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ABSTRAKT 

Janečka, M.: Výzkum a vývoj zevního fixátoru na pánev (acetabulum), včetně 

experimentálního měření a počítačového modelování. Školitel: Fries, J., VŠB-TU Ostrava, 

kat. Výrobních strojů a konstruování, 2013 

 

Klíčová slova: fixátor pánve, acetabulum, experiment, 3D modelování, MKP 

 

 Cílem práce je konstrukční vývoj zevního fixátoru na pánev a porovnání 

naměřených hodnot na vyrobeném prototypu fixátoru s hodnotami naměřenými 

na matematickém 3D modelu. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V závěru 

je vysloven předpoklad směřujícího vývoje pánevního fixátoru.  

 

ABSTRACT 

Janečka, M.: Research and development of the external pelvis fixator (acetabulum) 

included experimental measurements and computer design. Supervisor: Fries, J., VŠB-TU 

Ostrava, dept. Production machine and design, 2013 

 

Key words: pelvis fixator, acetabulum, experiment, 3D designing, FEM 

 

The target of the thesis is development design of external pelvic fixator and 

compared measure values on prototype fixator with strength calculation values on relevant 

mathematical 3D model values.  

The thesis is dividing to theoretical and practical parts. In conclusion there is expressed 

towards to development of pelvic fixator.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ, ZNAČEK A LÉKAŘSKÝCH TERMÍNŮ 

 

Značka Vysvětlivka značky Jednotka 

E Youngův modul pružnosti [MPa] 

F, Fx, Fy, Fz Síla, složka síly v dané ose [N] 

Re Mez kluzu v tahu [MPa] 

Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 

A1, B1, A2, B2 Deformace, deformace v místě [mm] 

HMH Huber Mises Hencky [-] 

MKP Metoda konečných prvků [-] 

VŠB-TUO 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava 
[-] 

FNsP Fakultní nemocnice s poliklinikou [-] 

ČTÚ Český technický ústav [-] 

ρ Hustota [kg/m3] 

„J“ Pánevní fixátor – disertace Ing. Janečka [-] 

„K“ Pánevní fixátor – disertace Ing. Kovařčík [-] 

RTG Rentgen [-] 

CT 
Počítačová tomografie (radiologická 

vyšetřovací metoda) 
[-] 

Fixátor 
Zařízení sloužící ke stabilizaci zlomenin 

pomocí hřebů a drátů 
[-] 

Distraktor 
Část zařízení na fixátoru vyvozující tahové 

napětí 
[-] 
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Osteosyntéza 
Lékařský termín pro operativní spojení 

kostních úlomků 
[-] 

Acetabulum Latinské označení jamky kyčelního kloubu [-] 

Polytraumata 

Poranění dvou a více tělesných systémů 

člověka, kde minimálně jedno z těchto 

poranění ohrožuje životní funkce pacienta 

[-] 

Sacrum Křížová kost. [-] 

Avulzní Odtržení. [-] 

Atrofie  

Regresivní změna postihující normálně 

vyvinutý orgán nebo tkáň (dochází k jejich 

úbytku) 

[-] 

Osteoporóza 
Metabolická kostní choroba, která se projevuje 

řídnutím kostní tkáně 
[-] 

Ligamentotaxe Nepřímá repozice pomocí tahu [-] 
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1 ÚVOD 

 Závěrem mého studia na VŠB-TUO předkládám k posouzení svou disertační práci, 

která se zabývá tématem zevní fixace, konkrétně zevním fixátorem pánve. 

Práce spadá do dvou vědních oborů bioinženýrství (biomechaniky) a strojírenství. 

Biomechanika je mladým vědním oborem bioinženýrství. Definujeme ji jako aplikaci 

inženýrských principů na biologický systém, kde biologickým systémem rozumíme 

člověka a principem různé typy zařízení aplikované na tento systém. Jednoduše řečeno je 

to obor, který se zabývá mechanickou strukturou, mechanickým chováním 

a mechanickými vlastnostmi živých organismů a jeho částí, a mechanickými interakcemi 

mezi nimi a vnějším okolím. 

Vnější fixátory (pánve, předloktí, kolene a dalších obdobných typů či použití 

 (Obr. 1)) jsou využívány lékaři při léčení poranění zevní osteosyntézou, 

kterou pravděpodobně poprvé použil v roce 1847 J. Malgaigne. 

 

 

Obr. 1 Zevní fixátor na zápěstí. 

 

 Univerzální zevní pánevní fixátor (Obr. 2) spadá také do této oblasti. Fixátor je 

určen pro léčení úrazů spojených s většinou pánevních zlomenin.  

Jeho specifická konstrukce je vhodná i pro léčení úrazů spojených s acetabulem. 

Úrazy acetabula vzhledem k dnešní uspěchané době nejsou ojedinělé, ba naopak stále 

se zrychlující rychlost dopravních prostředků a rovněž rozmach adrenalinových sportů 

přispívají stále více k nárůstu těchto úrazů a tím také větším nárokům na operativní výkony 

traumatologů, chirurgů, ortopedů a dalších skupin lékařů.  
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Samotný fixátor v mé práci prochází nejen samotným konstrukčním návrhem, 

ale i vývojovou optimalizací, která zlepšuje možnosti návrhu nových typů obdobných 

fixátorů za pomocí počítačové techniky. Skládá se z jednoduchých trubkových profilů 

a svěrných spojů, které umožňují velký rozsah nastavení přístroje pro jeho použití 

na rozmanitosti věkových a tělesných typů pacientů.  V navazujících kapitolách se dále 

čtenář dozví o vývoji tohoto zařízení, kdy jeho předlohou byl starší typ fixátoru (taktéž 

na VŠB-TUO vyvíjen a konstruován) a který s mým návrhem srovnávám. V práci dále 

popisuji i prototyp zařízení, na kterém jsem provedl experimentální měření, která má vést 

k shodnosti chování reálného prototypu fixátoru v laboratorních podmínkách.  

V posledních letech VŠB – TUO spolupracuje s FNsP v Ostravě na několika 

konstrukčních řešeních různých typů fixátorů. Mnou řešený zevní pánevní fixátor 

(především pro léčení úrazů spojených s pánví a acetabulem), je jedním z nich.  

