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ABSTRAKT 
Témou tejto diplomovej práce je návrh manuálneho invalidného vozíka pre užívateľov 
s paralýzou hornej časti tela , paraplégiou. Užívateľ je centrálnym objektom práce, dôraz je 
kladený na jeho potreby a zároveň na vnímanie fyzicky postihnutých ľudí spoločnosťou. 
Navrhnutý koncept zohľadňuje využitie nových materiálov, plastov a kompozitných 

materiálov, ktoré umožňujú progresívne tvarovanie. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
Invalidný vozík, plasty/kompozity, paraplégia, hendikepovaní,design 
 

ABSTRACT 
The topic of this master thesis is the design of manual wheelchair designed for physically 
handicapped users with paralysis of the upper part of the body, paraplegia. The user is the 
central object of the design, significant emphasis is given on the needs of physically 
handicapped users as well as on the common perception of those people by society. The 
designed concept is taking into account usage of new materials such as plastics and 
composites which are allowing progressive shape.    
 

KEYWORDS 
Manual wheelchair, plastics/composite, paraplegie, disabled, design 
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1 ÚVOD 

Potreba mobility ľudí s hendikepom siaha ďaleko do minulosti, preto má vývoj a výroba 
invalidných vozíkov bohatú históriu. Zásadná a určujúca zmena v samotnej konštrukcii 
invalidných vozíkov a ich sériová výroba nastala však až v 20. storočí. V súčasnej dobe sa 
vývoj manuálnych invalidných vozíkov sústreďuje na použitie nových materiálov 
a ergonómiu užívateľa. Invalidný vozík je pre svojich užívateľov základným 
predpokladom k aktívnemu zaradeniu sa do bežného života  spoločnosti. Potreba 

invalidných vozíkov stále vzrastá vzhľadom k celkovému starnutiu obyvateľstva 

a pribúdaniu ľudí, ktorí majú problémy s mobilitou.  

Manuálne invalidné vozíky sú v súčasnosti vyrábané prevažne z hliníkových rúrkových 

konštrukcií. Tento materiál výrazne vplýva na celkový tvar týchto zdravotníckych 
pomôcok. V rámci koncepčných riešení a nových smerov sa začínajú v návrhoch 

objavovať kompozitné materiály a aj plasty spracovávané aditívnymi technológiami. 
Otvárajú sa tak nové možnosti nielen pre tvar invalidných vozíkov, ale aj pre celkovú 

ergonómiu a prispôsobiteľnosť jednotlivým užívateľom. Každý jeden invalidný vozík by 
mal zodpovedať individuálnym potrebám a fyzickým možnostiam svojho užívateľa. Na 

celosvetovom trhu v súčasnosti pôsobí veľké množstvo výrobcov a distribútorov 
invalidných vozíkov, ktorých produkty sa od seba takmer nelíšia. Na československom 
trhu pôsobí však len jeden výrobca, všetky ostatné produkty sú dovážané zo zahraničia.  

Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť manuálny invalidný vozík s prihliadnutím na 

potreby užívateľov postihnutých paraplégiou. Návrh je zameraný na možnosť 
prispôsobenia ergonomicky a užívateľsky dôležitých častí pre jednotlivých užívateľov 
tohto produktu. Dizajn tohto produktu prispieva k pozitívnemu vnímaniu ľudí 
s hendikepom spoločnosťou a ich aktívnemu zaradeniu do spoločnosti.  
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2 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 

2.1 Dizajnérska analýza 

V dizajnérskej analýze je popísaný historický vývoj vozíkov pre hendikepovaných. 
Následne sú analyzovaní predstavitelia súčasných produktov na trhu a ich koncepčné 

riešenia.  

2.1.1 Historický vývoj 

Potreba mobility telesne postihnutých siaha hlboko do histórie. Prvý invalidný vozík, ktorý 
môžeme považovať za predchodcu dnešných mechanických invalidných vozíkov, bol 
skonštruovaný v roku 1595 pre španielskeho kráľa Phillipa II, ktorý trpel dnou. Tento 
invalidný vozík sa už vyznačoval drobnými vylepšeniami, ktoré používame dodnes. Jedná 
sa hlavne o polohovateľné operadlo, pevné opierky pre ruky a polohovateľné opierky pre 
nohy. [1] [2] [3] 

V roku 1665 Steven Farffler vynašiel prvý invalidný vozík, ktorý bol ovládateľný a 
poháňaný jeho užívateľom. Prvá patentová ochrana invalidných vozíkov sa datuje do roku 
1869 v Spojených amerických štátoch. Jednalo sa o vozík, ktorý bol poháňaný jeho 

užívateľom a mal veľké zadné kolesá. O ďalšie výrazné zlepšenie jazdných kolies a 

zároveň celkovo invalidných vozíkov sa pričinil francúzsky továrnik Edouard Michelin 
zavedením celogumených, vymeniteľných pneumatík s ventilom. [3] [4] 

Veľmi zásadnú zmenu vo vývoji invalidných vozíkov spôsobil v roku 1932 Harry Jennings 
v Los Angels. Do tejto doby boli invalidné vozíky ťažké, čo spôsobovalo problémy hlavne 
pri ich transporte. Strojný inžinier Harry Jennings spoločne s telesne postihnutým 

priateľom Herbertom Everestom navrhli skladací invalidný vozík z oceľovej rúrkovej 
konštrukcie. Najzásadnejšou zmenou bolo posunutie osi veľkého kolesa voči ťažisku 
vozíka dozadu, čím vznikla možnosť výškového nastavenia. Táto zmena okrem iného 
priniesla aj zlepšenie ergonómie pohybu horných končatín. K vozíku sa zároveň pridali aj 
mechanické brzdy. Takto upravený vozík sa dočkal veľkého úspechu a doviedol jeho 
tvorcov k založeniu obchodnej spoločnosti, ktorá začala vozík vyrábať  sériovo. Ich 
spoločnosť bola počas nasledujúcich desiatok rokov monopolom na trhu. Táto konštrukcia 
tvorí dodnes základ konštrukcie väčšiny mechanických vozíkov. [3] [4] 
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Obr. 2-1 Prvý oceľový invalidný vozík so skladacou rúrkovou konštrukciou [5] 

V ďalších rokoch sa vývoj invalidných vozíkov začal koncentrovať hlavne na znižovanie 
hmotnosti a zvyšovanie spoľahlivosti a výkonu. Pokrok v oblasti znižovania hmotnosti bol 
disiahnutý hlavne v súvislosti s vývojom ultraľahkých športových vozíkov . Tento vývoj 
významne ovplyvnil napríklad experimentálny ultraľahký The Quickie s pevným rámom. 
The Quickie bol unikátny hlavne vďaka vylepšenému výkonu a zavedeniu farebnosti a 
estetiky do návrhov vozíkov. Ďalšie kľúčové vylepšenia boli dizajn sedadla, 
manévrovateľnosť a komfort. V súčasnosti je jedným z najnovšie predstavených systémov 
invalidných vozíkov systém PAPAW, ktorý je hybridom manuálneho a elektrického 
vozíka. [6] 

2.1.2 Príklady súčasných produktov 

V súčasnej dobe sa výrobou a distribúciou invalidných vozíkov zaoberá veľké množstvo 
firiem. Dizajn invalidných vozíkov vo všeobecnosti podlieha ich funkčnosti. Pri takmer 
všetkých bežne dostupných modeloch môžeme pozorovať rovnaké prvky. Výrazným 
prvkom je rúrková konštrukcia obyčajne z hliníka. Väčšina konštrukčných prvkov 
invalidných vozíkov je odhalená. Trendom sa však stáva snaha vytvorenia uceleného, 
nečlenitého tvaru, ktorý ukrýva konštrukčné prvky. Tento trend môžeme zatiaľ pozorovať 
hlavne u koncepčných riešení. 
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Invalidný vozík Kury IRIS X1 

Prvý z rady súčasných produktov je zástupca českej značky Kury. Tento invalidný vozík je 
ultraľahký s pevným rámom. Jeho celková hmotnosť je 10 kg a maximálna nosnosť 100 
kg.  Jeho opierka aj sedačka sú skladacie, umožňujú tri polohy sklonu. Opierka je textilná, 
remienková s možnosťou nastavenia tuhosti. Zadné kolesá tohoto invalidného vozíka sú 
upevnené v špeciálnych puzdrách , ktoré umožňujú zmenu ich sklonu. Farba konštrukcie je 
dostupná v štrnástich základných RAL farbách. Vďaka širokej ponuke doplnkovej výbavy 
je možné zostaviť vozík na mieru podľa konkrétnych potrieb užívateľa. [7] 

 

Obr. 2-2 Invalidný vozík KURY IRIS X1 [7] 

Dizajnérske a tvarové riešenie 

Tento produkt je zástupcom bežných invalidných vozíkov na trhu. Jeho tvar ničím 
neprekvapuje, je konzervatívny a drží sa rúrkovej konštrukcie, ktorá je pre invalidné 
vozíky najtypickejšou. Vyhotovenie rúrkovej konštrukcie pôsobí moderne. Celkový tvar je 
pomerne členitý a obsahuje niekoľko viditeľných konštrukčných prvkov. 

Ergonomické riešenie 

K celkovej ergonómii vozíka prispieva polohovateľnosť sedadla a opierky, užívateľ  
nemusí sedieť na invalidnom vozíku celý čas v tej istej polohe. Šírka a hĺbka sedadla, ako 

najdôležitejšie atribúty celkovej ergonómie vozíka, sú výrobcom ponúkané v rôznych 
rozmeroch a prispôsobeniach.  

Farebné a grafické riešenie 

Invalidný vozík v základnej farbe pôsobí neutrálne a nenápadne, avšak jeho farby sú 
kombinovateľné podľa požiadaviek užívateľa. 
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Invalidný vozík Kury NIKOL 2 

Nasledujúcim príkladom súčasných produktov je ďalší invalidný vozík českej značky 
Kury. Je to špeciálny detský skladací vozík s ľahkým hliníkovým rámom. Tento vozík 
umožňuje možnosť nastavenia ťažiska a tiež možnosť nastavenia sklonu opierok na nohy. 
Keďže je určený pre deti, je dostupný v rôznych celofarebných vyhotoveniach. Jeho 
maximálna nosnosť je 100 kg a je určený pre používateľov do 110 centimetrov. Šírka, 
hĺbka a výška sedadla od zeme sú prispôsobiteľné individuálnym potrebám užívateľa. 
V rámci doplnkovej výbavy sú dostupné rôzne typy opierok na ruky, prídavná polohovacia 
opierka hlavy či antidekubitná anatomická sedačka. [8] 

 

Obr. 2-3 Invalidný vozík KURY NIKOL 2 [8] 

Dizajnérske a tvarové riešenie 

Tvar tohoto invalidného vozíka je prispôsobený pre  deti. Na výslednom tvare sa to 
prejavuje ešte väčšou členitosťou  ako pri predchádzajúcom modely. Viacero častí je 
nastaviteľných, vozík obsahuje veľké množstvo konštrukčných prvkov. Tvar na prvý 
pohľad pôsobí nekompaktne, avšak účelovo.  

Ergonomické riešenie 

Podobne ako pri predchádzajúcom modely je celková ergonómia a pohodlnosť sedenia 
posilnená možnosťou prestaviteľnosti rôznych častí. Rúčky na ovládanie vozíka druhou 
osobou sú výraznejšie, čo zaisťuje pohodlnejšie riadenie vozíka druhou osobou. Členitosť 
tvaru môže spôsobovať zasekávanie oblečenia. 

Farebné a grafické riešenie 

Farby a grafická úprava vozíka je veselá a hravá. Na prvý pohľad je zrejmé, že sa jedná o 
invalidný vozík pre deti. Myslím, že vzhľadom na užívateľa je táto farebná úprava vhodná. 
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Invalidný vozík Meyra 

Ďalší príklad súčasného invalidného vozíka je zástupca firmy Meyra. Jedná sa o 
štandardný mechanický invalidný vozík pre dospelých. Jeho konštrukcia je skladacia, ale 

zároveň pevná a dostatočne bezpečná. Opierky na ruky sú odnímateľné, opierky na nohy 
sú sklápacie, má prítlačné brzdy a nafukovacie kolesá. Poťah sedadla je z textílie. Šírku 
sedadla je si možné  vybrať spomedzi štandardizovaných rozmerov od 38 centimetrov po 
51 centimetrov. Hlavnou výhodou tohto modelu je jeho ľahké ovládanie. [9] 

 

Obr. 2-4 Mechanický invalidný vozík Meyra [9] 

Dizajnérske a tvarové riešenie 

Tento invalidný vozík je tvarovo ten najbežnejší a najzákladnejší invalidný vozík, ktorý sa 
v dnešnej dobe používa. Obsahuje mnoho viditeľných prvkov konštrukcie. Rúrková 

konštrukcia, ktorá ho z veľkej časti tvorí, je výrazne komplikovaná a spletitá. Celkovo tvar 
pôsobí neergonomicky. 

Ergonomické riešenie 

Sedadlo tohto invalidného vozíka je tvorené tenkou vrstvou materiálu. Takéto vyhotovenie 
nepodporuje ergonómiu sedenia a je nevhodné pre dlhodobé používanie a sedenie. Opierka  
je vysoká a jej tvar nepodporuje prirodzené zakrivenie chrbtice. Rúrková konštrukcia 
opierky je takmer rovná, núti užívateľa sedieť  v neprirodzenom a nepohodlnom sede. 

Farebné a grafické riešenie 

Farebné riešenie tohto invalidného vozíka je základné, kombinácia čierneho sedadla a 

kovovej konštrukcie. Táto farebnosť ešte viac umocňuje pocit, že  model je určený skôr pre 
nemocnice ako pre dlhodobé používanie v bežnom živote. 
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Invalidný vozík LEVO LAE 

Nasledujúcim zástupcom je invalidný vozík od firmy Levo. Tento švajčiarsky výrobca je 
jedným z popredných svetových výrobcov invalidných vozíkov. Firma sa špecializuje na 
vozíky, ktoré kombinujú sediacu polohu a polohu v stoji. Model LAE garantuje 
užívateľovi maximálnu mobilitu. Polohovateľný vozík si vie užívateľ nastaviť do polohy 
stoja, sedenia a rôznych uhlov medzi. Hliníková konštrukcia zabezpečuje nízku hmotnosť, 
maximálna nosnoosť je 120 kg. Dĺžka nôh, pozícia chodidiel a výška opierky sedadla je 
nastaviteľná podľa potrieb jednotlivých užívateľov. Zároveň sa tento vozík vyznačuje 
dobrými jazdným charakteristikami a jednoduchým a ľahkým ovládaním. [10]  

 

Obr. 2-5 Invalidný vozík LEVO LAE [10] 

Dizajnérske a tvarové riešenie 

Na prvý pohľad pôsobí konštrukcia  invalidného vozíka ľahko a dynamicky. Tento model 
je veľmi funkčný. Je možné ho polohovať zo sedu až do stoja. Funkčnosť je vo veľkom 
ovplyvnená zložitosťou  konštrukcie, ale aj tvarom sedadla a podporných popruhov.  

