigravitační trenažér spadá mezi medicinská zařízení, použité materiály tudíž musí být 

zdravotně nezávadné a odolné vůči vodě a chemickému čištění. 

Akrylát 

Horní kryt, který tvoří velkou část vodní nádrže, je vyroben z akrylátu, který má dobré 

termoregulační vlastnosti, hladký povrch a dobře odolává chemickému čištění. Výroba 

probíhá litím ohřátého polymetylmetakrylátu do hliníkových forem, takto tvarovaný akrylát 

má ve všech směrech stejné fyzikální vlastnosti. Akrylátové skořepiny mají dlouhou 

životnost, jsou tvrdé a díky tomu odolné vůči nárazům a škrábancům. [47] [48] 

Tvrzené sklo 

Stěny vodní nádrže jsou vyplněny bezpečnostním sklem, aby měl terapeut na pacienta co 

nejlepší výhled. Použité sklo je nejprve upraveno do finálního tvaru a následně kaleno, čímž 

se zlepší jeho mechanické vlastnosti, jako je odolnost vůči nárazům a změnám teplot. 

Nerezová ocel 

Nerezová ocel je požita na rámy stěn, podlahu, kostru chodícího pásu a další malé 

komponenty. Jako vhodná byla zvolena nerezová ocel třídy 1.4301, která je snadno 

opracovatelná a dobře odolává vodě i chemickému čištění a v lékařství se často používá. 

ABS plast 

ABS plast dobře odolává vodnímu prostředí, je zdravotně nezávadný a má dlouhou 

životnost. Jsou z něj vyrobeny trysky, hadice pro rozvod vody a vzduchu, kryt ovládacího 

panelu a sedák. 
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6.6 Servis a údržba 

Servis přístroje je velmi snadný, ke všem částem, které se mohou porouchat, je zajištěn 

snadný přístup. Rozvody vody, vzduchu a elektrického proudu v přední části trenažéru je 

možné zkontrolovat po odejmutí krytu. 

  

obr. 6-5 Servisní dvířka 
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Funkční prvky chodícího pásu lze zkontrolovat při odklopení podlážky a rámu pásu při každé 

dezinfekci. Výměna elektromotoru se provádí v případě, že elektromotor vyhoří nebo 

nefunguje správně. Trenažér musí být během této opravy zcela suchý a odpojen od zdroje 

elektrického proudu. Následně je možné z nádrže vytáhnout rám s chodícím pásem. 

Elektromotor je možné po uvolnění napínacích válců z rámu vyjmout a vyměnit. Stejným 

způsobem probíhá také výměna samotného pásu, pokud je opotřebovaný, má roztřepené 

okraje nebo je jinak poškozený. 

  

obr. 6-6 Odklopení chodícího pásu 
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6.7 Ergonomické řešení 

Návrh trenažéru byl zpracováván s ohledem na ergonomické požadavky nejen pacienta, ale 

i terapeuta. Důraz byl kladen především na dobrý výhled do vodní nádrže, snadný přístup 

a bezpečnost. 

Chodící pás je ve výšce 290 mm nad úrovní podlahy, proto je vstup do nádrže přes jeden 

schod, jehož rozměry odpovídají Lehmanovu vzorci. Plocha schodu je široká 310 mm a je 

opatřena protiskluzovým povrchem. 

𝐿𝑒ℎ𝑚𝑎𝑛ů𝑣 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑐 (2ℎ + 𝑏 ≅ 630 𝑚𝑚) 

  

obr. 6-7 Perspektivní pohled (postava 1700 mm) 
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Vstupní dveře 

Šířka dveří je stejná jako šířka nádrže, 990 mm, tím se nabízí velký manévrovací prostor při 

manipulaci s pacientem. Pokud je pacient stále na invalidním vozíku, může pro přístup 

do trenažéru využít vestavěnou nájezdovou rampu a zajet až do nádrže. 

Otvírání a zavírání dveří se ovládá pákou umístěnou nad zámky. Páka je zapuštěna do rámu, 

aby příliš nevyčnívala nad okraj nádrže a nepředstavovala tak zbytečné riziko úrazu. Pro 

odemčení zámku a otevření dveří je nutné páku otočit o 90° směrem nahoru. Směr pohybu 

a funkci páky znázorňují piktogramy umístěné na rámu vedle jejího volného konce. Úchop 

páky je opatřen pěnou, která vytváří záhyby pro lepší držení a celkově zpříjemňuje 

manipulaci. 

  

obr. 6-8 Dveře – páka, madlo, zámky 
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Výsuvná rampa 

Výsuvná rampa je ukryta pod dvířky v čelní stěně nižšího schodu, na dvířkách je tvarované 

madlo, kterým se zasouvají dovnitř podstavy. Samotná rampa je opatřena dvěma otvory pro 

snadné uchopení při manipulaci. Vysouvání a zasouvání rampy je umožněno díky 

pojízdnému rámu s kolečky. Rampu je pro zajištění ve správné poloze nutné na volném 

konci přizvednout a zajistit v zámcích v čelní stěně vyššího schodu. 