 

 

Obr. 2 Zevní pánevní fixátor. 
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2 POHYBOVÝ APARÁT  

Z pohledu funkční anatomie pohybového systému můžeme schematicky rozčlenit 

pohybový systém na čtyři funkčně nedělitelné složky:  

 

a) opěrnou (pasivní) – tvoří ji kosti a klouby 

b) výkonnou (aktivní) – tvoří ji svaly a šlachy 

c) řídící (regulační) – tvoří CNS a periferní nervový systém 

d) zásobovací (infrastrukurální) – tvoří ji cévy, zabezpečující přísun 

potřebných látek na činnost pohybového systému 

 

Pohybu se zúčastňuje přímo anebo nepřímo řada orgánů, resp. orgánových soustav 

lidského těla. K vlastním orgánům pohybového systému patří kosti, klouby, svaly a šlachy. 

Kosti tvoří opěrný systém a jsou pasivním pohybovým aparátem, svaly a šlachy jsou 

na druhou stranu pohybovým aparátem aktivním. [21]  

Dále se již zabývám jen složením a zlomeninami kostí. 

2.1 Kosterní soustava  

Kosterní soustava představuje pasivní pohybový aparát těla. Jejím základem 

je kostra složená z kostí vzájemně propojených klouby (Obr. 3). 

2.1.1 Kostra 

• Tvoří pevný základ těla, který podpírá měkké tkáně tělního krytu, tj. kůži, podkoží 

a kosterní svaly. 

• Umožňuje pohyb těla a jeho částí, protože je místem úponu dílčích svalů. 

• Je ochrannou schránkou pro vnitřní orgány – mozek, smyslové orgány, orgány 

v dutině hrudní a břišní. 

• Představuje bohatou zásobárnu vápníku a fosforu. 

• V kostní dřeni vznikají krvinky. 
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Obr. 3 Kostra člověka [2]. 
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Lidskou kostru tvoří více než 200 kostí, přičemž 80 jich připadá na osovou kostru 

(axiální skelet), který zahrnuje lebku, kosti páteře a hrudníku. Zbytek, 126 kostí, je součástí 

kostry pletenců lopatkových, pánevních a kostry končetin. 

Pro požadované funkce pánevního fixátoru je nutné pochopit funkci jednotlivých 

částí kostry, především stavbu kostí a stavbu celé dolní končetiny. [2] 

2.1.2 Kost  

Kost není v pravém slova smyslu tkáň, ale orgán (či komplexní biomateriál), 

který z mechanického hlediska vykazuje různé mechanické vlastnosti podle své struktury, 

lokality, směru zatížení. Je možné ji popsat z hlediska její makroskopické a mikroskopické 

stavby (Obr. 4). Kost je vždy účastníkem pohybu - byť účastníkem pasivním. Každý 

pohyb, má také vliv na kost a přeneseně také na celou kostru člověka. [1] 

 

Obr. 4 Makroskopická (A) a mikroskopická (B) stavba kostí [1]. 

Makroskopická stavba kostí  

Dělení kostí: 

• Dlouhé (kosti paže, předloktí, stehna, bérce). 

• Krátké (zánártní kosti, zápěstní). 

• Ploché (hrudní, lopatka). 

• Nepravidelné (obratle). 

 

Kostní dřeň je uvnitř diafýz a v otvorech mezi trámci houbovité kostní tkáně epifýz 

i krátkých kostí. Tvoří ji jemné síťové vazivo s hojným počtem vazivových buněk 
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a bohatou sítí cév. Kostní dřeň je místem tvorby všech typů krvinek, postupně se v ní 

ukládá tuk a krvetvorba ustává. [1] 

 

Mikroskopická stavba kostí  

Kostní tkáň hutná (compacta) se nachází pod okosticí, je velice pevná a zároveň 

pružná, má deskovitý nebo trubicovitý tvar a tvoří ji kostní lamely (obr. 4). Ve stěnách 

kostních lamel jsou uloženy kostní buňky. 

Kostní tkáň houbovitá (spongióza) je v epifýzách dlouhých kostí, v kostech 

plochých a v kostech krátkých. Je tvořena sítí nepravidelně uspořádaných trámců, 

které jsou orientované ve směru zatížení kostí a podle jeho aktuální změny se pohotově 

přestavují. [1] 

 

Růst kostí  

Do délky rostou kosti v místě tzv. růstové chrupavky (ploténky), což je proužek 

původního chrupavčitého základu kosti ležící mezi diafýzou a epifýzami. Její buňky se čile 

dělí a přibývají ve vrstvě bližší kloubním koncům, na opačné ploše dochází k osifikaci 

(kostnatění). Děj významně podporují pohlavní hormony, kolem 18-20 let věku (u dívek 

i dříve) však jejich zvýšený výdej dělení buněk chrupavky zastavuje, chrupavka osifikuje 

a růst do délky definitivně končí. 

Do tloušťky přibývá kost na zevním povrchu, pod okosticí (růst apozicí). [1] 

 

Spojení kostí  

Kosti jsou vzájemně spojené: 

• Pevně chrupavkou (žebra ke kosti hrudní). 

• Vazivem (lební kosti). 

• Kostní tkání (kost pánevní). 

• Pohyblivě (spojení kloubní). [1] 

2.1.3 Kostra dolní končetiny  

Skládá se z volné dolní končetiny, která je k osovému skeletu připojena pletencem 

pánevním. 
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Kostra volné dolní končetiny  

• Stehenní kost (femur) – nejdelší a nejsilnější kost v těle, má kulovitou hlavici, 

zapadá do hluboké jamky kosti pánevní a vytváří kyčelní kloub, který spojuje 

kostru volné dolní končetiny s pánevním pletencem, hlavice se zužuje v krčku, 

který je pod úhlem asi 125° spojen s tělem  

• Holenní kost (tibia). 

• Lýtková kost (fibula). 

• Zánártní kosti (ossa tarsi). 

• Nártní kosti (ossa metatarsi). 

