
Zkušenosti 

31 let bez rukou 

Dne 2. 8. 2010 rozmlouvala Petra Rubešová se svým otcem Ing Pavlem Rubešem. který 
přišel ve svých 25 letech po úrazu elektrickým proudem zcela o levou paii a o předloktí 
pravé ruky. Na zbytku pravé ruky nyní nosí myoelektrickou protézu vlastní konstrukce, 
kterou vyvinul se svými kolegy ve firmě jim zaloiené před 17 lety. 

Pokud člověk přijde o ruce, 
jaké technické možnosti nabízí 
současnost? 
Když postiženému zůstane jedna ruka 

zdravá, a ke všemu na dominantní strané, 
tedy pravákovi pravá a levákovi levá, pak 
se situace řeší často kosmetickou, tedy ne-
pohyblivou protézou, na které je natažena 
rukavice s barvou lidské kůže a dezénem 
imitujícím papily kůže. Při jednostranném 
postižení ani zdravotní pojišťovny nehradí 
funkční myoelektrickou protézu, ale pou-
ze protézu mechanickou či nepohyblivou 
kosmetickou. Při vyšších, oboustranných 
nadloketních amputacích či axartikula-
cích, tedy při odstranéní kloubní hlavice, 
je situace velmi vážná a velmi téžko úspéš-
né řešitelná. 

Nejvýhodnéjší použití funkčních protéz 
je při předloketních amputacích, tedy asi 
v místech, kde se nosí hodinky. Mnohá 
omezení aplikace protéz tkví v nevhodné 
provedené amputaci, kdy se lékaři, pacient 
či rodina pacienta snaží o zachování co 
nejvétší části končetiny. 

Co to je myoelektrická protéza? 
Pohyblivé, funkční protézy se délí na me-

chanické nebo myoelektrické. Mechanické 
protézy - výstižnější termín má anglická 

terminologie body-powered (založené na 
fyzické sfle téla) - jsou uvádény do pohybu 
mechanickým pohybem odlišných částí 
téla. Například ménící se vzdálenost ramen 
při pohybu ramen dopředu a dozadu se 
převádí bowdenem do mechanické protézy. 
Ta se podle toho otevírá a zavírá tak zvaným 
špetkovým úchopem. U myoelektrické pro-
tézy se podnéty pro pohyb snímají na kůži 
nad funkčními svaly. Podle jejich izomet-
rických kontrakcí se snímaná velmi nízká 
napétí, řádu desetin milivolt, zpracovávají 
pro řízení pohonu elektromotoru protézy. 

leden sval je použit pro otevírání a druhý 
pro zavírání dlané. Nékdy se v multiplex-
nim. tedy více funkčním přepínacím režimu 
využijí signály ješté pro druhý pohon, jímž 
je otáčení zápéstí. Myoprotéza je namon-
tovaná na pahýlové objímce, ve které jsou 
umístěny i snímače myosignálů a je opět 
kryta vhodnou kosmetickou rukavicí. Do-
sahuje se poměrně dobré imitace niky. 

Myoelektrická protéza je napájena 
z akumulátoru, který je umístěn na pahý-
lové objímce. 

Jaké jsou klady a zápory 
této náhrady? 
Nejvétším kladem je jakoby obnovení 

reflexního eferentního spoje, tedy sval 



se napne a protéza se pohybuje, takže 
časem človék nemusí vyslovené na po-
hyby myslet. Na rozdíl od mechanických 
funkčních protéz nemusí uživatel různé 
ménit polohy téla. 

Nevýhodou myoprotéz je jejich tech-
nická složitost a s tím spojená vyšší cena 
a nepomérné větší nároky na servis, včetné 
potřeby pravidelného denního dobíjení 
akumulátorů. 