Šířka rampy je 800 mm, invalidní vozíky mají šířku do 700 mm, rampa je tedy dostatečně 

široká. Maximální sklon nájezdové rampy do 3 m délky je 1:8 [49]. Rampa stoupá do výšky 

290 mm nad podlahu, toto převýšení překoná na 1 750 mm, odpovídá tedy požadavku 

maximálního možného stoupání. V případě pacienta na invalidním vozíku se předpokládá 

asistence terapeuta. Povrch rampy je opatřen protiskluzovou podložkou kvůli možnému 

zamokření. Okraje rampy mají vyvýšenou hranou, která zabraňuje sjetí vozíku do stran. 

  

obr. 6-9 Umisťování rampy 
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Ovládání trenažéru 

Ovládací panel je umístěn v přední části ve výšce 1 600 mm, což odpovídá úrovni očí 

průměrně vysokého člověka. Panel je zavěšen na konzoli vetknuté do horní plochy krytu a je 

možné jej naklánět v rozmezí od -10° až 60° vůči horizontále, díky tomu je přizpůsobitelný 

různě vysokým lidem a nepřekáží při dezinfekci nádrže. 

  

obr. 6-10 Zorný úhel 
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Nastavitelné parametry trenažéru jsou rozděleny do dvou skupin, podle toho se také liší 

způsob jejich regulace. Parametry týkající se chodícího pásu jsou ovládány přes mechanické 

ovladače, aby byla zachována zpětná vazba. Na čelní stěně panelu najdeme tlačítko pro 

zapnutí celého přístroje, prstový posunovač k ovládání směru chodícího pásu, otočný knoflík 

pro regulaci rychlosti a emergency tlačítko, které zastaví chod trenažéru ve stavu nouze. 

Druhé emergency tlačítko je umístěno na vnější straně krytu. Všechny ovladače jsou 

opatřeny piktogramy pro snadnou orientaci. Nastavování dalších parametrů probíhá přes 

vodotěsný dotykový LED display. 

  

obr. 6-11 Ovladače 
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Závěsný sedák 

Závěsný sedák používají pacienti pouze pro terapii v sedě, která není tak častá jako klasická 

chůze po pásu, z tohoto důvodu není sedák pevnou součástí trenažéru. Sedák je umístěn tak, 

aby masážní trysky směřovaly na záda pacienta a prováděli hydromasáže. Hloubka sedáku 

je 400 mm a jeho šířka se rozšiřuje směrem dopředu od 480 do 530 mm, má lehce prohnutou 

střední část a je opatřen podlouhlými otvory pro pohodlnější sezení ve vodě. Výška sezení 

může díky čtyřem zámkům umístěných nad sebou dosahovat čtyř úrovní, 350, 400, 450 

a 500 mm nad chodícím pásem. 

obr. 6-13 Závěsný sedák – výška 400 a 500 mm 

obr. 6-12 Terapie v sedě 
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6.7.1 Bezpečnost 

Trenažér je určen pro pacienty s pohybovým omezením, velkou roli také hraje vodní 

prostředí, proto je nutné zamezit možným zraněním vzniklým při pádu pacienta. Méně 

pohyblivé pacienty proto doprovází do nádrže terapeut. Trenažér je možné v případě nouze 

okamžitě vypnout dvěma emergency tlačítky.  

Madla 

Pacienti po úrazu nebo operaci mají sníženou pohyblivost a nestabilitu těla, z tohoto důvodu 

je trenažér vybaven sadou madel umístěných uvnitř i vně nádrže. Hlavní madla jsou 

umístěna podél chodícího pásu ve výšce 1 000 mm nad pásem a jejich průměr je 36 mm. 

Tvar madla se v přední částí zvedá podél hrany krytu a vytváří svislé madlo pro oporu při 

terapii v sedě. Další dvě menší madla jsou umístěna na dveřích kvůli snadnějšímu zavírání 

a otvírání. 

Protiskluzové povrchy 

Přístroj využívá při svém provozu vodu, a proto bude většina povrchů neustále mokrá. 

Plochy, které jsou určeny pro došlapování, chůzi a jízdu na invalidním vozíku jsou opatřeny 

protiskluzovými podložkami, které sníží riziko uklouznutí všech uživatelů. 

obr. 6-14 Terapie s asistencí 
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6.7.2 Hygiena 

Trenažér byl navrhován s ohledem na snadnou údržbu a dezinfekci. Všechny povrchy jsou 

hladké a přechody mezi materiály a tvary plynulé. Čištění trenažéru probíhá stejně jako 

u jiných medicinských přístrojů převážně chemicky. 