• Články prstů (phalanges). [1] 

 

Pánevní pletenec  

Je tvořen kostí pánevní (os coxae). Dle jiných autorů se za pánevní pletenec 

považuje komplex obou kostí pánevních a kosti křížové (Obr. 5). Kost pánevní je v dětství 

složena ze tří kostí (kosti kyčelní, sedací a stydké), které se stýkají během vývoje  

v tzv. ypsilonové chrupavce v oblasti jamky kyčelního kloubu (acetabulum) a tvoří její 

plochu. Chrupavka zaniká kolem 16. - 18. roku. [1] 

 

Obr. 5 Pánevní pletenec [1]. 
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Pánevní kost  

• Kyčelní kost (os ilium) – velká plochá kost, má tělo (součást jamky kyčelního 

kloubu), směrem vzhůru vybíhá v lopatu kosti kyčelní, jejíž horní okraj (hřeben) 

slouží úponu břišních svalů a je ukončený v přední části předním horním trnem, 

obě struktury jsou hmatné, eventuálně patrné (u hubených). 

• Sedací kost (os ischii) – její tělo vybíhá z jamky kyčelního kloubu jako rameno, 

které vytváří oblouk, v jehož ohybu je sedací hrbol. 

• Stydká kost (os pubis) – její tělo vybíhá z jamky směrem vpřed, vytváří oblouk 

podobně jako kost sedací, oba oblouky se stýkají a ohraničují otvor ucpaný, 

uzavřený a vyplněný vrstvou vaziva a svaly 

 

Obr. 6 Pánevní kost [1], [13]. 

 

Pánevní kosti (Obr. 6) se v zadní části připojují tuhým křížokyčelním kloubem 

ke kosti křížové a nepřímo tak zprostředkovávají připojení kostry dolní končetiny 

k osovému skeletu (páteři). V přední části spojuje obě kosti pánevní pevná chrupavčitá 

spona stydká (symphysis) a vazy. Vzniklý celek se označuje jako pánev (pelvis), která je 

pevnou oporou páteře, upínají se na ni svaly, chrání pánevní orgány.  

Pánev muže (Obr. 7) je úzká, strmá a vysoká. Pánevní dutina má kuželovitý tvar 

a všechny vnitřní rozměry jsou menší. Výběžky, hrany a drsnatiny na kostech jsou nápadné 

a masívní. 
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Obr. 7 Mužská pánev [12]. 

 

Pánev ženy (Obr. 8) je širší, nižší, plošší a prostornější. Pánevní dutina je válcová 

a všechny vnitřní pánevní rozměry jsou u ženy větší.  Symfýza ženy je nízká (cca 4 cm) 

a křížová kost je kratší, široká a dozadu vyklenutá. Velký sedací zářez je „prostornější“ a 

svým zklenutím se blíží románskému oblouku. [1] 

 

 

Obr. 8 Ženská pánev [12]. 
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3 ZLOMENINY  

Je samozřejmé, že jeden typ léčby není možné aplikovat na všechny typy zlomenin, 

v každém věku a za každých podmínek. Je věci chirurga adekvátně znát různé typy 

a techniky léčby a umět je využít v různých podmínkách. [4] 

3.1 Zlomeniny pánve 

Pánev je kostně vazivový útvar složený z kostí pánevních, sakra  a vazů. Kost 

pánevní se vyvíjí ze tří kostí (kosti kyčelní, sedací a stydké). Spojení obou kostí pánevních 

se sakrem sakroiliakálními klouby dorzálně a spojení stydkých kostí ventrálně symfýzou 

vzniká pánevní prstenec. U avulzních zlomenin hrají závažnou roli sekundární osifikační 

jádra, která jsou na pánvi početná. 

Zlomeniny v oblasti pánve jsou způsobeny hrubým přímým násilím 

při autonehodách, úrazech v průmyslu nebo pádech z velkých výšek. Méně časté jsou 

sportovní úrazy, které jsou však na vzestupu díky adrenalinovým sportům. Okrajové 

zlomeniny jsou způsobeny přímým i nepřímým násilím, často u adolescentních sportovců. 

Dětská poranění pánve jsou málo častá  a mechanismus úrazu bývá obdobný. Poranění 

pánve jsou často součástí polytraumat nebo sdružených poranění na těle. Vždy je třeba 

myslet na poranění velkých cév, vývodných cest močových, břicha a nitropánevních 

orgánů obecně. [4] 

Diagnostika poranění pánve se opírá o klinické vyšetření, RTG a CT. Z RTG 

vyšetření provádíme standardně předozadní snímek a při zlomeninách pánevního kruhu  

Pennalovy projekce (tzv. vchodová a tangenciální projekce)  šikmým sklonem paprsku 

ve 45° k podélné ose těla. Při zlomeninách acetabula doplňujeme předozadní projekci 

pánve a postižené kyčle o Letournelovy projekce (šikmý sklon RTG paprsku ve 45° 

v bočním směru). U závažnějších zlomenin pánve a acetabula je indikováno CT vyšetření. 

Klinicky sledujeme tvar pánve resp. její asymetrii, hematomy nebo jiná poranění. Palpačně 

předozadním a bočným tlakem posuzujeme stabilitu. Samozřejmostí je zavedení močového 

katetru, vyšetření moči na makroskopickou hematurii a vyšetření per rectum. 

Pro zlomeniny pánve bylo sepsáno velké množství klasifikací, v práci uvádím jen 

jednu z nich. 
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3.1.1 Poranění z předozadní komprese dle Pennala a Tilea 

A. Typ otevřené knihy: vzniká předozadní kompresí  proti spina iliaca na obou stranách 

způsobí typickou lézi s roztržením stydké spony a odpovídajícím poškozením SI kloubu.  

Při oddálení spony více než 2.5 cm dochází ke značnému poškození jednoho z SI kloubů.  

B. Zlomenina všech 4 ramének stydkých kostí: mohou být výsledkem AP i bočného násilí 

u AP násilí však nejde o nestabilní poranění. Dislokace uvolněného fragmentu je většinou 

dorzálně a proximálně tahem přímého břišního svalu. Proto pacienta ukládáme s flexí 

v obou kyčelních kloubech. [4] 

3.1.2 Poranění z bočné komprese dle Pennala a Tilea 

Tento typ je nejčastějším mechanismem u zlomenin pánevního kruhu. I bočné násilí 

může způsobit lézi v předním i zadním komplexu.  