Ergonomické riešenie 

Invalidný vozík je vďaka použitým materiálom na konštrukciu a sedadlo ergonomicky 
veľmi dobre prispôsobený svojmu užívateľovi. Tvarovanie bočných opierok uľahčuje 
vstávanie.  Invalidný vozík pôsobí tvarovo zložito, je ale konštrukčne z pohľadu 
ergonomických požiadaviek riešený veľmi precízne.   

Farebné a grafické riešenie 

Farebnosť je jednoduchá a strohá. Rámu je ponechaná prirodzená farba hliníka. Ostatné 

časti tohoto invalidného vozíka sú v odtieňoch čiernej a šedej. Jediným oživením, ktoré tu 
môžeme vidieť, je farba gúm zadných kolies, ktorá je svetlo modrá.  
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Invalidný vozík Quickie Xenon² SA 

Tento model je predstaviteľom ultraľahkých invalidných vozíkov od výrobcu Quickie. 
Vyznačuje sa inovatívnou priečnou vzperou a výklopným predným rámom, ktorý 
umožňuje ľahké vstávanie a prepravovanie užívateľa z vozíka. Celý model je prispôsobený 
skladaniu, zdvíhaniu a transportu. Vozík bol navrhnutý tak, aby pôsobil minimalisticky, čo 
sa očakáva od pevného invalidného vozíka. Podobnosť s pevným vozíkom ale nekončí pri 
dizajne. Tento model dáva užívateľovi vďaka inovatívnym technológiám pocit stabilnej 
jazdy a pevného rámu aj napriek tomu, že je skladateľný. Užívateľ si môže personalizovať 
invalidný vozík - výber až z 32 rôznych farieb rámov. [11]  

 

Obr. 2-6 Invalidný vozík Quickie Xenon² SA [11] 

Dizajnérske a tvarové riešenie 

Tento model sa tvarovo  odlišuje od predchádzajúcich troch príkladov. Celkovo je 
konštrukcia menej zložitá a členitá. Tvarovo sú výrazné opierky rúk, ktoré nepôsobia 
kompaktne, ale uľahčujú užívateľovi vystupovanie z invalidného vozíka.  

Ergonomické riešenie 

Sedadlo tohoto modelu je viac tvarované ako sedadlá predchádzajúcich modelov. Pohodlie 
umocňuje aj využitie dvoch rôznych materiálov, sedacia časť má matnú brúsenú kožu a 
zvyšok sedadla obyčajnú lesklú kožu. 

Farebné a grafické riešenie 

Dominantná čierna farba je kombinovaná s bielou a detaily sú v červenej. Takáto 
kombinácia farieb pôsobí dynamicky, až športovo. Na viacerých miestach môžeme vidieť 
potlač logom. 
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Invalidný vozík Razorblade 

Razorblade je model invalidného vozíka od firmy Colours, ktorý je  určený pre všetky 
terény. Jeho rám je vyrobený z hliníka. Je ideálny pre použitie v exteriéry, pre rôzne 

terény. Zvládne prechod pieskom, či blatom. Jeho stabilita je zaistená smerom dopredu, ale 

aj zo strany na stranu.  Tento model váži 8 kg a maximálna nosnosť je 100 kg. [12] [13] 

 

 

Obr. 2-7 Invalidný vozík Razorblade [13] 

Dizajnérske a tvarové riešenie 

Tvarovo dominantné sú pri tomto modely gumy na kolesách. Na prvý pohľad je zrejmé, že  
model je určený pre používanie v rôznych terénoch a na rôznych povrchoch. Invalidný 
vozík pôsobí robustne a stabilne. Vzhľadom na to, že sa jedná o pevný vozík, jeho 

konštrukcia nie je natoľko zložitá a neobsahuje skladacie mechanizmy.  

Ergonomické riešenie 

Podobne ako pri predchádzajúcom modely, sedadlo je tvarované a zložené z rôznych 
materiálov. Tento model nie je nastaviteľný, užívateľ sedí stále v rovnakej polohe, čo môže 
spôsobovať bolesti chrbta. 

Farebné a grafické riešenie 

Farebnosť tohoto modelu vyjadruje jeho funkčnosť. Kombinácia zelenej, hnedej a čiernej 
farby vytvára dojem exteriéru a rôznych terénov. Myslím si, že  tento model je určený pre 
špecifickú cieľovú skupinu, ktorá takýto vizuálny štýl oceňuje.  
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Invalidný vozík Carbon black 

Carbon Black je projekt paralyzovaného dizajnéra Andres Slorance, ktorého vývoj trval 6 
rokov. Je to ultraľahký invalidný vozík vyrobený z karbónu. Materiál je výberom 
inžinierov Formuly 1. Tento model je spojením funkcionality a formy. Sedadlo je vyrobené 
z lesklého karbónu, ktorý ho robí ľahkým a zároveň robustným. Tento invalidný vozík je 
primárne určený pre aktívnych používateľov, ktorí nechcú aby im ich diagnóza zasahovala 
do bežného života. Rozmery každého modelu sú navrhnuté špeciálne podľa požiadaviek 
zákazníka. [14] [15]  

 

Obr. 2-8 Invalidný vozík Carbon black [15] 

Dizajnérske a tvarové riešenie 

Zásadnou zmenou pri tomto modely v porovnaní s predchádzajúcimi, je materiál. Karbón 
umožňuje rozsiahlejšie zmeny v celkovom tvare ako ohýbané rúrky. Tvar tohoto 
invalidného vozíka je kompaktnejší, konštrukčné prvky sú na prvý pohľad eliminované. 
Výrazné sú kolesá, ktoré pôsobia mohutne a pevne. 

Ergonomické riešenie 

Sedacia plocha a operadlo sú tvarované a prispôsobované individuálnym užívateľom,  sú 
však pevné a nedajú sa počas používania prestavovať.  

Farebné a grafické riešenie 

Čierna, prirodzená farba karbónu, je v tomto prípade doplnená oranžovou. Strohá 
farebnosť a kompaktnosť tvaru ho robia veľmi elegantným. Na rozdiel od 

predchádzajúcich modelov nepôsobí medicínskym dojmom. 
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Invalidný vozík Go 

V roku 2016 predstavilo Londýnske štúdio Layer pre bežných zákazníkov na Clerkenwell 
Design Week koncept prvého invalidného vozíka vyrobeného 3D tlačou. Bol to výsledok 
dvojročnej práce oddelenie vývoja v spolupráci s firmou Materialise, ktorá sa zaoberá 3D 
tlačou. Počas týchto rokov firma spolupracovala aj s množstvom užívateľov invalidných 
vozíkov a lekárov. Predstavila tak nové možnosti ako odstrániť predsudky 
voči  invalidnému vozíku ako zdravotnej pomôcke, vytvorila vozík priateľskejší človeku.  
Konkrétny tvar invalidného vozíka je vytvorený na základe meraní a mapovania 
fyziologických informácií jednotlivých užívateľov. Výsledný tvar je prispôsobený 
individuálnej stavbe tela, hmotnosti a telesnému postihnutiu, zároveň zvyšuje komfort, 
flexibilitu a podporu. Zákazník si môže navoliť špecifické elementy, vzory a farby. [16] 
[17]   

 

Obr. 2-9 Invalidný vozík Go [17] 

Dizajnérske a tvarové riešenie 

Tvar tohoto modelu je na prvý pohľad elegantný. Sedacia časť pripomína oveľa viac 
stoličku v porovnaní so sedacími časťami predchádzajúcich modelov. Tvar je navrhnutý 
s prihliadnutím na techniku výroby, 3D tlač. Vzor sedadla a tvar kolies dopomáhajú 
celkovej vzdušnosti modelu. Konštrukčné prvky sú minimalizované, vozík pôsobí veľmi 
odľahčene. 

Ergonomické riešenie 

Tomuto modelu chýbajú výraznejšie opierky rúk, čo môže spôsobovať istú mieru 
nepohodlia sediaceho. Sedadlo je ale tvarované podľa fyziologických rozmerov 
jednotlivých zákazníkov. 

Farebné a grafické riešenie 
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Vozík je navrhnutý vo farebných odtieňoch šedej. Táto farebnosť umocňuje eleganciu a 
ľahkosť celkového objektu. Vozík pôsobí na prvý pohľad ako módny doplnok. Podobne 
ako predchádzajúci model, sa aj tento odlišuje od klasických zdravotných pomôcok a 
dodáva sebavedomie svojmu užívateľovi. 

Yamaha O2GEN Taurs 

Ďalší koncept invalidného vozíka vznikol zo spolupráce Yamaha Motor Design a módnej 
dizajnérky Tamae Hirokawa. Normálny invalidný vozík je vyrobený hlavne preto, aby 
umožnil pohyb ľudí s nejakým telesným postihnutím. Model Taurs spĺňa túto základnú 
požiadavku a pridáva k nej výnimočnú estetickú hodnotu. Sedadlo navrhnuté z bielej kože 
sediaceho človeka objíme. Jemne ružový rám a kolesá v kombinácii matného červeného 
zlata a hliníka, idú za bežný koncept stroja. Namiesto toho, aby tento invalidný vozík 
vyzeral ako zdravotná pomôcka, má organický tvar, ktorý je prispôsobený ľudskému telu. 
[18]   

 

Obr. 2-10 Invalidný vozík Yamaha O2GEN Taurs [18] 

Dizajnérske a tvarové riešenie 

Podobne ako predchádzajúci model, aj tento pôsobí veľmi elegantne a žensky. Tvar jeho 
konštrukcie je dynamický, čiastočne komplikovaný. Z tvaru sedadla je zrejmý zámer 

autorov vytvoriť lastúru, ktorá objíma  užívateľa odzadu. 

Ergonomické riešenie 

Opierka sedadla pôsobí zaujímavo a podporuje sedenie v dôležitých miestach chrbta.  
Sedenie však pôsobí veľmi voľne, užívateľ nie je ani z jednej strany chránený proti pádu  .   

Farebné a grafické riešenie 
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Jemná ružová v kombinácii s bielou a zlatou dáva  invalidnému vozíku punc luxusu, 
dojem, že vozík nie určený pre každodenné, bežné používanie. 

Two Way Wheelchair 

Ďalším konceptom je koncept polohovateľného invalidného vozíka dizajnérov Han 

Jaeseok a Lee Kyoungmin, ktorý vyhral cenu Red Dot. Pre užívateľov invalidných vozíkov 

je často ťažké pohybovať sa napríklad medzi vozíkom a posteľou bez asistencie. Tento 
koncept pozostáva z hlavného rámu, rámu sedadla, samotného sedadla, predných a 
zadných kolies. Sedadlo môže byť zdvihnuté alebo spustené , čím dodáva užívateľovi 
maximálnu oporu pri vystupovaní z a nastupovaní na invalidný vozík. Pokiaľ chce užívateľ 
nastúpiť alebo vystúpiť z vozíka, môže tak urobiť aj zo zadnej časti. Sedadlo vozíka je 
navrhnuté z ekologických materiálov, zvyšok je z karbónu, ktorý dodáva vozíku ľahkosť a 
pevnosť. [19] [20]    

 

Obr. 2-11 Two Way Wheelchair [20] 

Dizajnérske a tvarové riešenie 

Tento  model sa od predchádzajúcich odlišuje svojou vzdušnosťou. Celkovým tvarom sa 
viac podobá klasickým invalidným vozíkom - vozíkom, ktoré sú bežne používané. Tento 
tvar je ale značne zjednodušený, viditeľné konštrukčné prvky sú eliminované. Výrazný 
tvar kolies prispieva k celkovej dynamike a elegancii. 

Ergonomické riešenie 

Sedadlo nie je tvarované, sedacia časť a opierka sú pomerne ploché. Tento fakt 
zjednodušuje skladanie vozíka, ale môže byť nepohodlný pri sedení. Výrazné opierky rúk 

pripomínajú svojím tvarom dizajn rúčok na bicykli, koncepčne zapadajú do celkového 
tvaru. 

Farebné a grafické riešenie 
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Tento model je z pohľadu farebnosti riešený veľmi jednoducho, kombinácia čiernej a bielej 
je doplnená o kovové detaily. Táto farebná kombinácia pôsobí príjemne a necháva 

vyniknúť jednotlivým tvarom na tomto modely. Výrazná je hlavne biela použitá na 
kolesách. 

2.2 Technická analýza 

Medzinárodné štandardy pre navrhovanie invalidných vozíkov sú zhrnuté v štandarde ČSN 
EN 12183 ed. 2 84 1021: Ručně poháněné vozíky – Požadavky a zkušební metody. 
Obsiahnuté sú v ňom terminológia, spôsoby testovania pre posudzovanie výkonu, veľkosti, 
sily, životnosti a bezpečnosti invalidných vozíkov. [21]    

Hlavnou charakteristikou manuálneho invalidného vozíka je, že takýto vozík nie je 

vybavený žiadnym motorizovaným pohonom. Manuálne invalidné vozíky sú pohybovo 
manipulovateľné silou asistenta, ktorý ich tlačí, alebo priamo užívateľom, ktorý manuálne 
otáča kolesá. Výhodou manuálneho invalidného vozíka v porovnaní s elektrickými 

variantami, je jeho nižšia cena, ľahšia transportovateľnosť, nižšia hmotnosť a jednoduchšia 

skladovateľnosť. Na druhej strane tieto invalidné vozíky vyžadujú fyzickú prácu užívateľa. 
[22]     

V súčasnej dobe sa manuálne invalidné vozíky vyrábajú v rôznych vyhotoveniach. 
Základná stavba invalidného vozíka je rovnaká, avšak v závislosti od postihnutia pacienta, 
preferencie a životného štýlu existujú rôzne druhy invalidných vozíkov. Závisia hlavne od 

fyzických možností pacienta, prostredia, kde sa bude invalidný vozík používať a 

dostupných technológií. 