Podlážka kolem chodícího pásu je opatřena zapuštěným madlem, za které je možné ji 

i s chodícím pásem vyklopit, tato funkce usnadňuje čištění a výplach nádrže i v těžce 

dostupných místech. Dezinfekční roztok je po čištění vypláchnut do odtokového kanálku 

ve dně vany. 

6.7.3 Udržitelnost 

Přístroj je navržen tak, aby jeho servis, případně výměna funkčních částí byla co možná 

nejjednodušší. Materiály pro výrobu samotného přístroje mají dlouhou životnost a jsou 

převážně nekompozitní, díky tomu je jejich recyklace po vyřazení snadnější. 

obr. 6-15 Zapuštěné madlo v podlážce 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Barevné řešení 

Antigravitační trenažér byl navržen ve třech barevných variantách. Použité barevné 

kombinace jsou voleny s ohledem na druh přístroje a prostředí, do kterých jsou trenažéry 

určeny, jedná se především o rehabilitační kliniky, lázně a wellness centra. 

Pro všechny barevné varianty je společná bílá barva horního krytu RAL 9003 (signální bílá) 

a nerezová ocel použitá na rám stěn, dveře, podlahu a další funkční prvky. U všech 

barevných kombinací figuruje v různých odstínech modrá, která upozorňuje na propojení 

přístroje s vodou. 

První varianta je kombinace pouze dvou barev, bílé RAL 9003 na horním krytu a modré 

RAL 5012 (světle modrá), která je použita na podstavě, madlech a rámu sedáku. 

  

obr. 7-1 Barevné řešení č. 1 
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Druhá varianta kombinuje bílý horní kryt s tmavě modrou podstavou RAL 5005 (signální 

modrá), doplňkovou barvou k ní byla zvolena oranžová RAL 1028 (melounová žlutá), která 

je použita na menší části, jako jsou madla a rám sedáku. Tato kombinace je díky použití 

komplementárních barev výrazná, živá a má sportovní charakter. 

  

obr. 7-2 Barevné řešení č. 2 
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Třetí varianta je neutrální spojení bílého RAL 9003 horního krytu a tmavě šedé RAL 7046 

(telešedá 2) podstavy. Rozjasňující doplňkovou barvou je modro – zelená RAL 5021 (vodní 

modrá), která je použita nejen na madlech a rámu sedáku jako u druhé varianty, ale také 

na pantech a zámcích. 

  

obr. 7-3 Barevné řešení č. 3 
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7.2 Grafické řešení 

Tvar a celkový design přístroje je spíš minimalistický a nadčasový, tomu odpovídá i grafické 

řešení. Pro navrhovaný trenažér bylo vytvořeno logo a logotyp. 

Název trenažéru je MALAWI podle desátého největšího jezera na světě. Jméno bylo vybráno 

na základě spojitosti v podstatě vodní nádrže. 

7.2.1 Logo a logotyp 

Celé logo je vepsáno do kruhu, který znázorňuje kapku vody a odkazuje i na další její 

chování, například šíření vln na hladině v rostoucích kružnicích. Do samotného kruhu je pak 

negativně vepsána silueta horního krytu, která tvoří nejcharakterističtější linky celého 

přístroje. 

Název je napsán minuskami fontu Arciform, toto písmo je jednoduché, geometrické a díky 

zaobleným zakončením skvěle odpovídá designu a celkové podstatě přístroje. 

Logotyp je dvoubarevný a kombinuje barvy Pantone 7457 C (světlá) a Pantone 3115 C 

(tmavá). Černobílá verze má upravené logo do lineárního obrysu, aby byla zachována jeho 

lehkost. 

  

obr. 7-4 Logotyp – barevný, černobílý 
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Nápis malawi je umístěn na obou bočních stranách horního krytu jako metalicky šedá 

nálepka. Barva nápisu je u všech barevných variant stejná, metalicky šedá na sebe nestrhává 

příliš pozornosti a je v rovnováze s kovovým rámem kolem skel. Logotyp je také umístěn 

na ovládacím panelu pod displayem jako lesklý zrcadlový nápis. Další grafika na trenažéru 

jsou ukazatele výšky vodní hladiny na skleněných stěnách a naváděcí piktogramy u kliky 

pro zavírání dveří. 

obr. 7-5 Nápis – nálepka s metalickým povrchem 
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8 DISKUZE 

Koncepční návrh řešení byl zaměřen především na design, vhodnou ergonomii a přispěl 

i jistými technickými inovacemi. 