A. Stejnostranné zlomeniny: dochází ke zlomenině ramének stydké kosti a při dále 

působícím násilí rotuje polovina pánve dovnitř a dojde ke zlomenině křížové kosti. Je-li 

násilí značné, dojde i k poranění ligamentu SI kloubu na stejné straně jako je zlomenina 

ramének.  Použití závěsu v tomto případě zvětšuje dislokaci a je kontraindikováno. 

B. Kontralaterální zlomeniny: je-li bočný tlak kombinován rotací vzhůru, dochází potom 

ke zlomenině ramének stydké kosti a  na protilehlé straně k  poranění SI komplexu. 

Výsledná dislokace je vnitřní a horní posun s rotací. Končetina na postižené straně je 

ve vnitřní rotaci a se zkrácením. 

C. Zlomeniny čtyř ramének stydkých kostí: většinou jsou spojeny s poraněním SI 

komplexu. Jsou zatíženy největším počtem komplikací. 

D. Smíšená poranění: do této skupiny řadíme 2 typy poranění:  

•  Zlomenina horního raménka stydké kosti oboustranně.  

•  Léze předního komplexu, kdy síla způsobí překrytí úlomků v oblasti symfýzy a její 

zaklesnutí. Pokus o repozici bývá extremně obtížný. [4] 
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3.1.3 Zlomeniny z vertikálního střihu  

Tento typ zlomenin popsal v roce l855 Malgaigne a sestává se ze zlomeniny 

v oblasti ramének stydké kosti s rozsáhlou lézí v zadním komplexu pánve (SI kloub, 

os sacrum, os ilium). Tyto zlomeniny jsou vždy výsledkem těžkého traumatu a dislokace 

naznačuje, že síly působily v rovině vertikální a že jde vždy o nestabilní zlomeniny. 

3.2 Zlomeniny acetabula 

Ohromný rozvoj traumatologie a ortopedie v posledních letech především 

v souvislosti s metodami stabilní osteosyntézy, ale také rozvojem endoprotetiky umožnil 

podstatné rozšíření operační léčby u zlomenin acetabula. Na počátku 80. let přichází 

Letournel s novou klasifikací zlomenin acetabula, která je uznávána dodnes a která je 

i terapeutickým návodem k jejich léčení. Tato klasifikace vychází z představy, 

že acetabulum netvoří pouze samotná kloubní jamka, ale zahrnuje i kostní struktury, 

které jamku podpírají.  

Acetabulum dělíme na 2 pilíře:  

• Přední- iliopubický zahrnuje přední část lopaty kosti kyčelní, ventrální polovinu 

acetabula a zasahuje až k symfýze. Lze ho rozdělit na 3 segmenty- ilický, 

acetabulární a pubický. 

• Zadní- ilioischiadický pilíř je masivnější a zasahuje až k tuber ischiadicum 

včetně. [3] 

3.2.1 Jednoduché zlomeniny acetabula dle Letournela 

Tyto zlomeniny popisuje horní řádek na Obr. 9, [4]: 

• Zlomeniny zadní hrany. 

• Zlomeniny zadního pilíře.  

• Zlomeniny přední hrany. 

• Zlomeniny zadního pilíře. 

• Transverzální zlomeniny. 
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1. Zlomeniny zadní hrany: tvoří asi 24 % zlomenin acetabula. Dochází k odlomení zadní 

hrany, většina pilíře však zůstává intaktní. Léčení závisí na velikosti odlomené zadní hrany 

a na její dislokaci.   

2. Zlomeniny zadního pilíře: asi 4 % případů, dochází k odlomení zadního pilíře jako 

jednoho bloku.  

3. Zlomeniny přední hrany: jsou velmi vzácné asi 2.3 % ze všech zlomenin retabula, léčení 

je stejné jako v případě zadní hrany.  

4. Zlomeniny předního pilíře: nacházíme asi v 4 % případů, přední pilíř je odlomen jako 

jediný segment od os inominatum. 

5. Zlomeniny transversální: tvoří asi 8.6 % případů. Probíhají napříč acetabulem a linie 

lomu dělí os innominátum na dva segmenty: horní - iliakální a dolní - ischiopubický.  

 

Obr. 9 - Obrázek zlomenin acetabula [12]. 

3.2.2 Kombinované zlomeniny acetabula dle Letournela 

Tyto zlomeniny popisuje spodní řádek na Obr. 9, [4]: 

• T-zlomeniny. 

• Zlomeniny zadní hrany a zadního pilíře. 
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• Zlomeniny transversální a zadní hrany. 

• Zlomeniny přední hrany či předního pilíře a zadní hemitransversální zlomeniny. 

• Zlomeniny obou pilířů. 

1. T-zlomeniny: tvoří asi 7 % případů. Diagnóza musí být přesná, protože otevřená 

repozice je velmi obtížná a často vyžaduje dva přístupy. 

2. Zlomenina zadní hrany a zadního pilíře: tvoří asi 3 % případů. Zlomeninu zadní hrany 

vidíme v AP a obturátorové projekci, stejně tak dislokovanou hlavici. Zlomeninu zadního 

pilíře dobře vidíme v iliacké projekci. 

3. Zlomeniny transversální a zadní hrany: výskyt je asi  v 21 % případů. Hlavice je v 80 % 

případů dislokována dorsálně.  

4. Přední hemitransversální zlomeniny: tvořily 7 % zlomenin. Dochází ke zlomenině 

přední hrany a příčné zlomenině zadního pilíře. 

5. Zlomeniny obou pilířů: patří k poměrně častým případům, tvoří asi 20 % případů. Patří 

mezi nejkomplikovanější zlomeniny acetabula.  
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4 LÉČENÍ ZLOMENIN PÁNVE  

Při léčení zlomenin pánve se hlavní důraz klade na přesnou diagnostiku (RTG,   

CT-3D rekonstrukce), poté následuje přesný a naplánovaný operační postup - anatomická 

repozice a osteosyntéza (zevní - urgentní, vnitřní - většinou odložené po stabilizaci stavu 

pacienta), následuje časná rehabilitace a vertikalizace. Při zachování tohoto postupu 

je minimum pooperačních komplikací. 

U poranění pánve jde často o polytraumata, proto je nutná nejprve stabilizace 

celkového stavu pacienta. Urgentní výkon je také repozice a stabilizace pánevního kruhu 

(C-svorka, zevní fixace). Hlavní je zastavit krvácení z pánevních žilních pletení (Obr. 10). 