 

Rozdelenie podľa  fyzických možností pacienta 

Štandardný invalidný vozík 

Za štandardný je považovaný invalidný vozík s pevnými opierkami na ruky, možnosťou 
ovládania vozíka asistentom a odnímateľnými opierkami pre nohy. Ťažisko takéhoto 
invalidného vozíka je posunuté viac dozadu, podporuje tak stabilitu, ale obmedzuje 
možnosti manipulácie s invalidným vozíkom. Je vhodný pre starších a menej aktívnych 
užívateľov. [23]  
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Obr. 2-12 Invalidný vozík KURY HEMI [24] 

Aktívny invalidný vozík 

Oproti štandardným invalidným vozíkom sú aktívne invalidné vozíky ľahšie. Umožňujú 
užívateľovi väčšiu voľnosť pohybu. Častokrát nemajú opierky na ruky, ich ťažisko je 
posunuté dopredu, užívateľ je tak schopný naváženia na zadné kolesá a zdolania menších 
schodíkov. Tieto invalidné vozíky vyžadujú väčšie schopnosti užívateľa ovládať ich. [23]  

 

Obr. 2-13 Invalidný vozík KURY AKTIV PRESTO [25] 
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Rozdelenie podľa konštrukcie rámu 

Skladací rám 

Skladací rám je tradične vo forme kríža. Rám je zložiteľný na polovicu, keď sú strany 
invalidného vozíka zatlačené k sebe. Takýto skladací rám má pohyblivé časti, ktoré 
umožňujú invalidný vozík zložiť. Pri tomto type invalidných vozíkov bývajú odnímateľné 
opierky nôh aj rúk.  Skladací invalidný vozík,  zaberá menej miesta,  je ľahko 
transportovateľný a skladovateľný. [26]     

  

Obr. 2-14 Invalidný vozík KURY AKTIV PRESTO [25] 

Pevný rám 

Invalidné vozíky s pevným rámom vznikli zo športových invalidných vozíkov. Menší 
počet odnímateľných častí  vytvoril základ vozíka, ktorý je ľahší. Znamená to, že 
poháňanie vozíka otáčaním kolies je jednoduchšie a užívateľ je rýchlejší. Pevný rám môže 
byť vo forme jednej kontinuálnej rúrky, ktorá necháva prednú časť vozíka otvorenú,  a tým 

je možné ho jednoduchšie naložiť napríklad do auta. Druhý typ pevného rámu je vo forme 
boxu. Tento rám má pridanú podpornú rúrku, ktorá  vozík spevňuje. Invalidné vozíky 
s pevným rámom sú vhodné pre užívateľov, ktorí používajú invalidný vozík dlhodobejšie, 
vedia presné rozmery, ktoré potrebujú a sú si vedomí výhod tohto typu vozíkas, . [26]    

 

Obr. 2-15 Invalidný vozík KURY IRIS X1 [28] 



 

33 

2.2.1 Časti manuálneho invalidného vozíka s pevným rámom 

 

Obr. 2-16 Časti invalidného vozíku [7]-upravené 
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Na obrázku sú zobrazené základné časti mechanického invalidného vozíka s pevným 

rámom.  

1 rúčky na tlačenie sú predĺžením zadného rámu, dávajú možnosť asistentovi ovládať 
invalidný vozík. Ich povrch je často gumený, aby bolo ovládanie invalidného vozíka 

komfortné. [29]     

2 chrbtové operadlo a 5 sedacia plocha tvoria spoločne sedadlo. Sedacia plocha je väčšinou 
tvorená poddajným materiálom, ktorý umožňuje rozptyl a absorbciu tlaku medzi 
užívateľom a sedacou plochou. [30]     

3 Brzdy na invalidnom vozíku zaisťujú uzamknutie kolies na mieste, čím zabraňujú 
nechcenému pohybu. Umiestnené sú väčšinou v prednej časti invalidného vozíka, priamo 

pod sedacou časťou. [30]     

4 Blatníky [29]   

5 Sedadlo [29]   

6 Rám je pevný a u väčšiny bežných invalidných vozíkov ho tvorí rúrková konštrukcia. 
Táto konštrukcia tvorí oporu pre sedadlo a kolesá. [29]     

8 Rýchlo odnímateľná os umožňuje odpojenie kolesa od zvyšku rámu.  

9 Hlava kolesa je centrálny komponent kolesa, ktorý spája výplet. Zároveň je jej súčasťou 
os kolesa, ktorá umožňuje otáčanie. [29]     

10 Rám kolesa je plocha, na ktorú je umiestnená pneumatika. K zvyšku invalidného vozíka 

je pripojený pomocou výpletu, ktorý ho spája s hlavou kolesa. Výplet kolesa je podporný 
systém kolesa, ktorý zaisťuje jeho kruhovitosť. [29] [30]      

7 Rúčka alebo tlačná obruč je pripevnená k vonkajšej strane kolesa. Vytvára plochu, proti 
ktorej užívateľ invalidného vozíka tlačí a tým poháňa vozík. [29]     

11 Valcovitý kryt je pokračovaním pevného rámu vozíka. Vo vnútri sa nachádza guličkové 
ložisko a zároveň je do neho upevnená 12 vidlica kolies. Spolu vytvárajú čapový kĺb, 
okolo ktorého môže koleso rotovať o 360 stupňov. [30]  

12 Vidlica  [29]          

13 Opierky nôh [29]        

2.2.2 Materiály 

Pevnosť, hmotnosť a trvanlivosť invalidného vozíka závisí aj od použitých materiálov. 
Každý z bežne používaných materiálov prináša výhody, ale aj nevýhody. 
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Titán 

Titán má väčšiu pevnosť ako hliník , preto je potrebné menšie množstvo materiálu na 

postavenie rámu invalidného vozíka. Toto v praxi znamená, že titánové rámy sú vo 
všeobecnosti ľahšie. Zároveň má vysokú únavovú životnosť, rám  nie je ľahké ohnúť alebo 
zničiť. [26]     

Hliník 

Hliník je kov, s ktorým sa pracuje ľahšie a je ekonomickejší na výrobu. Hliníkové 
invalidné vozíky sú najbežnejší typ každodenných vozíkov, sú najviac preferované 

užívateľmi. Na výrobu invalidných vozíkov sa používa napríklad hliník pre letecké účely 
s označením T6, ktorý má dobré mechanické vlastnosti a odoláva korózii. [26] [30]         

Oceľ 

Ďalším materiálom používaným na výrobu invalidných vozíkov je oceľ. Hlavnou 
nevýhodou oceli oproti iným materiálom je jej hmotnosť. Takéto invalidné vozíky je 
problematické transportovať a skladovať. Oceľové rámy sú trvanlivé a cenovo dostuoné. 
Oceľové invalidné vozíky boli bežné v minulosti, avšak v súčasnej dobe sú už pomaly 
úplne nahrádzané ľahšími materiálmi. [30]     

Karbónové vlákna 

Využitie karbónových vlákien na výrobu manuálnych invalidných vozíkov bolo uvedené 
na trh len nedávno. Jedná sa o ľahký a zároveň pevný materiál, ktorý je odolný voči 
korózii. Jeho nevýhodou je cena a ťažká tvarovateľnosť. Problematická je aj jeho odolnosť 

voči nárazom, preto sa komponenty z karbónu využívajú hlavne s cieľom znížiť celkovú 
hmotnosť vozíka. Z dôvodu vyššej ceny sú takéto invalidné vozíky využívané hlavne pri 

špecifických požiadavkách užívateľov, ako napríklad pri basketbale, alebo ako závodné 

vozíky. [26]     

2.2.3 Funkčné požiadavky na invalidný vozík 

Funkčné požiadavky na invalidný vozík definujú to, ako sa invalidný vozík správa 

v rôznych prostrediach pre rôznych užívateľov. Závisia od toho, ako je invalidný vozík 

navrhnutý a aké prvky boli pri návrhu použité. [31]     

2.2.3.1  Stabilita invalidného vozíka 

Stabilita invalidného vozíka podporuje jeho bezpečnosť a aktivity, ktoré užívateľ 
s vozíkom môže vykonávať. Prevrátenie invalidného vozíka pri jeho používaní spôsobuje 
množstvo poranení. Na celkovú stabilitu invalidného vozíka vplýva poloha spoločného 
ťažiska užívateľa a vozíka relatívne voči polohe centra kolies . [31]      
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Zvýšiť stabilitu invalidného vozíka je možné rôznymi prvkami, všetky však so sebou nesú 

vedľajšie účinky, ktoré ovplyvňujú iné funkčné požiadavky na invalidný vozík. Rôzne 
prvky sa používajú pre zvýšenie stability v rôznych smeroch: 

Zvýšenie stability vo všetkých smeroch 

tab. 2-1 Zníženie sedadla za účelom zníženia ťažiska užívateľa [31]   

Zníženie sedadla za účelom zníženia ťažiska užívateľa 

Výhody Nevýhody 

Ľahšie dosiahnutie na predmety na zemi 
Menej komfortná pozícia, ktorá môže spôsobovať tlak 
na sedadlo užívateľa a tým spôsobiť užívateľovi 
otlačeniny. 

Sedadlo a kolená užívateľa sa 
pravdepodobnejšie zmestia pod rôzne stoly 

Pozícia užívateľa na poháňanie vozíka môže byť 
horšia a obruč ťažšie dosiahnuteľná 

Zvýšenie stability v smere dozadu 

Závisí od relatívnej polohy osi zadného kolesa voči ťažisku. 

tab. 2-2 Posunutie zadného kolesa za ťažisko [31]    

Posunutie zadného kolesa za ťažisko 

Výhody Nevýhody 

Niektorí užívatelia (napríklad užívatelia  
s amputovanými nohami) vyžadujú posunutie, 
pretože ich ťažisko je viac vzadu 

Väčšia šanca prevrátiť sa dopredu  
pri zjazde z kopca 

 Horšia dosiahnuteľnosť obruče, ťažšie poháňanie 
invalidného vozíka 

 Ťažšia manévrovateľnosť 

tab. 2-3 Použitie zadných koliesok [31]    

Použitie zadných koliesok 

Výhody Nevýhody 

Výhodné pre užívateľov, ktorí nemajú rovnováhu 
na invalidnom vozíku 

Ťažšie prechody po nerovných povrchoch 
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Obr. 2-17 Zadné kolieska pripevnené na invalidnom vozíku [32] 

Zvýšenie stability v smere dopredu 

Závisí od relatívnej polohy pozície predných kolies voči ťažisku užívateľa. 

tab. 2-4 Posunutie predných kolies dopredu [31]     

Posunutie predných kolies dopredu 

Výhody Nevýhody 

Invalidný vozík sa nebude prevracať dopredu 
v prípade, že predné kolesá narazia na prekážku 

         Celková dĺžka invalidného vozíka sa zväčší 

Menej záťaže na predné kolesá spôsobí, že sa 
budú otáčať ľahšie 

 

tab. 2-5 Použitie väčších predných kolies [31]     

Použitie väčších predných kolies 

Výhody Nevýhody 

Veľkosť predných kolies ovplyvňuje dynamickú 
stabilitu vozíka, väčšie kolesá sú schopné prejsť 
aj väčšie prekážky a pohyb je plynulý 

Invalidný vozík musí byť dlhší alebo širší, aby bol 
vytvorený dostatočný priestor pre nohy užívateľa 

Zvýšenie stability do strán 

Závisí od šírky invalidného vozíka. Čím ďalej do strán sa zadné a predné kolesá dotýkajú 
zeme, tým je invalidný vozík stabilnejší. [31]    

 

Obr. 2-18 Rozšírenie kolies invalidného vozíka [31] 
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2.2.3.2    Manévrovateľnosť 

Manévrovateľnosť súvisí so stabilitou. V prípade, že užívateľovi invalidného vozíka prídu 

do cesty prekážky, riskuje prevrátenie dozadu, dopredu a vypadnutie z invalidného vozíka, 
čo býva klasický pôvodca zranení. Manévrovateľnosť môžeme rozdeliť do dvoch 
kategórií: 

Manévrovateľnosť cez prekážky 

Jedná sa hlavne o manévrovanie na nespevnených povrchoch ako je napríklad blato, piesok 
či sneh. Schopnosť prejsť cez takéto prekážky závisí od kontaktnej plochy kolesa so zemou 
a hmotnosťou pôsobiacou na koleso. Druhým typom prekážok, cez ktoré musia užívatelia 
manévrovať, sú vyvýšeniny ako skaly, hrby či obrubníky. Manévrovateľnosť cez také 
prekážky súvisí s veľkosťou predných kolies, ich vzdialenosťou od ťažiska užívateľa a 
pružnosťou predného kolesa. [31]     

Manévrovateľnosť okolo prekážok 

Manévrovateľnosť okolo prekážok určuje schopnosť užívateľa na invalidnom vozíku 
pohybovať sa v uzavretých priestoroch, ako sú napríklad toalety s úzkymi dverami a 
limitovaným priestorom. Šírka priestoru, v ktorom sa je možné pohybovať  s invalidným 

vozíkom je daná šírkou invalidného vozíka. Vzdialenosť, do ktorej sa môže užívateľ na 
invalidnom vozíku priblížiť k objektu, pod ktorý sa s nedostane, ako sú napríklad toalety, 
konferenčné stoly či vodovodné kohútiky, je daná dĺžkou a šírkou invalidného vozíka. 
Schopnosť dostať sa s invalidným vozíkom pod plochu, napríklad stola, závisí od výšky, 
v ktorej má užívateľ kolená. [31]     

2.2.3.3  Efektivita tlačenia 

Efektivita tlačenia invalidného vozíka je daná množstvom energie potrebnej k potlačeniu 
invalidného vozíka do určenej vzdialenosti. Vo všeobecnosti sú ľahšie vozíky 
jednoduchšie na tlačenie. Existuje však mnoho faktorov, ktoré efektivitu tlačenia 
ovplyvňujú. Zvýšiť efektivitu tlačenia je možné posunutím zadných kolies voči užívateľovi 
smerom dopredu, optimalizáciou šírky sedadla a umiestnením kruhov na tlačenie v línii 

s ramenami užívateľa. Efektivita tlačenia zároveň závisí od použitých pneumatík. Na 
hladkých povrchoch je dobré používať tvrdšie pneumatiky a pri nerovných povrchoch 
pneumatiky, ktoré sú schopné vracať energiu. [26] [31]      
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2.2.3.4  Spoľahlivosť 

Spoľahlivosť invalidného vozíka je daná trvácnosťou a dĺžkou používateľnosti. 
Spoľahlivosť invalidného je možné zvýšiť použitím lepších materiálov a technológií, 
menším počtom odnímateľných častí, použitím pevného rámu namiesto skladacieho rámu, 
použitím materiálov a prvkov, ktoré sú rýchlo opraviteľné alebo nahraditeľné, pravidelnou 

údržbou a oboznámením užívateľa s invalidným vozíkom a  starostlivosťou oň. [31] 

2.2.4 Ergonómia invalidného vozíka 

2.2.4.1  Paraplégia 

 