8.1 Psychologická funkce 

Psychologie pacientů i obsluhy hraje u tohoto přístroje velkou roli. Pacienti mohou být 

po úrazu nebo operaci psychicky labilní, proto by prostředí, ve kterém se pohybují mělo 

působit uklidňujícím dojmem. Uklidnit mysl při užívání trenažéru pomáhají světlé barvy, 

měkké tvarování a masážní trysky. Nejistotě z terapie může předejít také vhodný přístup 

doktorů a terapeutů, kteří s pacientem ještě před začátkem návštěv pečlivě projdou cvičební 

plán a vysvětlí pacientovi, co ho během samotné terapie čeká. Rám nádrže je nízký a jeho 

profily jsou poměrně tenké, díky tomu by terapie v trenažéru neměla dělat potíže ani 

pacientům trpícím klaustrofobií. 

8.2 Sociální funkce 

Velkou výhodou trenažéru je široká škála využití přístroje, může sloužit k rehabilitaci 

po úrazu nebo operaci, jako prevence před ochabováním svalstva a artrózou nebo jen pro 

kondiční trénink. Používání trenažéru není nijak věkově omezené, cvičení ve vodě je vhodné 

pro lidi v každém věku. 

Během cvičení je velmi důležitá komunikace mezi terapeutem a pacientem, tomu 

napomáhají již zmíněné nízké stěny a velké skleněné plochy, díky kterým je pro terapeuta 

velmi snadné pozorovat pacientovi pohyby a vyhodnocovat postup při dalších rehabilitacích. 

U pacientů se sníženou pohyblivostí není výjimkou osobní přítomnost terapeuta přímo 

v nádrži. 

8.3 Ekonomická funkce 

Vodní antigravitační trenažéry se pohybují v cenové hladině od jednoho milionu korun výš, 

tato vysoká pořizovací cena může být pro menší rehabilitační kliniky neakceptovatelná. 

Velkou nevýhodou antigravitačních trenažérů je také malá popularita, což by mohl změnit 

atraktivní design a vhodná propagace. Trenažéry by pak do klinik a wellness center přivedli 

nové návštěvníky. 
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9 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá designem vodního antigravitačního trenažéru. V analýze 

trhu, která byla provedena na začátku, byly zjištěny nedostatky současných produktů, 

především v oblasti designu. Řešení těchto nedostatků bylo spolu s dalšími inovacemi 

zahrnuto do koncepčního návrhu. 

Celkový tvar je stavěn z jednoduchých křivek a koresponduje s funkcí a zaměřením celého 

přístroje. Hmota stěn je klenutá do stran, čímž jemně poukazuje na tlak vody, která se do 

trenažéru napouští. Horní kryt, přestože je vůči podstavě odsazen, a tím vizuálně odlehčen, 

působí stabilním dojmem. Výsledný design díky svému minimalistickému řešení skvěle 

zapadá do medicinského prostředí a nebude podléhat módním trendům. 

Dále bylo za úkol splnit ergonomické požadavky a zohlednit možná úskalí z hlediska 

bezpečnosti. Cílová skupina uživatelů bude s největší pravděpodobností trpět omezenými 

možnostmi pohybu. Z tohoto důvodu bylo nutné veškeré hrany na přístroji zaoblit a plochy 

opatřit protiskluzovými podložkami. 

Převratnou inovací navrhovaného konceptu je rampa zabudovaná pod vanou trenažéru. Toto 

řešení ušetří velký prostor, který kolem sebe zabírají trenažéry vybavené klasickou 

přídavnou rampou. Dalším vybavením trenažéru je závěsný sedák, který slouží pro terapii 

v sedě. Sedák není pevnou součástí trenažéru, ale upevňuje se v tvarových zámcích 

na vnitřní straně krytu. Toto řešení bylo zvoleno kvůli snížení možnosti úrazu při pádu 

pacienta v nádrži a pro snadnější dezinfekci a čištění vnitřních ploch nádrže. 

Hlavní funkční částí trenažéru je chodící pás, na kterém se pacienti pohybují. Pás se může 

pohybovat v obou směrech a je podepřen pneumatickým zvedákem, který jej může naklonit 

pro simulaci chůze do kopce. Technické zlepšení návrhu by mohlo spočívat ve využití 

zdvihacího šroubu při naklánění chodícího pásu, namísto pneumatického zvedáku.  
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ 
A VELIČIN 

FVZ   vztlaková síla 

V   objem 

ρ   hustota 

g   gravitační zrychlení 

V   volt – jednotka napětí 

Hz   Hertz – frekvence elektrického proudu 

PVC   Polyvinylchlorid 

l   litr – jednotka objemu 

mm   milimetr – jednotka délky 

km/h   kilometry za hodinu – jednotka rychlosti 

AE   asynchronní elektromotor 

IP   International Protection 

min.   minuta – jednotka času 

LDPE   low density polyethylen (nízko – hustotní polyethylen) 

h   výška schodu 

b   šířka schodu 

m   metr – jednotka délky 
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