Při neúspěchu tohoto postupu následuje laparotomie- tamponáda nebo ligace cév, případně 

ošetření dalších poranění orgánů malé pánve. Při méně dislokovaných zlomeninách pánve 

následuje konzervativní postup (trakce, závěs). 

Asi 24 % zlomenin acetabula tvoří zlomeniny zadní hrany - typicky vznikají 

při autonehodách (dashboard injury). Anatomická repozice acetabula má přednost 

před rekonstrukcí pánevního kruhu. V dnešní době platí zásada anatomické repozice 

a osteosyntézy (dlahy, šrouby). 

Tím minimalizujeme potraumatickou artrózu v kyčelním kloubu a akcelerujeme 

rehabilitaci. 

Traumatologie pánve patří mezi nejtěžší a nejobtížněji řešitelné úrazy, 

proto by péče měla být koncentrována do specializovaných pracovišť - traumacenter 

a operace by měli provádět zkušení traumatologové. [4] 
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Obr. 10 – Obrázek pánve s kostmi, krevním řečištěm a nervy [14]. 

4.1 Použité metody při léčení zlomenin pánve a acetabula 

V dnešní době léčíme zlomeniny pánve aplikací vnitřních či zevních fixátorů. 

Záleží na druhu a rozsahu zranění. Tyto operace v českých nemocnicích vykonávají 

Traumatologická centra. 

4.1.1 Léčení zlomenin pánve  

Poranění pánevního kruhu je vždy těžké poranění, při kterém je nutné sledovat 

celkový stav pacienta, léčit šok a přidružená poranění včetně časných komplikací.  
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Poranění pánve (Obr. 11) dělíme dle druhu na 4 základní typy zlomenin: 

1. Typ otevřená kniha: stupeň poranění, resp. možnou lézi zadního komplexu signalizuje 

rozestup stydké spony. Repozice pánevního prstence je nutní v časných stádiích poranění. 

Uložení pacienta na bok nebo do závěsu je dostatečné pro repozici a její udržení. 

Stabilizace předního komplexu zevní fixací nebo vnitřní osteosyntézou není dostačující 

při poranění zadního komplexu. V tomto případě je nutná i stabilizace v oblasti SI kloubu.  

2. Zlomenina  čtyř ramének: u většiny případů stačí klid na lůžku se semiflexí v kyčelních 

kloubech. Pouze vzácně se může zlomenina zhojit bolestivým fibrozním srůstem. 

3. Poranění z bočné komprese: 

a) stabilní typy s malou dislokací léčíme konzervativně klidem na lůžku, je to 

metodou volby a to do zhojení zlomeniny. U velkých dislokací bude záviset 

na celkovém stavu pacienta, na stupni dislokace, rotaci a zkrácení končetiny. 

b) nestabilní typy - u nich je pro repozici a retenci zlomenin nutno použít skeletálních  

trakcí, zevních fixací, nebo otevřené repozice a osteosyntézy.  

4. Vertikální zlomeniny: na závažnost vertikálních sil ukazuje vysoké procento výskytu 

přidružených a komplikujících poranění. Avulze spina ischiadica a příčného výběžku L 5 

jsou varovným signálem velké pánevní instability. Způsob repozice nebývá obtížný, 

problémem je retence postavení. Při použití Kirschnerovy extenze lze dosáhnou repozice 

a při dostatečně dlouhé aplikaci i zhojení zlomeniny. Při nutnosti provedení komprese 

je daleko výhodnější. [4] 
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Obr. 11 – Zlomenina pánve a acetabula, typ otevřená kniha [12]. 

4.1.2 Léčení zlomenin acetabula  

U většiny případů se repozice nedaří konzervativní léčbou, proto se v poslední době 

klade stále větší důraz na operační řešení a dokonalou anatomickou repozici, která je 

zajištěna stabilní osteosyntézou. Jedině tak je možné předcházet rozvoji postraumatické 

artrózy v postiženém kloubu anebo alespoň zpomalit její rozvoj. Operační řešení patří 

mezi nejobtížnější osteosyntézy v traumatologii. Je nutné přesně klasifikovat zlomeninu 

a pak pečlivě naplánovat operační výkon. Dojde-li současně k poranění acetabula, mají 

být obě zlomeniny řešeny současně, nedovoluje-li to stav pacienta má zlomenina acetabula 

v ošetření přednost. 

Platí pravidlo 3R: 

• Repozice (včasná do 24 hodin od úrazu). Uvede fragmenty do takového postavení, 

které zaručuje zhojení s dobrým funkčním výsledkem. 

• Retence (fixace v požadované poloze). 

• Rehabilitace (včasné zatěžování - nedochází k atrofii a osteoporóze). [3] 

U zlomenin acetabula se u některých  typů zlomenin musí provádět repozice 

a osteosyntéza ze dvou operačních přístupů a případný omyl by způsobil  nezdar. 

Ke konzervativní terapii se přikláníme u málo dislokovaných zlomenin a v případech, 

kde celkový stav pacienta nebo lokální stav měkkých tkání nedovoluje operovat. 

Při konzervativní terapii zlomenin acetabula nejčastěji využíváme skeletální trakce v ose 
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končetiny, aplikované za kondyly stehenní kosti, případně v kombinaci s postranním 

skeletálním tahem v oblasti malého trochanteru. 

V posledních 25 létech se používá u některých typů nestabilních zlomenin pánve 

metoda léčení zevní fixací, která umožňuje jednoduchým a bezpečným způsobem 

okamžitou repozici zlomeniny pánve s její stabilizací, tím odstraňuje bolesti nemocného, 

umožňuje léčení přidružených poranění nejen dutiny břišní, ale i orgánů malé pánve a tato 

metoda dává i větší předpoklady k lepšímu funkčnímu výsledku léčby. Při operační léčbě 

acetabulárních zlomenin se používá zevní fixátor, který umožňuje včasnou repozici těchto 

zlomenin a její fixaci pomocí distrakce (repoziční ligamentotaxe – reponuje se nepřímo 

pomocí tahu). Na principu tahu pracuje prototyp fixátoru zkoumaný mnou v této práci.  