Obr. 2-19 Tetraplégia a paraplégia [33] 

Paraplégia, občas nazývaná aj čiastočná paralýza, je forma paralýzy, pri ktorej je značne 
obmedzená funkčnosť (pohyblivosť človeka) od pása dole. Väčšina ľudí trpiaca 
paraplégiou má úplne funkčné nohy. Problém sa nachádza v mozgu, v chrbtici a v mieche, 
ktoré nemôžu prijímať alebo vysielať signály do spodnej časti tela ako následok zranenia 
alebo choroby. Až 38% prípadov paraplégie je dôsledok nehody v aute alebo sna motorke. 
[34] [35]  
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Rovnako ako u iných druhov paralýz, postihnutie paraplégiou sa líši od jedného človeka 
k druhému. Symptómy paraplégie  sa u niekoho môžu meniť aj zo dňa na deň. Liečba 
pomáha stav pacientov zmeniť, avšak lekári stále nevedia predikovať, čo sa bude diať, 
pokiaľ sa jedná o mozog a miechu. [34]   

2.2.4.2  Ergonómia sedenia 

Invalidné vozíky okrem úlohy byť prostriedkom, ktorý umožňuje ľuďom s hendikepom 

pohybovať sa, zabezpečujú aj úlohu sedadla a opory užívateľa pri sedení. Dobrá opora pri 
sedení je dôležitá pre každého užívateľa, hlavne pre tých, ktorí majú tendenciu vytvárania 
sekundárnych deformácií a nestabilnú chrbticu. Správna poloha a opora pri sedení môže 
vytvárať rozdiel medzi užívateľom, ktorý je samostatný člen spoločnosti a užívateľom, 
ktorý je odkázaný na pomoc iných. [36] [37]  

Všetky plochy na tele užívateľa, ktoré sú v kontakte so sedadlom, určujú pozíciu užívateľa 
pri sedení. Sedadlo invalidného vozíka by malo byť navrhnuté tak, aby bolo zabezpečené 

pohodlné a funkčné držanie tela a zároveň bol odľahčený tlak na plochy tela, ktoré sú 
v kontakte so sedadlom. Najviac náchylné plochy na otlačeniny sú vyobrazené v obr. [31] 

 

Obr. 2-20 Ergonómia sedenia na invalidnom vozíka [31] 
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Sedacie vankúše a podušky  

Sedací, antidekubitný vankúš je dôležitou súčasťou sedadla invalidného vozíka. 
Antidekubitný sedací vankúš poskytuje panve a stehnám pevnú oporu pre optimálne 
rozloženie tlaku na sedacie partie, čím pomáha predchádzať presedeninám. Zároveň 
stabilizuje panvu, podporuje fyziologické zakrivenie chrbtice a určuje stabilitu tela, tým 
plní druhú nemenej dôležitú funkciu a to funkciu posturálnu. Jeho tvar, zloženie materiálu 
a výška musia zodpovedať individuálnym vstupným rizikám vzniku dekubitov 
jednotlivých užívateľov. Z tohto dôvodu je vhodné sedáky prístrojovo merať. Tlaková 
mapa overuje rozloženie tlaku na sedacie partie. [37] 

 

Obr. 2-21 Meranie tlaku na sedadlo [38] 

Na dnešnom trhu je dostupných mnoho antidekubitných vankúšov z rôznych materiálov a 
ich kombinácií. Jedná sa napríklad o penové vankúše s pamäťovým efektom, gélové 
vankúše, vzduchové vankúše, kombinácie peny a gélu a kombinácie peny a vzduchovej 

bunky. [37] [39] 

Operadlo 

Operadlo je dôležitou súčasťou vozíka a je určujúce pre celkové držania tela na invalidnom 
vozíku. Vo všeobecnosti môžeme rozdeliť operadlá na vysoké a nízke. Operadlá môžu byť 
tvorené popruhmi, môžu byť pevné s penou, čalúnené alebo s vankúšom. Operadlo 
v kombinácii s vankúšom by malo kopírovať prirodzenú krivku chrbtice. Stred chrbtice by 
mal byť schopný oprieť sa ďalej ako jse opretá panva. [40]  
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Obr. 2-22 Ergonomické sedenia na invalidnom vozíku [40] 

Opierky rúk 

Ruky užívateľov manuálnych invalidných vozíkov by mali zostať voľné, aby mali 
možnosť pohybovať vozík. Opierky rúk sú určené na dočasnú podporu pri správnom 

držaní tela na vozíku a  asistujú užívateľovi pri vystupovaní a nastupovaní na invalidný 
vozík. Vo všeobecnosti je pre užívateľov vystupovanie a nastupovanie na invalidný vozík 
jednoduchšie, ak sú opierky rúk profilované nižšie  na úrovni zadného kolesa, sú 
odnímateľné alebo skladacie. [31] 

Opierky nôh 

Opierky nôh predstavujú podporu pre chodidlá a nohy. Musia byť nastavené pre každého 
užívateľa individuálne. Dobre nastavená poloha opierok na nohy redukuje tlak na sedadlo a 
prispieva k správnemu držaniu tela. Niektoré invalidné vozíky využívajú oporný pás pre 
členky, ktorý zaisťuje polohu nôh. Opierky nôh musia byť v dostatočnej výške, aby pri 
nerovnom povrchu nenarážali a nezachytávali prekážky. [31] 
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2.2.4.3  Základné parametre zamerania užívateľa vozíka 

 

Obr. 2-23 Základné parametre invalidného vozíka [41] 

Na obrázku sú vyobrazené základné parametre zamerania užívateľa invalidného vozíka. X 
je parameter hĺbky sedačky vozíka, ktorý je meraný od podkolennej jamky po hranu 
chrbta. Parameter Y je výška nášľapnej plochy opierky nôh, ktorá je meraná od plochy 
chodidla po podkolennú jamku. S je parameter pre šírku sedačky. Z1 je parameter výšky 
hrany sedačky od zeme z prednej strany. Z2 je parameter výšky hrany sedačky od zeme zo 
zadnej strany. V je parameter výšky madiel na tlačenie invalidného vozíka od zeme. [41]     

 

 

 



 

44 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Manuálny invalidný vozík je jeden z najbežnejšie používaných zdravotných pomôcok 

podporujúcich mobilitu. Tento produkt je jedným zo základných predpokladov, aby ľudia 
s hendikepom mohli užívať svoje základné ľudské práva, žiť dôstojne a zaradiť sa 
produktívne do spoločnosti. Invalidný vozík, ktorý zodpovedá svojmu účelu, otvára 

užívateľovi možnosti vzdelania, práce a sociálneho života. Vývoj vozíkov a nové možnosti 
v oblasti návrhu, dizajnu, produkcie a distribúcie sú nevyhnutné. 

V súčasnej dobe na československom trhu pôsobí len jeden výrobca invalidných vozíkov, 
všetky ostatné invalidné vozíky sú k nám dovážané zo zahraničia. Z rozhovoru 

s majiteľom firmy Kury s.r.o. vyplynulo, že hlavným problémom dovážaných invalidných 
vozíkov je obmedzená možnosť individuálneho prispôsobenia vozíka užívateľovi. Tento 
atribút je kľúčový pri správnom výbere invalidného vozíka. Každý užívateľ má špecifické 
požiadavky a špecifický problém. Každý jeden invalidný vozík by mal byť unikátny, 
navrhnutý na mieru svojmu používateľovi, podobne ako sú na mieru vyrábané napríklad 
ortézy. Tento fakt by sa samozrejme mal odzrkadliť aj pri návrhu a dizajne produktu. 
Jednotlivé časti by mali byť variabilné s možnosťou prispôsobenia sa jednotlivým 

požiadavkám, ktoré užívatelia majú. 

Celosvetovo na trhu pôsobí pomerne veľké množstvo výrobcov manuálnych invalidných 
vozíkov. Pre menšie firmy, akou je napríklad československý výrobca Kury s.r.o., bude do 
budúcnosti práve dizajn a estetická stránka ich produktov kľúčovým faktorom ich 

konkurencieschopnosti voči veľkým zahraničným výrobcom. Na základe rozhovoru 
s majiteľom firmy je zrejmé, že sami pociťujú potrebu riešenia  dizajnu svojich produktov. 
Potreba invalidných vozíkov a mobility ľudí s pohybovými problémami v súčasnosti 

v našej spoločnosti vzrastá, tento fakt je výrazne ovplyvnený najmä celkovým starnutím 

obyvateľstva. 

3.2 Analýza, interpretácia a zhodnotenie poznatkov 
z rešerše 

Na základe dizajnérskej analýzy je možné zhodnotiť, že bežné produkty, ktoré sú 
v súčasnosti na trhu, sa od seba tvarovo výrazne nelíšia. Tvar podlieha funkcii a cene, 
častokrát odhaľuje množstvo konštrukčných prvkov a je pomerne členitý.  
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Ako je uvedené v kapitole 2.2.2, materiály, ktoré sa v súčasnosti na výrobu invalidných 
vozíkov používajú, sú hlavne kovy hliník, titán a oceľ. Tieto materiály spĺňajú funkciu,  sú 
ale výrazne obmedzujúce pri tvarovaní invalidného vozíka. Spôsobujú veľkú členitosť 
tvaru a  veľmi konštrukčný vzhľad. Okrem funkčných problémov pre svojich užívateľov, 
ako sú napríklad zasekávanie oblečenia v rôznych častiach vozíka, prispievajú aj k tomu, 
že invalidné vozíky často nie sú ergonomicky vyhovujúce. V dizajnérskej analýze sú 
uvedené aj produkty vyrábané z iných materiálov, napríklad kompozitných materiálov. 
Tieto produkty sú ale zriedkavejšie a väčšinou sú to len koncepčné riešenia. 

Z pohľadu ergonomického je pre užívateľa celkový tvar a ergonómia kľúčová. Pohodlné 

sedenie a používanie invalidného vozíka výrazne vplýva na to, ako sa užívateľ dokáže 
zapojiť do spoločnosti a tiež  na jeho fyzické zdravie a predispozície. Z pohľadu 
psychologického je dôležité a často zanedbávané to, že  užívateľ sa  má cítiť pohodlne a 

spokojne. Tento faktor môže byť výrazne ovplyvnený práve dizajnérskym a tvarovým 
riešením invalidného vozíka. Celosvetový trend smeruje práve   k produktu, ktorého 
podoba podlieha hlavne jeho funkcionalite a zároveň  pridanou hodnotou je tvar, ktorý 

ergonomicky vyhovuje svojmu používateľovi. Používanie invalidného vozíka, ktorý 
nepôsobí vyslovene ako zdravotná pomôcka, môže dopomôcť ostatným ľuďom k vnímaniu 

ľudí s hendikepom ako rovnocennej súčasti spoločnosti. Veľa používateľov invalidných 
vozíkov v súčasnej dobe tvrdí, že prvým prvkom, ktorý je na nich ako na ľuďoch vnímaný 
spoločnosťou, je práve invalidný vozík. Je to výrazné upozornenie na ich hendikep, čo je u 
veľkej časti ľudí s takýmto postihnutím nežiadúce. 

Na základe technickej analýzy je možné porovnať rôzne konštrukčné riešenia manuálnych 
invalidných vozíkov. Ich výhody a nevýhody sú vzhľadom na funkčné požiadavky  zhrnuté 

v kapitole 2.2.3. Invalidné vozíky s pevným rámom sú vo všeobecnosti ľahšie a majú 
dlhšiu životnosť. Invalidné vozíky so skladacím rámom sú jednoduchšie uskladniteľné 
a transportovateľné. Celkový tvar a jeho členitosť sa odvíja od kombinácie zvoleného 
materiálu a konštrukcie rámu.  

3.3 Cieľ diplomovej práce 

Témou tejto diplomovej práce je navrhnúť dizajn manuálneho invalidného vozíka. Cieľom 
je navrhnúť unikátny a esteticky pôsobivý tvar invalidného vozíka, ktorý bude prihliadať 
na všetky ergonomické a funkčné požiadavky, ktoré v súčasnosti na tento produkt existujú.  



 

46 

Bude vychádzať priamo z potrieb užívateľov postihnutých paraplégiou. Paraplégia, alebo 
paralýza od pása dole, je postihnutie, ktoré je vo veľkej väčšine prípadov následkom 
nehody alebo choroby. Z tohto dôvodu je potreba invalidného vozíka pre používateľov 
často náhla a nečakaná. Väčšina prípadov sú ľudia, ktorí boli zvyknutí na normálny, 
aktívny život. Na základe tohto predpokladu vzniká cieľ návrhu invalidného vozíka, ktorý 
bude prispôsobený aktívnym užívateľom. Na základe technickej analýzy súčasného stavu 
bude mať invalidný vozík pevný rám, bude podľa možnosti čo  najľahší, bude mať čo  
najmenej odnímateľných častí a bude ľahko ovládateľný. Pozornosť bude venovaná aj 
celkovej stabilite návrhu a to cez využitie a umiestnenie rôznych prvkov, ktoré na stabilitu 

invalidného vozíku vplývajú. 

Celkový tvar produktu by mal prispievať k fyzickému a psychickému zdraviu svojich 
používateľov. Bude priaznivo vplývať na vnímanie ľudí s hendikepom a pomáhať ich 
aktívnemu zaradeniu do spoločnosti. Zároveň bude odlišovať produkt od produktov na 

súčasnom trhu a tým prispeje ku konkurencieschopnosti.  

Tvar  bude navrhnutý so zameraním sa na ergonómiu sedenia a možnosť individuálneho 
prispôsobenia dôležitých častí. Týmito časťami sú hlavne hĺbka, šírka a výška sedadla, 
výška opierok na nohy a poloha osi otáčania zadného kolesa. Cieľom je navrhnúť 
kompaktný tvar s cieleným využitím kompozitných materiálov a plastu, ako hlavného 

materiálu. Kompozitné materiály, plasty a nové technológie ich spracovania, ako je 

napríklad aditívna technológia, otvárajú širšiu možnosť tvarovania a prispôsobovania 
jednotlivých častí invalidného vozíka v porovnaní s materiálmi, ktoré sa v súčasnosti na 
výrobu invalidných vozíkov používajú.  