Jaké byly začátky tvého života 
po úrazu? 
Oddélení popálenin vinohradské ne-

mocnice, rehabilitační ústav Kladruby 
a potom rok doma u rodičů. Při každém 
probuzení pocit, že to vie nemůže být 
pravda. A pak časté nářky matky. A fan-
tomové bolesti v místech, kde dříve byly 
ruce. Ale toto kruté teplotní a baromet-
rické čidlo zůstane v činnosti zřejmé do 
smrti. 

Co začátky s myoprotézou? 
První návštěva u protetika prozradila, 

že zbytek ruky budu muset mít přes den 
v laminátové, neprodyšné a tvrdé objím-
ce. na které je namontována myoprotéza. 
Další návštéva řešila možnost či nemož-
nost myoprotézu užívat, neboť při méření 
intenzity myoelektrických signálů lékař 
konstatoval jejich velmi malou intenzi-
tu. Následovalo denní cvičení svalů na 
trenažéru na rehabilitačním oddélení 
nemocnice. Po nékolika mésících se mi 
podařilo myoprotézou hýbat. Ale pak 
vznikly problémy s poruchovostí elektro-

niky. mechaniky protézy. Protože se tehdy 
nedaly koupit akumulátory, tak každé dva 
dny jsme museli sletovat tři nové ploché 
baterie, abych mohl protézou pohybovat. 
Protože nebylo možno sehnat kosmetické 
PVC rukavice, musel jsem kupovat ruka-
vice pro uklízečky, které vydržely nékolik 
dnů a pak se protrhly. Pravá z koupeného 
páru se použila normálné, z levé po pře-
vlečeni na plyšový rub se stala pravá. 

Jak probíhala adaptace na náhradu 
ruky? 
Bylo to, jako bych se začal znovu učit 

na housle, do kterých a za které jsem jako 
školák chodil. Ale s tím rozdílem, že již 
mné učitel neříkal nepochopitelné .Více 
píle*. Byl jsem postaven do konfrontace, 
co ustojím. Můj otec, kterému smrtelné 
ležela na srdci otázka mé samostatnosti, 
mne dohánél k šílenství dotazem, zdali 
jsem již vyřešil otázku použiti záchodu. 
Asi půl roku jsme spolu vedli tyto rozho-
vory s konečným pozitivním výsledkem. 
Mnohem veselejší byly hovory o použiti 
otevíráku na láhve. Asi proto, že jsme oba 
znali důležitost tohoto nástroje. Postupné 
odpadaly problémy jak se napit a najíst, 
jak se obléci a obout. Psaní se vyřešilo 
pomérné brzy, dokonce s původním, ale 
čitelnějším rukopisem. Prosté bylo nutno 
začít se ubírat systematičtějším přístupem 
k životu. Adaptovat se nebylo zdaleka 
potřebné jen na technickou pomůcku, ale 
hlavně na zcela nový život, který přibral 
mnohé dříve neznámé nejistoty. Po roce 
od úrazu jsem si ale splnil přání vyjet sám 



bez cizí pomoci na běžky. Za mésíc jsem 
o sobotách a nedělích na Krušných horách 
najezdil asi 200 kilometrů. 

Co bys povédél o návštévě 
Petrohradu? 
V té dobé tam vládl Breinév, Rusku se 

říkalo Sovětský svaz a Petrohrad se jmeno-
val Leningrad. Přestože jsem myoprotézu 
již měl, rok po úrazu mé můj lékař-orto-
ped poslal jaksi na zkušenou, k Velkému 
východnímu bratru, odkud jsem se vrátil 
po šesti týdnech v dosti zbědovaném 
stavu. Byl jsem asi o osm kilogramů lehčí 
a v letadle jsem měl problémy navrátit 
se do češtiny. Ale to, kvůli čemu jsem 
tam jel, nebylo a ani nemohlo být. Tím 
myslím získat kvalitní protézu. Udělali mi 
protézu, která se otevírala zatáhnutím za 
provázek. Je to druh mechanické tahové 
protézy. Nicméně mne nutili, abych u nich 
podstoupil dvě operace. 