4.1.3 Historie zevní fixace  

Metody zevní fixace sahají hluboce do minulosti. Do klinické praxe (svorková 

zevní osteosyntéza) byl tento způsob léčení zlomenin zaveden až na počátku 20. Století 

A. Lambottem. Poté jej následovali další lékaři, kde jejich hlavním cílem byla stabilní 

fixace zlomenin a možnost včasné funkční léčby. V roce 1952 rus G. A. Ilizarov patentoval 

kompresně-distrakční aparát zevní fixace s fixací fragmentů zlomeniny zkříženě 

zavedenými napjatými Kirschnerovými dráty upevněnými do kruhů, kterého používá nejen 

k léčení zlomenin, ale i pakloubů, vrozených deformit a při prodlužování kostí. 

 Mohutný rozvoj aparátů zevní fixace nastal v 80. létech 20. Století. V té době 

se začínaly objevovat stavebnicové systémy, které umožňovaly sestavit libovolnou montáž 

odpovídající požadavkům stabilní osteosyntézy. 

 V dnešní době jsou kladeny nové nároky na tyto aparáty, nejen z lékařského 

hlediska. Pro tyto těžká traumatologická zranění byl v roce 1991 na Traumatologickém 

centru FNsP v Ostravě - Porubě zahájen výzkum universálního zevního fixátoru typu 

Dynafix PK (obr. 12). Vzhledem k vývoji konstrukčních částí fixátoru se do výzkumu 

dalších typů fixátorů zapojila VŠB – TU Ostrava, konkrétně katedra Výrobních strojů 

a konstruování.  
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Obr. 12 Zevní fixátor typu Dynafix PK [4]. 

4.2 Rozdělení fixátorů 

Fixátory se využívají nejen pro léčení běžných fraktur a náhrad ztráty kostí 

při úrazech a infekci, ale i pro léčení vrozených deformit dlouhých kostí, jako je například 

jejich prodlužování a natáčení.  

 

Fixátory všeobecně dělíme na dvě základní skupiny:  

 

a) Vnitřní fixátory (Obr. 13)  

- zde patří různé typy dlah a hřebů (především z titanu), které člověku nahrazují 

úlomky kostí. Destičky i šrouby z titanu tělo dobře snáší. Někdy zůstanou v těle 

pacienta do konce jeho života. Dále se již jimi v práci nezabývám. 

 

 

Obr. 13 - Vnitřní fixátor. 
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b)  Zevní (vnější) fixátory (Obr. 14) 

- zde patří různé konstrukční skupiny fixátorů, které se operativně aplikují 

na poraněné části pacienta. Tyto fixátory se dají různě nastavovat, upravovat 

či působit silou na poraněnou část a uvést ji do původní polohy či požadované 

pozice dle lékařského hlediska. Využívá se především austenitická 

korozivzdorná ocel, titanové slitiny, kobaltové slitiny a v dnešní době 

se začínají uplatňovat nové druhy materiálů (plasty vyztužené uhlíkovými 

nanovlákny, apod.). 

 

  

Obr. 14 – Příklad zevního fixátoru na kolenní kloub. 

 

Zevní fixátory se dělí do 3 hlavních skupin: 

 

1) Těla fixátorů se skládají převážně ze základních konstrukčních prvků.  Různé 

kruhy, tyče, objímky, segmenty, které nám zajišťují základní opěrný systém. 

Opěrným systémem se přenáší zatížení působící normálně na danou kost. 

Komponenty musí být tuhé, lehké a snadno smontovatelné (Obr. 15). 
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Obr. 15 - Těla fixátorů. 

 

2) Dalšími prvky jsou držáky podpůrných elementů, které slouží ke dvěma druhům 

upnutí. A sice k vlastnímu, tj. hřebů a drátů do kostí a k upnutí těchto držáků 

k samotné konstrukci fixátoru. Tímto způsobem se ve spojení s kostí získává 

integrovaná biomechanická konstrukce (Obr. 16). 

 

  
Obr. 16 -  Držáky podpůrných elementů. 

 

3) Poslední skupinu tvoří vlastní podpůrné elementy osteosyntézy. Jsou to různé 

druhy šroubů a drátů, které rozdělují druhy fixace na jednostranně či oboustranně 

podepřené nosníky (Obr. 17). Zajišťují správné spojení fixátorů s kostmi a lze jimi 

přenášet síly, či vyvozovat potřebné napětí. Nejznámější jsou pravděpodobně 

Schanzovy šrouby, které mají u těchto fixátorů široké využití. 
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Obr. 17 - Vlastní podpůrné elementy. 
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5 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ZEVNÍCH FIXÁTORŮ PÁNVE  

V kapitole uvádím přehled současného stavu zevních typů pánevních fixátorů 

používaných při léčení zlomenin pánve a acetabula. Přehled se sestává z dostupných typů 

fixátorů na českém a evropském trhu pocházející od různých výrobců. Níže zmíněné firmy 

se zabývají vývojem, konstrukcí a prodejem zevních fixátorů pro lékařskou praxi. 

5.1 Orthofix  

Firma Orthofix je celosvětově známá svými výrobky pro lékařské prostředí. 

Dodává celou řadu různých typů fixátorů, které se dají použít na celý skeletální systém 

člověka. 

K fixaci pánve má Orthofix vyvinut zevní typ fixátoru (Obr. 18), který má široké 

možnosti nastavení do různých poloh a nastavení pro různé typy pacientů. Jeho použití 

je však omezeno jen na zlomeniny pánevní kosti (např. pro zlomeninu pánve typu otevřená 

kniha), nelze jej použít pro fixaci zlomenin acetabula, respektive repozici acetabula 

do správné polohy při lékařském zákroku. Pro tento typ zranění pánve je tedy nevhodný.  

Skládá se z několika rozličných prvků, které dle mého posouzení, nejsou 

jednoduché na výrobu. Přichycení hřebů k fixátoru je pomocí svěrných spojů, které mají 

různé tvary. Mezi jeho výhody patří snadné nastavení a rychlá úprava pozice fixátoru. 

Rozmanitost různých spojek, kloubů a nosných částí dle mého názoru zbytečně prodražují 

celou konstrukci fixátoru.  