3.4 Cieľová skupina 

Cieľovou skupinou sú telesne postihnutí ľudia trpiaci paraplégiou. Paraplégia je vo väčšine 
prípadov dôsledkom autonehody alebo iného nečakaného úrazu. Každoročne v Českej 
republike zostane trvalo na invalidnom vozíku približne 200 ľudí. Približne 60 percent 
z tohto celkového počtu je spôsobené autonehodou, skokom do vody alebo iným úrazom. 
Zvyšných 40 percent sú iné príčiny, zápal či nádor. [42] Podľa štatistického úradu je 

v súčasnosti v Českej republike v dôsledku nehody telesne znevýhodnených až 70 000 
ľudí. [43] Ľudia postihnutí paraplégiou, čiastočnou paralýzou sú zvyknutí na aktívny 
a samostatný život pred nehodou a zmena je pre nich vo väčšine prípadov náhla. Keďže je 
paralýza len čiastočná, vrchná časť ich tela je plne pohyblivá. Podľa výskumu diplomovej 
práce študenta Zdravotne sociálnej fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budějovicích 
sa až 75 percent telesne postihnutých ľudí aktívne stará o svoje fyzické zdravie. [44] 
Predpokladom zároveň je, že používatelia sú naďalej schopní vykonávať prácu,  byť 
zárobkovo činní a sú len čiastočne odkázaní na pomoc okolia.  
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3.5 Základné parametre a legislatívne obmedzenia 

Navrhovaný invalidný vozík spadá do kategórie ultraľahkých invalidných vozíkov do 10 
kilogramov. Celková nosnosť produktu je 150 kilogramov. Rozmery sú prispôsobené 
bežným rozmerom interiérov, šírke bežných dverí 800 milimetrov.  

Právo telesne postihnutých ľudí na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zdravotné pomôcky 
je definované v článku 31 Ústavy Českej republiky. „Každý má právo na ochranu zdraví. 
Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na 
zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ [45] 

Zdravotnícke pomôcky, medzi ktoré patrí aj invalidný vozík, sú hradené z prostriedkov 

verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanoveného zákonom. Dávky a nárok na dávky 
pre telesne postihnutých definuje zákon č. 329. Zákon definuje poskytovanie finančných 
príspevkov pre osoby so zdravotným postihnutím určených k zmierneniu sociálnych 
dôsledkov postihnutia a k podpore začlenenia do spoločnosti. Dávky sa rozdeľujú do 
dvoch skupín: príspevok na mobilitu a príspevok na zvláštnu zdravotnú pomôcku. Výška 
príspevku na mobilitu pre ľudí, ktorí spĺňajú podmienky tvorí 550 Kč za kalendárny 
mesiac.  Osoba, ktorá má ťažkú vadu nosného alebo pohybového ústroja má taktiež nárok 
na príspevok na zvláštnu zdravotnú pomôcku. Výška príspevku na zdravotnú pomôcku 
drahšiu ako 10 000 Kč sa stanovuje tak, aby spoluúčasť osoby tvorila 10 percent z celkovej 

ceny zdravotnej pomôcky. Maximálna výška príspevku je 350 000 Kč. [46] 

3.6 Technológie, cena a trh 

Rám invalidného vozíka bude vyrábaný z prepregového kompozitného materiálu. Tento 
materiál je spracovávaný laminovaním vo forme. Sedadlo bude vyrábané z plastu pomocou 

3D tlače, čím vzniká  možnosť optimalizácie sedadla pre jednotlivých užívateľov. 

Navrhnutý produkt je určený pre malosériovú výrobu. Malosériová výroba je navrhnutá na 

základe toho, že jednotlivé produkty budú prispôsobiteľné individuálnym potrebám 
jednotlivých užívateľov. Predpokladaný počet vyrobených kusov ročne je 30. Tento počet 
je odhadovaný na základe ročných predajov českého výrobcu Kury s.r.o.  

Odhadovaná cena finálneho produktu na základe cien súčasných produktov vyrábaných 
podobnou technológiou je 100 000 Kč. Na Československom trhu pôsobí momentálne len 
jeden výrobca manuálnych invalidných vozíkov Kury s.r.o. Produkt je preto primárne 

určený pre domáci československý trh.  
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4 VARIANTNÉ ŠTÚDIE DIZAJNU 

V tejto kapitole sú predstavené variantné štúdie dizajnu invalidného vozíka. Jedná sa o 
predstavenie tvaru a celkovej kompozície. Variantné štúdie dizajnu vychádzajú zo štúdií 
rôznych tvarov a možností. Zamerané sú hlavne na estetickú kompaktnosť a pohodlie 
sedenia užívateľa produktu.  

 

Obr. 4-1 Koncepčné skice  I. 

 

Obr. 4-2 Koncepčné skice II 
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Všetky varianty vychádzajú z myšlienky pevného rámu vyrobeného z kompozitného 

materiálu, karbónových vlákien a vloženej sedacej časti vyrobenej 3D tlačou z plastu 

vystuženého karbónovými vláknami.  

4.1 Varianta I. 

Prvá varianta vychádza z plynulej krivky v bočnom pohľade. Krivka je tvarovaná podľa 

tvaru kolesa. Táto krivka plynule prepája všetky pevné časti invalidného vozíka. Začína pri 

opierkach na nohy a prechádza až k ovládacej rúčke. Vytvára tak kompaktný pevný rám, 
ktorý tvorí základ tejto varianty. V bočnom pohľade je možné vidieť tvar sedadla, ktoré sa 
zužuje smerom k osi kolesa. Sedadlo v bočnom pohľade vytvára dynamickú krivku, ktorá 

opticky spája koleso so zvyškom invalidného vozíka.  

 

Obr. 4-3 Varianta I – bočný pohľad 

Z pohľadu ergonómie sedenia je dôležitý v tejto variante sklon a vzájomná poloha sedadla 

a opierok na nohy. Zadná časť sedadla je otvorená a opierka je tvorená samotným rámom. 
Opierky na nohy sú plne nastaviteľné, pretože rám je rozdelený do dvoch častí, čím 
sa vytvára  možnosť polohovať opierky do akejkoľvek výšky.  
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Obr. 4-4 Varianta I – bočný pohľad s ergonom 

.  

 

Obr. 4-5 Varianta I – perspektívny pohľad 
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Pevný rám sa skladá z dvoch častí. Spodnej, ktorá tvorí opierku a vrchnej, ktorá prechádza 
do tlačnej rúčky. Tieto dve časti rámu sa spájajú v spodnej časti, kde vytvárajú priestor pre 
nastaviteľné opierky na nohy. Toto tvarovanie vytvára pocit vzdušnosti, rám pôsobí ľahko. 
V strednej časti je rám tvarovaný tak, aby okrem opierky na ruku, tvoril aj blatník. Tlačná 
rúčka v hornej časti vychádza z celkového tvaru rámu. Tvorí priestor nielen pre ovládanie 

vozíka asistentom, ale slúži aj pre odloženie vecí, ktoré zo sebou užívateľ má.  

Druhou časťou je sedadlo. Sedadlo je navrhnuté tak, aby bolo prispôsobiteľné jednotlivým 
užívateľom. Upevňuje sa na pevný rám invalidného vozíka z hornej časti a je odnímateľné 
a vymeniteľné. Opticky spája rám v pozdĺžnom smere a tvorí tiež výstuž celého vozíka 
v tomto smere. 

V zmysle cieľa diplomovej práce je dôležitá kompaktnosť a minimum odnímateľných častí 
tejto varianty. Varianta číslo jedna dáva priestor ergonomickému riešeniu a je zameraná na   

personalizáciu jednotlivých častí. Tvar a rozmery sedadla sú plne prispôsobiteľné 
jednotlivým požiadavkám užívateľov. Tvar rámu je odľahčený, čo vplýva negatívne na 
celkovú stabilitu a pevnosť. Celý tvar je navrhnutý s prihliadnutím na technológiu 
a materiály, ktoré budú použité na výrobu.  
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4.2 Varianta II. 

Základom druhej varianty je stredová krivka, ktorá vytvára celkový tvar a priestor pre 
ostatné funkčné časti invalidné vozíka. Vytvára oporu pre chrbtovú opierku a sedadlo 

v hornej časti a priestor pre opierky nôh v spodnej časti. V spodnej časti sedadla sa 

rozdeľuje a jej druhá časť vytvára oporu sedadla z prednej strany. V bočnom pohľade je 
možno vidieť dominantný bod, hlavu kolesa, ktorá tvorí centrálny prvok, v ktorom sa 

stretávajú viaceré časti invalidného vozíka. Tvar sedadla je v bočnom pohľade 
trojuholníkový, čím podporuje ľahkosť a vzdušnosť tejto varianty. V hornej časti sú 
výrazné opierky na ruky, ktoré v bočnom pohľade kopírujú tvar kolesa a okrem funkcie 
opierok plnia aj funkciu blatníkov. 

 

Obr. 4-6 Varianta II – bočný pohľad 

Z  hľadiska ergonómie sedenia je v tejto variante problematické tvarovanie sedadla 
vzhľadom na umiestnenie opierok na nohy. Je potrebné výrazné predĺženie spodnej časti 
v bočnom pohľade, aby boli zachované ergonomické požiadavky na sedenie. Operadlo je 
tvarované tak, aby vytváralo oporu bedrovej časti chrbta. 
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Obr. 4-7 Varianta II – bočný pohľad s ergonom 

 

Obr. 4-8 Varianta II – perspektívny pohľad 
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V perspektívnom pohľade je tvarovo dominantná spodná časť. Táto časť má dominantnú 
stredovú priečku, ktorá tvorí základ rámu celého invalidného vozíka. Ukončenie stredovej 
priečky sú opierky na nohy. 

Sedadlo má obdĺžnikový tvar, ktorý sa zbieha smerom k osi kolesa. Vkladá sa do rámu 
zvrchu a podobne ako v predchádzajúcej variante jeho rozmery sú prispôsobiteľné 
špecifickým požiadavkám jednotlivých užívateľov. Vrchná opierka nadväzuje na tvar 
sedadla, oporu jej tvarí rám, ktorý plynule prechádza do opierok na ruky.  

V zmysle cieľa práce je táto varianta navrhnutá tak, aby dávala užívateľovi dostatočnú 
voľnosť pohybu v hornej časti. Celkový tvar je ale značne členitý. Koncentrácia hmoty 
rámu do stredovej časti spôsobuje problémy s celkovou stabilitou. Rám výrazne vymedzuje 
priestor a tvar sedadla. Vzhľadom na tento fakt je pri tejto variante menší priestor pre 
úpravu rozmerov pre jednotlivých užívateľov.  
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4.3 Varianta III. 

Tretia varianta vznikla spojením varianty jedna a varianty dva. Tvar rámu je výrazne 

definovaný v bočnom pohľade. Tvar v zadnej časti tvorí krivka, ktorá sa láme v centre 

kolesa invalidného vozíka. Tvorí tak prepojenie časti opierok nôh s vrchnou časťou 
operadla. V centre kolesa sa krivka rozdvojuje a jej druhá časť tvorí oporu sedadla 
z prednej strany. Tieto dve ramená sú prepojené opierkou na ruky, ktorá zároveň slúži ako 
blatník nad kolesom. Tvar opierky na ruky v bočnom pohľade kopíruje tvar kolesa. 

 

Obr. 4-9 Varianta III – bočný pohľad 

Z pohľadu ergonómie sedenia je dôležité tvarovanie operadla, ktoré vytvára oporu pre 

bedrovú časť chrbtice a podporuje správne sedenie užívateľa. Podobne ako 
u predchádzajúcich variant sú rozmery sedadla, ktoré sa vkladá do rámu, prispôsobiteľné 
jednotlivým požiadavkám užívateľov. V hornej časti sa nachádzajú aj opierky rúk, ktoré 
zároveň slúžia ako blatníky. Ďalším dôležitým prvkom je umiestnenie opierok nôh 

a možnosť  nastavenia ich výšky 

.  
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Obr. 4-10 Varianta III – bočný pohľad s ergonom 

 

Obr. 4-11 Varianta III – perspektívny pohľad 
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V perspektívnom pohľade je možné vidieť konštrukciu rámu, dve totožné časti rámu po 
oboch stranách prepojené sedadlovou časťou. Výrazné je aj tvarovanie opierok na ruky 
a blatníkov. Z vonkajšej strany prebiehajú súbežne pozdĺž bočnej strany, v prednej časti je 
hrana zaoblená výrazným rádiusom. Z vnútornej strany sú v opierkach rúk výrezy, ktoré 
kopírujú vonkajší tvar a sú tvarované tak, aby užívateľ mohol mať ruky pohodlne spustené 
aj opreté.  

V zmysle cieľa diplomovej práce je tento návrh výrazne odľahčený a pôsobí dynamicky. 
Odnímateľné časti sú limitované na opierky nôh, ktoré sú odnímateľné a nastaviteľné. 
Všetky dôležité rozmery sú prispôsobiteľné jednotlivým užívateľom. Celkovo je  tvar 

členitejší, chýba mu kompaktnosť. Z tvarového hľadiska je problematická spodná časť, 
ktorá pôsobí agresívne.  

4.4 Zhodnotenie 

Jednotlivé varianty predstavujú tri rôzne prístupy k tvarovaniu invalidného vozíka. Všetky 
tri sa tvarovo snažia odlíšiť návrh od súčasných produktov na trhu a zároveň pracovať 
s využitím kompozitných materiálov a plastov.  

Druhá varianta predstavuje riešenie, pri ktorom vzniká tvarový problém hlavne v spodnej 

časti a časti napojenia sedadla na pevný rám. Podobný problém v spodnej časti nastáva aj 
u varianty číslo tri. Vzhľadom na tieto vzniknuté problémy je podkladom pre finálne 
riešenie variantná štúdia číslo jeden. Variantná štúdia jeden umožňuje prispôsobiť návrh 
potrebám aktívnych užívateľov. Zároveň predstavuje kompaktný tvar, s ktorým je možno 
ďalej pracovať v rámci ergonomických požiadaviek. Je možné pevný rám spevniť 
a následne vyrábať pomocou technológií spracovania kompozitných materiálov.  
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5 TVAROVÉ RIEŠENIE 

Základom pre finálne tvarové riešenie bol prvý variantný návrh. Tento koncepčný návrh 

vychádza zo základných požiadaviek na rozmery invalidného vozíka, ergonómie sedenia 
užívateľa a technologických možností vybraných materiálov. Celkový tvar prešiel 
zmohutnením z dôvodu stability a pevnosti rámu.  

Tvar invalidného vozíka je založený na dominantnom ráme, ktorý prepája všetky funkčné 
prvky a tvorí nosný základ návrhu. Na rám sa následne upevňujú ďalšie dôležité funkčné 
prvky, sedadlo, predné a zadné kolesá, opierky nôh a tlačné rúčky.  