lednu, kdy by mi oddělili předloketní 
kosti a vzniklo by jakési klepeto. Tento 
způsob se u nás ještě používal v minulém 
století. Při druhé operaci mi méli udělat 
průchod levým ramenem tam, kde mi úpl-
né chybí paže, to aby bylo možno připojit 
pažní protézu bez použití bandáže. Tak 
bych měl protézu, kterou bych asi stejné 
nepoužíval. Když jsem mnohokrát žádal 
o propuštění domů, vždy byla odpovéd 
zamítavá [automobil, který by mé odvezl 
na letiště, se porouchal). Po mé česky 
osvětové promluvě o soudruhu generál-
ním tajemníkovi Brežnévovi, kdy jsem 
přidával jména jako Stalin, Lenin a jim 

podobná, jsem byl přece jen odeslán na 
druhý břeh řeky Něvy do zařízení, kde 
jsem se setkal s lidmi, se kterými jsem se 
mohl bavit mnohem svobodněji, jen jsem 
si již s návratem do Prahy nebyl tak jist. 
Takže zážitků a zkušeností jsem si přivezl 
na celý život a ještě na pořádnou knihu 
o životé v zemi, kde, jak nám tvrdili, je vše 
možné. A méli pravdu. 

Jaké byly tvé nové začátky 
v zaměstnání? 
Protože jsem se chtěl vrátit na své pů-

vodni pracoviště v oboru řídících počítačů 
v ČKD Polovodiče, musel jsem nastoupit 
do roka po úrazu, což byl jednak šibeniční 
termín, ale zároveň pobídka. V Praze jsem 
před úrazem bydlel na ubytovně, ale to 
se v nové situaci nejevilo reálné. Protože 
jsem jinou možnost ubytování v Praze ne-
měl, volil jsem bydlení u babičky ve Štětí, 
vzdáleném asi 40 kilometrů od Prahy, 
s každodenním dojížděním autobusem. 
V zaměstnání to asi ani mí kolegové ne-
měli jednoduché zorientovat se ve vztahu 
ke mně. Ale rozhodné se moc snažili a po 
letech nakonec si už ani neuvědomovali, 
že nemám ruce. 

A jak to bylo v osobním životé? 
Byla nutnost řešit bydlení. Po mém 

příjezdu z Ruska mi matka oznámila, že se 
jí od jejího kolegy podařilo sehnat koupi 
staršího rodinného domku v Praze. Tak se 
koupila zanedbaná stavba, která potřebo-
vala mnohaletou rekonstrukci. V té dobé 
jsem se na lyžích seznámil se svou ženou. 



Byli jsme tehdy plni elánu a síly. Podařilo 
se nám sehnat staršího zedníka, který byl 
jako kamarád. Ten vydatné pomohl, tak-
že jsme po nékolika letech méli bydlení. 
A ještě jsme si udélali čas jet s batohem 
do přírody. 

Tvá práce v CKD? 
V ČKD Polovodiče jsem pracoval ve 

vývoji testerů a testovacích metod pro 
řídicí počítače, které se v podniku vyvíjely 
i vyrábély. 

Byla to velmi zajímavá práce, při níž 
jsme méli k dispozici nejnovější techniku, 
která se dala při různém embargu dovozu 
zajistit. Při té příležitosti jsem vyvinul 
radéji novou vlastní elektroniku pro myo-
protezy. Také zde vznikla myoprotéza 
řízená mikropočítačem. 

Kdy jsi končil v Polovodičích? 
Bylo to v dobé privatizací a prodeje 

ČKD Polovodiče v roce 1993. Téméř 
všechna naše pracovišté byla postupné 
zrušena, což bylo samozřejmé velmi smut-
né. V té dobé jsme ale již začinali s naši 
vlastni firmou, takže odchod po 16 letech 
tolik nebolel. 