 

Obr. 18 - Zevní fixátory pánve fy. Orthofix [18] 
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5.2 Prospon  

Další světově známou firmou vyrábějící fixátory a pocházející z České Republiky 

je firma Prospon, která má ve svém portfóliu dva typy zevních fixátorů PH Fix a UNI-Fix. 

Zevní fixátory této značky jsou velice rozšířené pro léčení zranění v našich nemocnicích. 

 PH-Fix (Obr. 19) je univerzální stavebnicová souprava určená pro fixaci skeletu 

končetin, kterou lze stabilizovat   dlouhé   kosti  při  léčbě  otevřených zlomenin,  

infikovaných pakloubů i aseptických pakloubů. Její univerzálnost se s výhodou uplatní 

i při repozici a stabilizaci  zlomenin  pánve, kdy je možno podle potřeby  jen velmi  

jednoduchou  fixaci  stabilní  zlomeniny nebo  sestavit  velmi  složitou  prostorovou  

konstrukci   při   repozici  a  retenci  nestabilní tříštivé zlomeniny pánevního prstence. [19] 

 

 

Obr. 19 - Zevní fixátor pánve typu PH-Fix Prospon [20] 

 

UNI-Fix (obr. 20) je svorkový modulární zevní fixátor pro fixaci všech dlouhých 

kostí a pánve. Je určen k zevní fixaci zlomenin a pakloubů dlouhých kostí především 

na dolní končetině, na pažní kosti a na pánvi dospělých. Pro zlomeniny předloktí, 

pro dětský skelet a pro fixaci páteře je určen zmenšený, tzv. dětský UNI-FIX. [19] 
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Obr. 20 - Zevní fixátor pánve typu UNI-Fix Prospon [19] 

 

Fixátory se skládají z více prvků (Obr. 21) než u předchozí firmy. Jejich nastavení 

není tak jednoduché jako v předchozím případě.  

Hybridní zevní fixátor (skládá se ze dvou předchozích řešení) je určen především 

k fixaci velmi krátkých epifyzárních fragmentů, kde užití standardních prvků kuželových 

či Bonelových šroubu není možné, nebo nezaručuje dostatečně pevnou prostorovou fixaci 

fragmentu. 

 

 

Obr. 21 – Prvky pro složení zevních fixátorů Prospon [20] 

5.3 Synthes  

Obdobný typ fixátoru pánve (Obr. 22) vyrábí i americká firma Synthes. Použití 

fixátoru je jednoúčelové jen pro aplikaci zlomeniny pánve typu otevřených či uzavřených 

zlomenin (opět typ zlomení pánve otevřená kniha). Opět se tento typ skládá ze složitých 
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nosných elementů. Jeho nastavení a použití není složité. Firma se však více zaobírá 

výrobou a vývojem vnitřních fixátorů. 

 

 

Obr. 22 - Zevní fixátor pánve fy Synthes [17] 

5.4 Stryker  

Poslední typ fixátoru (Obr. 23) pochází od firmy Stryker. Fixátor již kombinuje 

nové konstrukční metody (použití plastů). Nastavení a použití fixátoru je jednoduché a lze 

jej použít i v omezených možnostech pro fixaci acetabula. Nevýhody spatřuji v složitém 

a pravděpodobně nákladné výrobě spojek a součástek (s tím souvisí i následná desinfekce 

částí fixátoru).  

Vzhledem k nedostatku dalších nutných informací na stránkách firmy Stryker 

nemohu poskytnout relevanci konstrukčního řešení (např., zdali je schopen vyvinout 

tažnou sílu pro repozici acetabula s dostatečnými parametry pro vyvození potřebného 

napětí). K firemnímu now-how je velice nepravděpodobné, že mi budou tyto informace 

poskytnuty. Možnost jak je zjistit je fixátor zakoupit, ale to by bylo vzhledem k práci další 

časové a finanční zatížení, které si nemohu dovolit. 
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Obr. 23 - Zevní fixátor pánve Hoffman fy Stryker [15, 16] 

5.5 Zhodnocení zevních fixátorů pánve 

Závěrem této kapitoly a po shrnutí dostupných informací o vyráběných typech 

zevních fixátorů pánve jiných firem musím konstatovat, že navržená konstrukční řešení 

jejich fixátorů pánve mají povětšinou účel k fixaci jen pánevních kostí. Fixátory nejsou 

RTG transparentní, vyznačují se složitostí konstrukce a skládají se z různorodých nosných 

a spojovacích prvků, které jsou složité na výrobu. 

Mnou popisovaný fixátor v práci má být víceúčelové zařízení, které je složeno 

z jednoduchých a snadno vyrobitelných částí. Parametry fixátoru by tedy měly vést 

k širšímu uplatnění do budoucna v medicínské praxi. 

Dle mého názoru žádný výrobce z výše zmíněných nevyrábí obdobně konstrukčně 

řešený fixátor, který by byl jednoduše nastavitelný pro léčení zlomenin pánve a zároveň 

acetabula. Proto vznikají ve spolupráci VŠB-TUO a FNsP v Ostravě Porubě nové druhy 

fixátorů, které se snaží o odstranění nedostatků z výše zmíněných fixátorů. 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                39 

 

6 CÍLE DOKTORSKÉ PRÁCE 

Práce samotná se zabývá výzkumem a vývojem zařízení – zevního pánevního 

fixátoru (Obr. 24) pro aplikaci na skeletální systém člověka. Jedná se o zařízení sloužící 

pro fixaci pánve, kde fixátor je použitelný nejen pro léčení při zlomeninách acetabula, 

ale i pro léčení některých poranění pánve (např. fixace pánve při tzv. zlomenině otevřené 

knihy pánve). Tyčové typy fixátorů se používají pro léčení pacientů s úrazy, jako 

jsou např. pády z velkých výšek či automobilové nehody a v dnešní době i masově 

využívané adrenalinové sporty (tzv. vysoce-energetické úrazy skeletálního systému 

člověka). Jedním z cílů práce je pokračovat ve výzkumu na konstrukci zevního fixátoru 

na pánev a dále jej přizpůsobovat lékařským požadavkům. 

 

 

Obr. 24 - Zevní fixátor na pánev (acetabulum) s distraktorem  
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6.1 Cíle disertační práce 

• Vývoj trojrozměrných modelů zařízení v CAD systému (CATIA, INVENTOR). 