 

Obr. 5-1 Tvarové riešenie – perspektívny pohľad 

Celkový tvar je definovaný v základných pohľadoch. Najvýraznejšie vsadený je do 
pohľadu zboku. Tvar je určený krivkou, ktorá tvorí základ pevného rámu. Táto krivka je 
odvodená od ergonómie sedenia užívateľa tak, aby spájala priestor sedadla, opierok na 
ruky a opierok na nohy. Zároveň je táto krivka prispôsobená tvaru kolies, tým umožňuje 
tvarovanie blatníkov a zároveň opierok na ruky priamo z tvaru rámu.   

V bočnom pohľade sú zároveň výrazné funkčné otvory v ráme. Spodný otvor umožňuje 
nastavenie výšky opierok na nohy podľa požiadavky užívateľa. Otvor v hornej časti rámu 
umožňuje upevnenie sedadla k vozíku. Okrem toho otvory dodávajú návrhu 
charakteristický tvar. Ich tvar zodpovedá tvaru rámu v bočnom pohľade, okraje sú 
zaoblené v celom priemere otvoru.  
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Obr. 5-2 Tvarové riešenie – pohľad z bočnej strany 

V prednom pohľade je výrazné rozšírenie bočných častí rámu. V spodnej časti je rám úzky 
a slúži k uchyteniu predných kolies a nasadenie opierok na nohy. Smerom nahor sa plynule 
rozširuje a tvorí zároveň blatníky a opierky na ruky. V hornej časti prechádza od tlačného 
madla.   

 

Obr. 5-3 Tvarové riešenie – pohľad z prednej strany 
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V pohľade zo zadnej strany je možné vidieť tvarovanie rámu v časti operadla. V tejto časti 
je rám plynulý a kompaktný. V spodnej časti je výrez v tvare lichobežníka so zaoblenými 
hranami. Tento výrez kopíruje  zrkadlovo tvar sedadla v pohľade zo zadnej strany.  

 

Obr. 5-4 Tvarové riešenie – pohľad zo zadnej strany 

5.1 Tvarovanie sedadla 

 

Obr. 5-5 Tvarové riešenie – tvarovanie sedadla 
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Tvar podušky na sedenie je navrhnutý s ohľadom na tvar rámu, ergonómiu sedenia 
užívateľa a technológiu výroby. Z vonkajšej strany, v pohľade z boku ho tvorí 

trojuholníkový tvar, ktorý prepája stred zadného kolesa, rám a sedaciu plochu. Zadná 
strana tohto pomyselného trojuholníka je kolmá k zemi. Druhá strana je zaoblená 
a vizuálne ukazuje smer jazdy. Tretia strana kopíruje tvar horného otvoru v ráme. 

Vrchná časť sedadla je s rámom a vonkajšími stranami prepojená plynulými, klesajúcimi 
plochami. V spodnej časti sú tieto plochy výrazne zaoblené a plynulo prechádzajú do 
rovnej, sedacej časti sedadla. Táto časť sa mierne zvažuje smerom dozadu. Predná strana 
sedacej časti je výrazne zaoblená, zadná zostáva vodorovná. 

Spodná časť sedadla nadväzuje na vrchnú časť. Predná plocha sa zvažuje podľa tvaru 
krivky trojuholníka v bočnom pohľade, zadná strana je kolmá k zemi. V spodnej časti sú 
tieto dve strany prepojené výrazným zaoblením, ktorého stred sa nachádza v osi kolesa. 
Sedadlo tak tvorí pevnú oporu osi otáčania zadných kolies. V pohľade spredu je viditeľný 
lichobežníkový výrez v sedadle, ktoré strany zrkadlovo kopírujú tvar plynulých plôch 
v hornej časti sedadla. Zvyšná hmota sedadla je navrhnutá tak, aby spevňovala napojenie 
zadných kolies a osi otáčania v miestach napojenia kolies a tvorila vzdušný, priestor 
v strede sedadla.  

Celé sedadlo má výraznejšie rádiusy na vnútorných hranách, v miestach kde sedí užívateľ. 
Na vonkajších hranách sú rádiusy menšie. Spolu s rádiusmi a tvarovaním rámu je tak 

vytvorený kontrast medzi ostrejšími, lomenými vonkajšími plochami a mäkšími, 
zaoblenejšími vnútornými plochami. 

5.1.1 Tvarovanie podušky na sedenie a operadla 

 

Obr. 5-6 Tvarové riešenie – poduška na sedenie 
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Poduška na sedenie je umiestnená v strede sedacej časti sedadla invalidného vozíku. Táto 
časť je tvarovaná tak, aby zodpovedala polohe sedu užívateľa invalidného vozíka. Je 
tvarovaná s ohľadom na celkový tvar sedadla, hlavne sedacej časti. Kopíruje zaoblenie 
bočných strán a vytvára mierne zaoblenie prednej a zadnej strany. Zároveň je tvarovaná 
s ohľadom na ergonómiu sedenia užívateľa. Predná časť je mierne vyvýšená a naopak 

plochy, ktoré sú najvýraznejšie v kontakte s užívateľom sú znížené. V pohľade zhora je 
výrazné perforovanie v tvare kruhov, ktoré je tiež navrhnuté s ohľadom na ergonómiu 
sedenia užívateľa. 

 

Obr. 5-7 Tvarové riešenie – operadlo 

Operadlo je zasadené do rámu. Má výrazne zaoblený lichobežníkový tvar, ktorý je 
umiestnený zrkadlovo k lichobežníkovému tvaru výrazu v zadnej časti rámu. Umiestnenie 
operadla zodpovedá ergonómii sedenia užívateľa. Operadlo je tvarované tak, aby tvorilo 
oporu pre bedrovú časť chrbtu užívateľa. Podobne ako poduška na sedenie, aj operadlo je 

perforované vzorom tvoreným kruhmi.  

Vizuálne sa tieto dve časti, vďaka výraznému perforovaniu a rozdielnemu materiálu 

odlišujú od zvyšku produktu. Tvoria mäkký priestor na sedenie pre užívateľa invalidného 
vozíka. 
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5.2 Tvarovanie zadných kolies 

5.2.1 Tvarovanie zadných kolies typ 1 

 

Obr. 5-8 Tvarové riešenie – tvarovanie zadných kolies typ 1 

Dominantou zadných kolies je výplň, ktorá sa skladá z troch lúčov, ktoré sa spájajú 
v strede a majú medzi sebou uhol 120 stupňov. Centrálnym prvkom kolesa je odnímateľná 
hlava kruhového tvaru. Kolesá sú tvarovo čisté, nenarúšajú celkový tvar produktu. 
Vizuálne ich s produktom spájajú premenné rádiusy na hranách, ktoré podobne ako 
u ostatných tvarov produktu prechádzajú z výrazne mäkkého rádiusu v strede do ostrejších 
hrán na bokoch.  

Na ráme kolesa je napojená tlačná obruč, ktorá umožňuje užívateľovi poháňať invalidný 

vozík. Obruč je napojená v troch miestach, v miestach, kde ústia do rámu lúče vnútornej 
výplne. Jedná sa plynulé, minimalistické napojenia, ktoré sú nevýrazné pri celkovom 
pohľade.  
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5.2.2 Tvarovanie zadných kolies typ 2 

 

Obr. 5-9 Tvarové riešenie – tvarovanie zadných kolies typ 2 

Druhý typ kolies je výrazne odľahčená verzia. Tvorí ho kompozitný ráfik a centrálna hlava 

kolesa. Tieto dva prvky sú prepojené lúčmi. Usporiadanie lúčov je navrhnuté tak, aby 
pôsobili čo možno najmenej rušivo a podporovali celkový minimalizmus tohto typu kolesa. 
Vizuálne tak pôsobí celý produkt odľahčene a vyniká tvarovanie rámu a sedadla. Koleso je 

menej výrazné. 

Na ráfik je napojená tlačná obruč, rovnako ako pri prvom type kolesa je napojená v troch 

miestach. Jedná sa o plynulé napojenie, podporujúce ergonómiu tlačenia.  

5.3 Tvarovanie predných kolies 

 

Obr. 5-10 Tvarové riešenie – tvarovanie predných kolies 



 

65 

Predné kolesá sú navrhnuté v minimalistickom štýle. Guma je nasadená na stredovom 

ráme, celá centrálna časť kolesa je prázdna. Predné kolesá pôsobia ľahko a vzdušne. 
Predné kolesá sú zasadené do valcovitého rámu, v ktorom sa nachádza guličkové ložisko, 
ktoré umožňujem rotačný pohyb okolo osi kolesa.  

5.4 Tvarovanie opierok na ruky 

Opierky na ruky sú zasadené do pevného rámu. Kopírujú tvar pevného rámu, vymedzujú 
priestor určený na opretie rúk primárne farebným odlíšením.  

 

Obr. 5-11 Tvarové riešenie – tvarovanie opierok na ruky 

5.5 Tvarovanie opierok na nohy 

 

Obr. 5-12 Tvarové riešenie – tvarovanie opierok na nohy 
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Opierky na nohy sa skladajú z dvoch sklopných častí, ktoré sa v strede spájajú vďaka 
geometrickému spoju. Vytvárajú tak oporu nôh pozdĺž celej šírky rámu a vizuálne spájajú 
spodnú časť rámu. Predná časť je tvarovaná do jemného oblúku, ktorý korešponduje 
z predným oblúkom sedadla. Z ergonomických dôvodov je ich možné  pri vystupovaní 

sklopiť do zvislej polohy.  

5.6 Tvarovanie tlačných rúčok a obruče   

 

Obr. 5-13 Tvarové riešenie – tvarovanie tlačných rúčok 

Tlačné rúčky korešpondujú so základným tvarom rámu, vytvárajú predĺženie rámu smerom 
dozadu. Rádiusy, ktoré sú použité na ráme sa plynulo zväčšujú smerom k tlačnému madlu 

tak, aby podporovali ergonómiu tlačných rúčok. Celková dĺžka je navrhnutá podľa 

štandardných tlačných rúčok. Tlačné rúčky sú prepojené tlačným madlom, ktoré tvorí 
alternatívu tlačenia,  ale tiež vizuálne prepája zadnú časť produktu. 
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Obr. 5-14 Tvarové riešenie – tlačnej obruče 

Prierez tlačnej obruče má trojuholníkový tvar, ktorého rohy sú výrazne zaoblené. Týmto 
tvarom je podporená ergonómia používania tlačnej obruče. Napojenia tlačnej obruče sú  
výrazne zaoblené a plynule prechádzajú do tvaru tlačnej obruče.  
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6 KONŠTRUKČNE TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ RIEŠENIE  

6.1 Konštrukčne technologické riešenie 

6.1.1 Rozmerové riešenie 

Rozmery návrhu vychádzajú z priemerných rozmerov užívateľa. Snahou bolo rozmery čo 
možno najviac minimalizovať kvôli zníženiu celkovej hmotnosti invalidného vozíka. 

 

Obr. 6-1 Rozmerové riešenie 
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Celková výška produktu je 820 milimetrov, dĺžka 960 milimetrov a šírka 650 milimetrov. 
Tieto rozmery vychádzajú zo štandardných rozmerov invalidných vozíkov a sú 
prispôsobené tak, aby boli čo možno najmenšie. Menšie rozmery znamenajú celkovú 
nižšiu hmotnosť, čím prispievajú k lepšej manévrovateľnosti invalidného vozíka. 
Hmotnostne tento invalidný vozík patrí k ultraľahkým vozíkom s hmotnosťou približne 10 
kilogramov.  

Rozmery sedadla sú prispôsobiteľné individuálnym požiadavkám jednotlivých užívateľov. 
Najdôležitejšími rozmermi sú šírka, hĺbka a výška sedačky. Šírka sedačky sa môže 
pohybovať v rozmeroch od 360 do 450 milimetrov, hĺbka sedačky je v rozmedzí od 360 do 
450 milimetrov a výška sedačky od zeme je v rozmedzí od 460 do 490 milimetrov.  

6.1.2 Rozmiestnenie komponentov  

Základným nosným prvkom celej konštrukcie je pevný rám, ktorý vytvára priestor na 

uchytenie ďalších dôležitých komponentov invalidného vozíka.  

V prvom rade sa na rám invalidného vozíka prichytáva sedadlo. Do sedadla je následne 
vložená poduška na sedenie. Do rámu invalidného vozíka sa vkladá opierka chrbta 
a opierky na ruky.  

Následne sú na sedadlo upevnené kolesá. Kolesá sa skladajú z pneumatiky, rámu, hlavy 
a tlačnej obruče, ktorá je napojená na rám. Zároveň sú do rámu vložené predné kolesá, 
vložené sú do valcovitého krytu vsadeného do rámu, v ktorom sa nachádza guličkové 
ložisko.  

Na rám invalidného vozíka sú napojené aj tlačné rúčky a madlo. V spodnej časti sú potom 
umiestnené polohovateľné opierky na nohy.  

V dosahu užívateľa sú umiestnené brzdy, ktoré slúžia k zaisteniu zadných kolies v čase, 
kedy invalidný vozík stojí.  
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Obr. 6-2 Rozmiestnenie komponentov 
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6.1.2.1  Spojenie rámu a sedadla 

V hornej časti rámu je uchytené sedadlo. V ráme sú otvory, ktoré umožňujú uchytenie 
sedadla pomocou bočných častí. Sedadlo je rozdelené na tri časti, jednu centrálnu stredovú 
a dve bočné. Stredová časť tvorí celú sedaciu plochu pre užívateľa. Bočné časti slúžia 
k uchyteniu na rám. Zároveň bočné časti tvoria prepojenie medzi sedadlom a hlavou 
kolesa. 

 

Obr. 6-3 Spojenie rámu a sedadla 

Snap Fit systém 

Spojenie jednotlivých častí sedadla je zaistené systémom Snap Fit. Navrhnutie dielov 
s týmto systémom znižuje čas montáže, cenu materiálu a množstvo komponentov, čím 
uľahčuje montáž. K spojeniu stredovej časti sedadla a bočných,  je použité konzolové 
spojenie, ktoré sa po zatlačení dostáva do stavu bez napätia. Týmto je zaistené, že sa 
v dlhodobom horizonte v materiály nevytvárajú lomy. [47] 

 

Obr. 6-4 Spojenie rámu a sedadla [47] 
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6.1.2.2 Napojenie zadných kolies 

 

Obr. 6-5 Napojenie zadných kolies 

Zadné kolesá sú uchytené pomocou odnímateľnej hlavice, ktorá umožňuje jednoduché 
odpojenie zadného kolesa od rámu, na priečnej osi. Os napojená na sedadlo je nehybná, 
hlava kolesa je na os uchytená pomocou guličkových ložisiek, ktoré umožňujú rotáciu 
kolesa. 