Které důvody té vedly k vývoji 
vlastního typu protézy? 
Tehdy mi totiž můj známý protetík 

objednal novou protézu od jisté svétové 
zavedené firmy. První nadšení ale nahra-
dilo zklamání, protože to, co jsem béžné 
zvládal, novou protézou nešlo. A tak se 
mi podařilo najít konstrukční zásady, 

které musí konstruktér protézy respekto-
vat. A protože konstruktérům oné firmy 
ruce nechybély, tak kopírovali pouze tvar 
a funkčnost poněkud zanedbali. Takže 
jsem nabyl jistotu, že musím ruku kom-
pletné vyvinout a vyrobit. A protože jsem 
vystudoval obor technická kybernetika 
a měl jsem za sebou praxi z Polovodičů, 
měl jsem jedinečnou příležitost si vyzkou-
šet, co to obnáší. 

Co vedlo k založení tvé firmy 
a co bylo potřeba k tomu udélat? 
Aby se vývoj protézy dal realizovat, bylo 

nutno sehnat peníze na projekt. Ale abych 
nemusel pořád shánět sponzory, museli 
jsme zahájit výrobu kosmetických dílů 
protéz ruky, která vývoj potom financo-
vala. Na začátku jsem sehnal zchátralý 
dům na Francouzské ulici v Praze, pro-
najal jej a upravil tam prostory pro dílny 
elektroniky, mechaniky, zpracování plastů 
a výrobu forem. 

Takže jsi se stal i stavebníkem... 
Stavět budovy je tvůrčí činnost, jejíž 

výsledky jsou brzy patrné a je možno si 
je fyzicky osahat. Kromé staveb v détství, 
kdy jsem od otce dostal již značné prošlý 
cement na stavbu nádrže na raky, jsem 
před maturitou s dvéma kamarády stavěl 
chatu v Krušných horách. Úžasné nadšení. 
Na lyžích jsme vozili cement v batohu 
a stavební dřevo jsme tahali zapraženi do 
saní. Výsledek nebyl příliš oslnivý, ale na 
naši práci na podzimní a poté zimní sněž-
né pláni nikdy v životě nezapomeneme. 



Byla to zřejmé průprava k následné 
velmi důkladné opravé rodinného domu 
v Praze, potom k opravé objektu pro naši 
provozovnu na Francouzské ulici a pak 
i k přestavbám stodoly u Berouna na 
obytný dům a dílnu 

Které prořese jsi musel zvládnout? 
Kromé prořese stavebník to bylo po-

dvojné účetnictví a administrativa spojená 
s vedením firmy. Z technických profesi 
to kromé celkem zažité elektroniky byla 
strojařína, kompletní výroba a zpracování 
měkčeného PVC, polyuretanu silikonu, 
výroba forem obrábéním, odléváním i gal-
vanoplastikou. Kooperace byla více méné 
nepoužitelná, protože se jedná o velmi 
specifický obor. 

Jaké zvládneš činnosti 
při používání myoprotézy? 
Nejdůležitéjši jsou samozřejmé ty úkony 

samoobsluhy, jako jsou jídlo a pití. oblé-
kání a obouváni, zamykání, psaní rukou 
a telefonováni. Pak se přidá příprava 
jidla, otevíráni lahví, práce na počítači 
včetné ovládání počítačové myši. Také 
úklid mopem, vysavačem i koštétem 
nebo manipulace s popelnicí. Pak jsou 
práce složitější, které mnohdy ani béžné 
človék nedélá. Například práce v dílné na 
soustruhu, frézce nebo pájení velmi jem-
ných elektronických součástí a vývojové 
práce v elektronické laboratoři. Dají se též 
obracet bramboráky na pánvi v letu, česat 
ovoce, hrát stolní tenis, jezdit na kole, nebo 
házet šipky na terč. Konečné, natočili jsme 

0 tom film. Ale určité je ješté néco dalšího, 
co lze. Podotýkám, že je vždy nutná sou-
středěnost a představivost. 