6.1.2.3  Napojenie predných kolies  

 

Obr. 6-6 Napojenie predných kolies 

Predné kolesá sú uchytené pomocou vidlice, ktorá je zasadená do guličkového ložiska. 
Guličkové ložisko sa nachádza vo valcovitom kryte, ktorý tvorí pokračovanie pevného 
rámu invalidného vozíka. Tento systém umožňuje 360° stupňovú rotáciu predných kolies.  
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6.2 Použité materiály 

6.2.1 Materiál rámu 

Ako materiál rámu bol zvolený materiál Kordcarboon-Cpreg-EP1 od firmy Fiberpreg. 
Jedná sa o karbónovú tkaninu, impregnovanú nerozpustnou živicou na báze epoxidu. Tento 
materiál sa ďalej spracováva ako prepreg. Prepreg sa vyznačuje dobrou krycou 
schopnosťou a dlhou životnosťou. Z tohoto materiálu sa  vyrábajú najmä produkty určené 
pre voľnočasové aktivity ako plavba na kajakoch, lyžovanie, veslovanie, ale používa sa aj 
v zdravotechnike. Tieto odvetvia začínajú čoraz častejšie využívať karbónové vlákna 
k výrobe ľahších, pevnejších a spoľahlivejších produktov. Zvolený materiál sa vytvrdzuje 
pri 115° a skladuje sa pri -18°, maximálne po dobu dvanástich mesiacov. [48] 

 

Obr. 6-7 Kordcarbon-Cpreg-EP1 [49] 

Aby bol rám invalidného vozíka dostatočne pevný,  ako jadro bol zvolený materiál 

HexWeb® Honeycomb od výrobcu Hexcel. Jadro v tvare včelých plástov je primárne 

používané preto, aby oddeľovalo vonkajšie vrsty prepregu. Naviac prenáša priečne strižné 
sily z jednej vonkajšej vrstvy prepregu na druhú. Tvar včelých plástov je jedna 
z najsilnejších prírodných štruktúr a vďaka nej je celý rám odľahčený a zároveň dostatočne 
pevný. [50] 

 

Obr. 6-8 HexWeb Honeycomb [51] 
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6.2.2 Materiál sedadla 

Sedadlo invalidného vozíka je personifikovateľné a jeho rozmery môžu byť prispôsobené 
každému užívateľovi individuálne. Vzhľadom na tieto požiadavky bude sedadlo vyrábané 
pomocou 3D tlače. Technológia 3D tlače umožňuje upravovanie jednotlivých rozmerov a 

tiež zložitejšiu úpravu podľa požiadaviek užívateľov.  

Konkrétny materiál použitý na výrobu sedadla je materiál vyvinutý Holandskou firmou 
Fiberneering. Materiál pre 3D tlač je vystužený karbónovými alebo sklenenými vláknami, 
ktoré mu dodávajú potrebnú pevnosť. Primárne výhody tohoto materiálu spracovávaného 
3D tlačou sú nízka hmotnosť, funkcionalita a cena. Vzhľadom na to, že vnútorná štruktúra 
môže byť optimalizovaná počítačovými algoritmami tak, aby vytvárala čo možno najmenej 
objemu, je celková hmotnosť produktu znížená o 20-50 percent. Integrácia rôznych 
funkčných prvkov priamo do modelu urýchľuje čas montáže čím znižuje celkovú cenu. 
[52] 

 

Obr. 6-9 FRP3D prototyp [51] 

6.2.3 Technológia výroby rámu 

Materiál, ktorý bol na výrobu rámu zvolený je prepreg, ktorého vytvrdzovací proces sa 
naštartuje zahriatím. Táto tkanina sa musí skladovať pri veľmi nízkych teplotách (-18°), 
aby bolo tvrdnutie živice spomalené. Pokiaľ sa tkanina zahreje pred samotným 
laminovaním, je materiál zničený. Reakcia tvrdnutia je nevratná. Pred samotným procesom 
laminovania sa musí tkanina nechať rozmraziť a ustáliť na izbovú teplotu. Pri izbovej 
teplote je prepreg ďalej spracovateľný. V prvom kroku je potrebné narezať z tkaniny 
určené tvary a následne naskladať do naseparovanej formy. Do formy sa naskladajú všetky 
potrebné vrstvy a následne je zavákuovaná. Teplota tvrdnutia materiálu zvoleného na 

výrobu rámu invalidného vozíka je 115°C. Na začiatku vytvrdzovania sa zvýši tlak a 
postupne sa  zvyšuje teplota.  
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So zvyšujúcou sa teplotou sa znižuje viskozita živice a tá sa rovnomerne rozlieva medzi 

uhlíkové vlákna. Dôležitý pre následne vytvrdenie je teplotný gradient klesania teploty. 
Nakoniec sa vypustí tlak a diely sú vytvrdené. Výroba z prepregu je vhodná voľba pre 
kvalitnú produkciu v malosériovej výrobe, výhodou je jej možná opakovateľnosť. [53] [54] 

 

Obr. 6-10 Spracovanie prepregu [48] 

6.2.4 Technológia výroby sedadla 

FR3PD materiál, ktorý bol zvolený pre tlač je technológia, ktorá umožňuje tlačiť polymér 
so vsadenými uhlíkovými vláknami. Táto technológia je vhodná pre diely, ktoré sú 
personifikovateľné. Každá vrstva 3D tlače je vytvrdzovaná živicou pomocou UV svetla. 
UV svetlo aktivuje voľné radikály, ktoré otvárajú dvojité väzby v molekulách živice. 
Z polyméru sa týmto spôsobom stáva stabilný termoset. Ďalšou výhodou tejto technológie 
je možnosť len čiastočne vytvrdiť hrany produktu a tým umožniť ďalší krok, ktorým je 
vsadenie uhlíkových vlákien, ktoré zabezpečujú vysoké mechanické vlastnosti. Tieto sú 
následne spojené ďalším vytvrdzovaním. Smer a umiestnenie uhlíkových vlákien môžu 
byť precízne kontrolované a optimalizované pred začatím procesu vytvrdzovania. [55] 
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6.3 Ergonomické riešenie 

 

Obr. 6-11 Ergonomické rozmery [56] – upravené 

Na obrázku sú vyobrazené určujúce rozmery človeka potrebné pre návrh invalidného 

vozíka. Rozmery sú výsledkom antropometrického výskumu Ústavu nábytku dizajn 
a bývania MENDELU. Pre návrh boli vybrané aritmetické priemery jednotlivých 
rozmerov. Pre nastaviteľné časti invalidného vozíka boli zohľadnené dolné a horné 

hodnoty. [56] 

Prvý rozmer je výška lakťa vo flexe 90° od zeme. Tento rozmer je určujúci pre polohu 

a návrh opierok rúk. Použitá hodnota je 661 milimetrov. Ďalší rozmer je výška ramena od 
zeme, tento rozmer je dôležitý pre polohu zadných kolies a polohu tlačnej obruče 
z hľadiska efektivity a ergonómie tlačenia. Použitá hodnota je 1015 milimetrov. [56] 

Dĺžka stehna k podkoleniu v sede a šírka panvy sú určujúce vzdialenosti pre rozmery 
sedadla. Ako hodnota dĺžky stehna je použitá hodnota 490 milimetrov a ako šírka panvy 
hodnota 399 milimetrov. Ďalším rozmerom je výška podkolenia v sede od zeme. Použitá 
hodnota pre návrh je 420 milimetrov. [56] 
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6.3.1 Ergonómia sedenia  

 

Obr. 6-12 Ergonomické riešenie – bočný pohľad 

Pre ergonómiu sedenia užívateľa je najdôležitejšia poloha opierok na nohy, tvar sedacej 
časti  a opierka na chrbát. Pre tvarovanie a umiestnenie týchto častí boli určujúce 
antropometrické rozmery popísané na začiatku tejto kapitoly a norma ČSN EN 12183 ed. 2 
84 1021: Ručně poháněné vozíky – Požadavky a zkušební metody.  

 

Obr. 6-13 Ergonomické riešenie – sedacia časť 
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Tvar sedacej časti invalidného vozíka je navrhnutý tak, aby zodpovedal ergonómii sedenia 
užívateľa. Sedacia časť sedadla sa mierne zvažuje pod uhlom xx°. K pohodliu sedenia 

prispieva poduška na sedenie z antidekubitnej peny, ktorá vytvára zmäkčený priestor na 
sedenie. Poduška na sedenie je perforovaná tak, aby perforácia zodpovedala polohe sedu 

užívateľa. Najvýraznejšie perforovanie je v častiach, ktoré sú najviac náchylné na 
otlačeniny.  

Tvar opierky je navrhnutý tak, aby kopíroval prirodzenú krivku chrbtice. Dáva možnosť 
stredu, bedrovej chrbtice oprieť sa ďalej ako panva. Jedná sa o nízke operadlo. Podobne 
ako poduška na sedenie , je aj operadlo  perforované v miestach kontaktných plôch, ktoré 
sú náchylné na otlačeniny.  

6.3.2 Ergonómia vystupovania 

Pri vystupovaní z invalidného vozíka je nutné odklopenie opierok na nohy. Odklopením 
opierok na nohy do strán vznikne pre užívateľa pomerne veľký priestor pre pohodlné 
vystupovanie, prípadne presadnutie na iný invalidný vozík. Pri vystupovaní sú zároveň 
dôležité plochy opierok rúk, kdeže fyzicky postihnutý užívateľ udržuje celú telesnú váhu 
na rukách.  

 

Obr. 6-14 Ergonomické riešenie – posuv opierky na nohy 
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6.3.3 Ergonómia ovládania invalidného vozíku užívateľom 

 

Obr. 6-15 Priestor dosahu užívateľa 

Na obrázku 6-62 je vyznačený minimálny priestor dosahu užívateľa podľa normy ČSN EN 
12183. Tieto roviny predstavujú minimálny priestor, v ktorom je užívateľ schopný 
manipulovať pri vzpriamenom sede na invalidnom vozíku.  

 

Obr. 6-16 Ergonómia ovládania invalidného vozíka 
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Manuálny invalidný vozík je poháňaný vlastnou silou užívateľa. Tento pohyb je zaistený 
pomocou tlačnej obruče, ktorá je štandardnou súčasťou kolesa invalidného vozíka. 
Efektivitu tlačenia, okrem iných faktorov, ovplyvňuje vzájomná poloha hlavy kolesa, 
tlačnej obruče a pliec užívateľa. Pre optimálnu efektivitu tlačenia je ideálne zarovnanie 
hlavy kolesa a ramien užívateľa. Zároveň musí byť zaistená možnosť pohybu celej paže 
v smere dopredu aj dozadu.  

6.3.4 Nastaviteľnosť invalidného vozíka 

 

Obr. 6-17 Ergonomické riešenie – posuv opierky na nohy 

Návrh invalidného vozíka počíta s nastaviteľnosťou a individuálnou prispôsobiteľnosťou 

jednotlivých častí. Pevným základom je  rám, ktorý je navrhnutý v dvoch veľkostiach. 
Veľkosti S, pri ktorej je šírka rámu 605 mm. Táto veľkosť je určená pre priemerného 
užívateľa s výškou 173 cm, podľa antropometrického výskumu popísaného na začiatku 
tejto podkapitoly. Zároveň je veľkosť rámu S určená aj pre užívateľa s výškou 
vyskytujúcou sa pod uvedenou hranicou bežného rozloženia (3.percentil) 157,3 cm. Druhá 
veľkosť je M, pri ktorej je šírka rámu 650 mm. Táto veľkosť je určená pre užívateľa 
vyššieho ako je priemerná výška až do maxima, ktorým je výška vyskytujúca sa nad 
hranicou bežného rozloženia (97 percentil) 191,1 cm.  

V pevnom ráme je umiestnené sedadlo, ktoré je vyrábané 3D tlačou aby bolo možné 
prispôsobiť jeho rozmery individuálnym požiadavkám užívateľa. Prispôsobiteľná je šírka a 
hĺbka sedacej časti. Šírka sedačky sa pohybuje od 360-450 mm a hĺbka sedačky od 260 – 

450 mm.  
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Obr. 6-18 Ergonomické riešenie – posuv opierky na nohy 

Podľa normy ČSN EN 12183 musí byť manuálny invalidný vozík vybavený opierkami na 
nohy, ktoré musia umožniť umiestniť nohy (chodidlá) užívateľa v požadovanej výške 
a zabrániť im skĺznuť dozadu. Opierky na nohy sú v návrhu konceptu invalidného vozíka 

nastaviteľné, je možné ich podľa potreby užívateľa posunúť a upevniť v akejkoľvek výške 
od xx mm po yy mm. Pre posun opierok na nohy je navrhnutý v ráme invalidného vozíka, 
otvor v spodnej časti.  

6.3.5 Ergonómia ovládania invalidného vozíka asistentom 

 

Obr. 6-19 Priestor pre asistenta 
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Na obrázku 6-67 je vyznačený minimálny priestor určený pre asistenta podľa normy ČSN 
EN 12183. Tieto roviny predstavujú minimálny priestor, v ktorom je asistent schopný 

pohodlne manipulovať s invalidným vozíkom.  

Asistentovi umožňujú manipuláciu s invalidným vozíkom tlačné rúčky a madlo, ktoré sa 
nachádzajú v hornej časti. Tvar tlačných rúčok vychádza z tvaru rámu invalidného vozíka, 
plynulo sa naň v hornej časti napájajú. Vzhľadom na cieľovú skupinu tohto produktu nie je 

predpokladaná častá manipulácia invalidného vozíka asistentom. Z tohto dôvodu nebolo 
nutné zložitejšie pretvarovanie tlačných rúčok.  

6.3.6 Bezpečnosť a hygiena  

Bezpečnosť invalidného vozíka charakterizuje v prvom rade jeho stabilita. Stabilita závisí 

od celkového tvaru a umiestnenia tvarových prvkov v rámci návrhu. Invalidný vozík je 

určený pre aktívnych užívateľov a preto je dôležité, aby jeho súčasti, ktoré ovplyvňujú 
stabilitu, mohli byť nastaviteľné podľa individuálnych potrieb. Jedná sa o výšku sedadla, 
polohu zadného kolesa, polohu a veľkosť predných kolies. V rámci tohto návrhu sú všetky 
spomínané prvky navrhnuté tak, aby zodpovedali štandardným rozmerom a polohe, 
a zároveň umožňovali užívateľovi čo možno najefektívnejšiu manipuláciu s invalidným 

vozíkom.  

Druhou funkčnou požiadavkou ovplyvňujúcou bezpečnosť invalidného vozíka je jeho 
spoľahlivosť. V rámci zvýšenia spoľahlivosti tohto návrhu boli v prvom rade použité 

materiály s dlhou životnosťou. Zároveň bol znížený počet odnímateľných funkčných častí 
na minimum a použitý pevný rám s výrazne dlhšou životnosťou v porovnaní so skladacími 

rámami. Odnímateľné sú opierky na nohy a kolesá.  

V rámci bezpečnosti je ďalej dôležité reflexné značenie invalidného vozíka, najmä pre 
prípady pohybu pri zníženej viditeľnosti a v blízkosti dopravných komunikácií. Reflexná 
páska je umiestnená na vnútornej strane tlačnej obruče. Vytvára tak charakteristický, 
rozpoznateľný a v prvom rade jasne viditeľný prvok pri zníženej viditeľnosti, najmä 
v noci.  
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Obr. 6-20 Ergonómia ovládania invalidného vozíka asistentom 

V rámci hygieny produktu je primárna ochrana užívateľa pre znečistením. Užívateľ je 
chránený voči znečisteniu spôsobenému pohybom zadných kolies blatníkmi, ktoré sú 
zároveň opierkami na ruky a sú integrované priamo do rámu invalidného vozíka. 
Najnáchylnejšie na znečistenie v rámci produktu sú predné a zadné kolesá, ktoré sú 
odnímateľné a je možno ich jednotlivo čistiť. Zároveň sú to plochy, ktoré prichádzajú do 
priameho kontaktu s užívateľom, opierky na nohy, poduška na sedenie a opierky na ruky. 
Všetky tieto miesta obsahujú prvky, ktoré sú odnímateľné. Poduška na sedenie a opierka sú 
z antidekubitnej peny, na ktorú sa dáva látkový poťah, ktorý je možno vyprať. Opierky na 
nohy a opierky na ruky sú z tvrdej gumy, ktorá je umývateľná.  

6.3.7 Udržateľnosť 

Určujúcou funkčnou požiadavkou pre udržateľnosť je spoľahlivosť invalidného vozíka. 
Spoľahlivosť je daná trvácnosťou a dĺžkou používania. Dĺžku používania navrhnutého 
produktu určujú v prvom rade použité materiály a technológia výroby. Pevný rám je 
vyrábaný z kompozitného materiálu s uhlíkovými vláknami. Jedným zo základných 

atribútov tohto materiálu je práve dlhá životnosť a pevnosť. Ďalším významným faktorom 
na celkovú dĺžku životnosti je použitie pevného rámu, ktorý vydrží podstatne dlhšie ako 

skladací rám. Celý navrhnutý vozík je rozoberateľný, v prípade potreby sú jednotlivé časti 
nahraditeľné novými bez potreby zakúpenia celého nového produktu. 
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7 FAREBNÉ A GRAFICKÉ RIEŠENIE 

7.1 Farebné riešenie 

Farebné riešenie je veľmi podstatnou zložkou celkového riešenia návrhu invalidného 
vozíka. Invalidný vozík je pomôcka, ktorú užívateľ používa dennodenne, pomôcka, ktorá 
sa stáva dôležitou súčasťou toho, ako je užívateľ vnímaný spoločnosťou. Farebnosť 
dotvára celý tento obraz. Pri farebnosti, podobne ako pri celkovom návrhu je dôležité 
umožniť užívateľovi istú mieru variability a výberu farebných kombinácií podľa vlastných 
preferencií a vkusu. Všetky tieto aspekty som zohľadnila v navrhnutých farebných 
variantách. Farebné členenie produktu vychádza z  tvarového členenia.  

U každej varianty je možné sledovať podobný princíp farebného členenia. Dominantný 
rám a sedadlo sú navrhnuté v neutrálnejších farbách. Časti produktu, ktoré sú v styku 
s užívateľom majú farebný akcent. Tieto časti by bolo taktiež možné prispôsobiť 
požiadavkám užívateľa.  

Pre koncept invalidného vozíka boli navrhnuté tri rôzne farebné varianty. Primárnu farebnú 
kombináciu tvoria tri rôzne farby. Dominantný rám produktu je navrhnutý v jemne šedej 
farbe, ktorá zjemňuje celkovú mohutnosť rámu a zároveň zvýrazňuje tvarovanie. Sedadlo 
je v tmavšie šedej farbe, ktorá ho ukotvuje v ráme invalidného vozíka. Tvorí kontrast 
s rámom a zároveň vymedzuje priestor pre užívateľa. Ako akcentová farba styčných častí 
bola použitá modrá, ktorá tvorí doplnok neutrálnemu rámu a sedadlu. Zvýrazňuje tak 
miesta, ktoré prichádzajú do styku s užívateľom. Opierka na nohy je navrhnutá v tmavšie 
šedej, predchádza sa tak znečisťovaniu od nôh. 

 

Obr. 7-1 Farebné varianty – pohľad z hora 
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Ďalšia farebná kombinácia využíva jemne šedú ako farbu rámu aj sedadla a tak vytvára 
kompaktnosť medzi týmito časťami. Akcentovou farbou je zelená. Posledná farebná 
kombinácia sa odlišuje od predchádzajúcich priznaním prirodzenej farby materiálu, 
z ktorého je vyrobený rám, čierneho karbónu. V tejto variante je sedadlo navrhnuté 

v svetlej šedej a ako akcentová farba je použitá oranžová.  

 

Obr. 7-2 Farebné varianty – perspektívny pohľad 
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7.2 Grafické riešenie 

Celkové grafické riešenie vychádza v prvom rade zo samotnej podstaty navrhovaného 
produktu a z jeho úžitkovej hodnoty. V druhom rade z tvaru navrhovaného produktu. 
Dôraz bol kladený na vytvorenie minimalistického grafického riešenia, ktoré bude v súlade 
s produktom.  

7.2.1 Názov, logo a logotyp 

Názov produktu, Move, je anglické slovo, ktoré má v preklade viacero významov. Medzi 

najvýznamnejšie v súvislosti s navrhovaným produktom patria pohybovať sa, pohnúť sa, 
pohyb, presun a akcia. Týmto názvom je veľmi jednoducho vyjadrená podstata invalidného 
vozíka, ktorý predstavuje nevyhnutný základ pohybu pre fyzicky postihnutých užívateľov.  

 

Obr. 7-3 Logo 

Logo produktu predstavuje kruh, ktorý je predelený v hornej časti v pravo. Vychádza 

predovšetkým z tvaru kolesa, ktoré je základný prvok umožňujúci pohyb invalidného 
vozíka. Vyjadruje, pohyb, rýchlosť a dynamiku. Predelenie v pravej hornej časti vytvára 
vizuálny začiatok a koniec tejto pomyselnej trajektórie pohybu.   

Logo je používané v troch farebných variantách. Prvá varianta je farebná verzia loga. 
Tretia je čiernobiela a štvrtá inverzná čiernobiela. 

 

Obr. 7-4 Logotyp 
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Logotyp integruje logo ako náhradu za písmeno O v názve Move. Snahou pri spracovaní 

logotypu bolo vytvorenie minimalistického návrhu. Vybraný font je geometrický, takže 

veľmi dobre integruje kruhový tvar loga.  

V rámci farebnosti logotypu sa mení len farebnosť loga, zvyšok nápisu ostáva 
jednofarebný vo všetkých variantách. Tvar a význam loga v logotype je preto výraznejší.   

7.2.2 Písmo 

Pre logotyp a celý návrh invalidného vozíka bola vybraná rodina fontov. Jedná sa 
o bezpätkový font Poppins v troch rezoch – Light Italic, Medium a Bold. Font Poppins je 

geometrický font, ktorý je založený principiálne na kruhoch. Tvary písmen sú 
monolineárne, čo umocňuje pocit minimalizmu.  

 

Obr. 7-5 Písmo 
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7.2.3 Aplikácia vizuálneho štýlu 

 

Obr. 7-6 Aplikácia loga – zadné koleso 

Logo je aplikované na hlave kolesa a viditeľné  z bočného pohľadu.  Hlava kolesa má 

okrúhly tvar, takže aplikácia loga je nielen tvarová, ale aj funkčná. Hlava kolesa umožňuje 
odpojenie kolesa od zvyšku invalidného vozíka,  tvar loga oddeľuje stlačiteľnú časť od 
nestlačiteľnej. 

 

Obr. 7-7 Aplikácia loga - sedadlo 

Celý logotyp je umiestnený na prednej ploche sedadla. Logotyp je umiestnený v pravom 

rohu tejto plochy. Nie je výrazný, vytvára detail v prednom pohľade. Využité základné 
farby logotypu, biela a oranžová. 
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Obr. 7-8 Aplikácia loga - operadlo 

Druhé miesto umiestnenia logotypu je viditeľné pri zadnom pohľade. Logotyp je 
umiestnený v spodnej časti opierky tvorenej rámom. Logotyp je do opierky vygravírovaný, 
čím tvorí aplikáciu nielen grafickú ale aj tvarovú. V tomto umiestnení je logotyp 
výraznejší, vzhľadom na veľkosť celej plochy operadla.  
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8 DISKUSIA 

Navrhnutý koncept predstavuje inovatívne riešenie manuálneho invalidného vozíka, ktorý 
sa výrazne odlišuje od súčasných produktov na trhu. Na základe technickej rešerše boli pre 
návrh vybraté materiály, ktoré výrazne ovplyvňujú tvarové možnosti návrhu. Použité 
materiály umožnili progresívne tvarové riešenie. 

8.1 Psychologická funkcia 

Návrh je v prvom rade potrebné zhodnotiť z pohľadu užívateľa invalidného vozíka. 
Invalidný vozík je pre svojho užívateľa primárnou pomôckou, ktorá ovplyvňuje jeho/jej 
celkové možnosti zaradenia sa do spoločnosti. Z tohto dôvodu je tvarovanie a celková 

estetickosť produktu dôležitým faktorom. 

Pre užívateľa je teda najdôležitejšou zmenou, že produkt nepôsobí ako vyslovene 
zdravotnícka pomôcka, ale ako prirodzený doplnok. Celkový, dynamicky pôsobiaci tvar, 
by mal u svojho užívateľa vzbudiť pocit aktivity, možnosti pohybu a samostatnosti v rámci 

spoločnosti. Variabilita nastavenia, široká miera prispôsobiteľnosti a výber farebnosti by 
mala v užívateľovi vzbudzovať pocit výnimočnosti, ktorý je vyvolaný najmä  možnosťou 
individuálneho rozhodovania o vizuálnej stránke.  

Z pohľadu spoločnosti by mali obidva vyššie spomenuté faktory vzbudzovať rešpekt 
a akceptáciu ľudí s telesným postihnutím ako rovnocennej súčasti spoločnosti. Invalidný 

vozík by nemal upozorňovať na ich telesné postihnutie. Naopak by mal upozorňovať na 
ich samostatnosť a celkový prínos pre spoločnosť. 

8.2 Sociálna funkcia 

Navrhnutý produkt, ktorý pôsobí moderne a dynamicky, by mal zlepšiť pohodlie užívateľa 
invalidného vozíka. Zároveň by produkt mohol upozorniť spoločnosť a zvýšiť celkové 
povedomie o vnímaní ľudí s telesným postihnutím. Tento fakt je umocnený naviac 
potrebami a charakteristikou cieľovej skupiny „aktívni užívatelia“, pretože väčšina z nich 

sa aktívne stará o svoje fyzické zdravie. Rozmery invalidného vozíka sú minimalizované 
a jeho jednotlivé časti prispôsobiteľné jednotlivým užívateľom. S uvedeným súvisí široká 
využiteľnosť produktu či už ako primárneho invalidného vozíka, alebo sekundárneho 
invalidného vozíka. Je možné využívať ho v rovnakej miere v interiéroch a v exteriéroch. 
Z ekologického pohľadu je dôležitá dlhá životnosť, ktorá je daná využitím spoľahlivých 
materiálov a zároveň vymeniteľnosť jednotlivých súčastí.  
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8.3 Ekonomická funkcia 

U navrhovaného produktu sa predpokladá vyššia cena ako u súčasných produktov na trhu. 
Cena je ovplyvnená využitím moderných, v súčasnej dobe cenovo pomerne drahých, 
materiálov na rám a sedadlo tohto produktu. Keďže sa však jedná o značne progresívne 
materiály, u ktorých sa predpokladá ďalší vývoj a rozširovanie ich aplikácií v rámci 

rôznych produktov, predpokladá sa aj postupné znižovanie počiatočných nákladov. 
V budúcnosti je pravdepodobné, že sa bude jednať o pomerne bežný spôsob výroby týchto 
produktov. Výrazné predĺžene životnosti a spoľahlivosti tohto produktu vyrovnáva 
počiatočné vyššie náklady na navrhovaný invalidný vozík. Zníženie finančných nákladov 
je taktiež podporené vymeniteľnosťou jednotlivých častí.  
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9 ZÁVER 

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá návrhom manuálneho invalidného vozíka. Návrh 
sa zakladá predovšetkým na technickej a ergonomickej analýze. Z pohľadu technickej 
analýzy sa jedná v prvom rade o použité materiály, ktoré umožňujú tvarové riešenie tohto 

produktu. Následne sú v ergonomickej analýze vyhodnotené potreby a želania cieľovej 
skupiny užívateľov produktu. Návrh je zameraný na potreby užívateľov s čiastočnou 
paralýzou  od pása dole. Na základe ergonomickej analýzy bolo možné ďalej určiť vhodné 
rozmery a nastaviteľnosť produktu. Dôležitou súčasťou práce sú tri koncepčné variantné 
návrhy, v ktorých sú preskúmané rôzne možnosti tvarovania produktu. 

Výsledný návrh predstavuje inovatívne tvarové riešenie manuálneho invalidného vozíka, 
ktoré sa výrazne odlišuje od súčasných produktov na trhu. Zároveň rešpektuje všetky 
ergonomické a funkčné požiadavky, ktoré sa od produktu tohto typu vyžadujú. Centrálnym 
prvkom tohto návrhu je užívateľ invalidného vozíka, ktorého potreby a želania predstavujú 
podklad pre tvarové, konštrukčné, ergonomické aj farebné a grafické riešenie. Funkčné 
požiadavky  rešpektujú cieľovú skupinu - aktívnych užívateľov. Dôležitým faktorom je 

celková dĺžka životnosti a spoľahlivosť produktu, ktoré boli dosiahnuté použitím 
progresívnych materiálov, navhnutím pevného rámu a limitovaním odnímateľných častí. 
Z psychologického hľadiska tento návrh predstavuje moderný produkt, ktorý prispieva 
k pozitívnemu vnímaniu ľudí s telesným postihnutím.  

Záverom je teda možné konštatovať, že všetky predom stanovené ciele tejto práce boli 
splnené. Riešená téma ponúka ďalšie možnosti rozvoja hlavne v rámci návrhu niektorých 

častí pomocou generatívnych metód dizajnu. 
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