Jak umélou ruku vnímá okolí? 
Úplné nejlepší je situace, kdy člověka 

nikdo nepustí sednout v dopravním 
prostředku. )e to známka, že si vás nikdo 
nevšimne jako anomálie, což je silné 
povzbudivé. Ale zase když je potřeba si 
sednout, je nékdy nepříjemné o to požá-
dat. Mnozí sousedi v mém bydlišti mne 
identifikují ješté po 30 letech jako toho, 
který nemá (pouze) levou ruku. A jsou 
někteří, kteří si nevšimli ani toho. 

Jak se díváš na zprávy o novinkách 
v tomto oboru? 
Novinář, či jiný sdělovací umělec, by 

měl mít v sobé zvýšenou zodpovědnost 
za zprávy, které tvoří, či přebírá v oboru 
lidských postižení. Většina zpráv z oblasti 
náhrad rukou včetné informací o trans-
plantacích nestojí na pevných základech 
a mnohdy vytváří falešné naděje, a to 
naprosto zbytečné, pokud pomineme zisk 
publicity. V nedávné minulosti vznikly 
protézy s pohybem jednotlivých prstů 
1 jednotlivých článků prstů, což způsobilo 
veliký aplaus. Nikdo však už již nezkoumal 
jejich fúnkčnost a smysluplnost. Představ 
si, že budeš mít na zbytku ruky nohy pa-
vouka, který si bude délat se svými slabými 
nožičkami převážné to, co on chce. Mys-
lím, že je to naprosté nepochopení role 
využití dnešních technických možností. 
Neřeší se jednoduchost, spolehlivost, do-



stupnost, opravitelnost, funkčnost, a to za 
viech rušivých okolních vlivů. 

Můžeš něco říci i o svých zálibách? 
Asi je to touláni českou zemí. Autem, 

stopem, vlakem, autobusem, nejradéji péš-
ky, a to polem, loukou, bažinou, po vodě, 
lesem a lidskými osadami, poutnimi místy, 
kostely, kapličkami, hospodami a vinnými 
sklípky. A v zimě na běžkách. 

Na koho vzpomínáš z lidí, 
kteří již tu nejsou? 
Na podplukovníka inženýra faroslava 

ftihu, který zemřel na selhání srdce. Se-
známil jsem se s ním jako tzv. absolvent, 
na základní vojenské službě. Byl to človék, 
pro kterého překážky byly k tomu, aby 

byly překonávány. Když jsme na střelnici 
neměli vodu, navrhl jsem, abychom vy-
kopali studnu. A on nám pomohl pramen 
najít a dodal vojáky, kteří nám pomáhali 
studnu vykopat. 

Co říci nakonec? 
Je mi dáno prožívat život řádné kořeně-

ný, a tak to má být, i když je toho někdy 
nad hlavu. |ak říkal Jan Werich, človék 
nesmí zbařtipánovatét. Za pomoc dékuji 
své ženě, celé své rodině, svým známým 
i mnoha neznámým a nejvíce Bohu. Za 
pomoc ale dékuji i životním oponentům 
a složitějším situacím. 

Tak to je! 

Dékuji za rozhovor. 

SUCHÁ, J. Trénujte si parnéť. 
Praha : Portál. 2010, 216 s. ISBN 978-80-7367-791-6. 

Publikace od zkušené autorky nabízí praktické návody k pravidelnému procvičo-
váni mozkové činnosti. Úkoly jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle toho, jaká 
kognitivní funkce je jimi převážné procvičována. Jde o úlohy na procvičování dlou-
hodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby, koncentrace pozornosti, prostorového 
plošného myšlení a představivosti, logického myšlení a myšlení v souvislostech. Kniha 
předkládá úlohy na různém stupni náročnosti. Správné řešení si čtenář může zkon-
trolovat v klíči. Knihu ocení profesionální trenéři paměti, ergoterapeuti, aktivizační 
pracovnici, zástupci podobných profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče a každý, 
kdo chce poznat různé paměťové techniky a uchovat si svůj mozek co nejdéle svěží. 