• Výpočet deformací a napětí (při zatížení pracovní silou fixátorů danou jejich 

konstrukcí) v programu využívající metodu konečných prvků na trojrozměrných 

modelech zařízení, kterou mohou být mírně upravena, ale musí zachovávat 

geometrické a fyzikální relace. 

• Realizace experimentálního měření na prototypech zařízení. 

• Zhodnocení výsledků experimentálního měření a teoretických výsledků, jejich 

vzájemné porovnání, srovnání výsledků u stejných typů fixátorů a vyslovení závěru 

zahrnující případné konstrukční úpravy v rizikových místech fixátoru. 

6.2 Zpracování práce  

Pro reálné řešení stanovených cílů jsem použil morfologické analýzy. To znamená, 

že jsem analyzoval všechny parametry vstupující do daného problému, ty jsem 

charakterizoval a lokalizoval pro vytvoření morfologické matice (Tab. 1). Matice obsahuje 

všechna dostupná řešení pro možnost zpracování práce a dosažení cílů. V tabulce jsem 

uvedl a následně vybral nejvhodnější řešení vzhledem k dostupnosti prostředků a potřeb 

zpracování práce tak (programy, výpočty apod.), aby vedly ke splnění vytyčených cílů 

a následného použití fixátoru v lékařské praxi. 

 

Tab. 1 – Morfologická matice 

Dílčí funkce Funkční principy / Orgány – nositelé funkcí 

Modelování Catia I-deas Inventor SolidEdge 

Výpočet modelu v 

MKP 
Ansys I-deas Catia Inventor 

Měření v laboratoři v nemocnici doma - 

Srovnání výsledků ručně graficky - - 

Zkoušky (metody) destruktivní nedestruktivní - - 

 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                41 

 

Všechny navržené postupy pro vytvoření modelu a prototypu fixátoru  (Tab. 1) 

nelze vzhledem k dostupnosti použít, ale některé lze mezi sebou zkombinovat (například 

použití různých druhů programů pro modelování fixátoru).  

Pro konečný návrh řešení zevního fixátoru jsem si určil tyto základní postupy a prostředky:  

• Modelování programy CATIA v. 5 a INVENTOR Professional 2011. 

• Výpočet modelu v MKP programem ANSYS V. 13. 

• Měření na prototypu fixátoru v laboratoři VŠB-TUO. 

• Porovnání výsledků grafickou metodou. 

• Zkoušky nedestruktivní. 

Pro modelování jsem si vybral dva systémy – CATIA verze 5 a INVENTOR 

Professional 2011 oba CAD programy jsem na VŠB-TUO vyučoval. Zároveň jsem 

si ověřil jednotlivé možnosti vytvoření modelů v obou programech a následné převedení 

a zpracování v systému MKP. 

Pro měření v laboratoři jsem se rozhodl z důvodu nejlepší možné dostupnosti 

měřících přístrojů, měřících podmínek a klidu na samotné měření ve VŠB-TUO. Měření 

na pacientech by z hlediska etické komise nebylo možné a podmínky měření by taky 

nebyly přijatelné (například čekání na vhodného pacienta, instalace přístrojů v nemocnici 

apod.). 

Pro výpočet modelů pomocí MKP jsem si vybral program ANSYS Workbench v. 13 

z důvodu velké kompatibility s výše zmíněnými programy a snadného importu modelů 

mezi oběma programy. Navíc, dle mého názoru, je pro mě jednoduchý a má intuitivní 

ovládání. Ve výsledku vytváří dobrý matematický model pro zjištění daných deformací 

a napětí na zkoumaném zařízení.  

Dále jsem zvolil grafické porovnání výsledků matematického modelu 

a experimentálního měření na skutečném fixátoru. Jedná se o grafické srovnání 

naměřených výsledků při obou metodách, které jsem umístil do přehledných grafů. 

U zkoušek jsem musel zvolit zkoušku nedestruktivní. Pro experimentální měření 

je fixátor prototyp a je tedy velmi pravděpodobné (dle výsledků měření), že se bude dále 

využívat v lékařské praxi. Dalším důvodem je samotná cena prototypu a v neposlední řadě 

i fakt, že nedestruktivní metody jsou z hlediska konstrukce a mechanické funkčnosti 

dostačující. 
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6.3 Požadavky lékařů na fixátor 

Při výzkumu a vývoji fixátoru pánve jsem se také zaměřil na požadavky samotných 

lékařů a specialistů pracujících s těmito zařízeními. Veškeré konstrukční návrhy jsem 

konzultoval přímo s MUDr. doc. Plevou CSc., primářem trauma centra v Ostravě – Porubě. 

Níže uvádím hlavní požadavky, které musí být při navržení fixátoru splněny a dodatečné 

požadavky, které vzešly s konzultací s lékaři a měly by se při konstrukčním návrhu 

také zohlednit. 

Při aplikaci zevních fixátorů na pánev je dominantním problémem diskrepance 

mezi mechanickými nároky na pevnost zevní fixace a možností zavést šrouby aparátu 

tak, aby jejich vzdálenost byla co největší. Na základě biomechanických studii víme, že 3-

4 šrouby zavedené paralelně blízko sebe dosahují podstatně menší pevnosti, než dva 

šrouby zavedené ve větší vzdálenosti. [20] 

 

Hlavní požadavky lékařů: 

• Tuhost konstrukce při zatížení. 

• Snadná montáž a demontáž (sestavení fixátoru na pacientovi). 

• Univerzálnost použití fixátoru pro různé druhy a typy zlomenin pánve. 

• Snadná obsluha, snadná údržba, odolnost proti mechanickému poškození. 

• Vícenásobné použití. 

• Snadná sterilizace zařízení (dle materiálu). 

 

Dodatečné požadavky lékařů: 

• Maximální ±2mm posun kyčelní kost v kloubní jamce (acetabula) při použití 

distraktoru a vyvození maximální působící tažné síly 100N na fixátoru (tažení 

distraktorem upnutým za pomoci Kirschnerového drátu v kyčelní kosti směrem ven 

z jamky pro správnou repozici acetabula). 

• Přijatelnost průhybu nosných částí konstrukce fixátoru je do 4mm. 

• RTG transparentní materiál fixátoru (viditelnost zlomenin při RTG snímku). 

• Univerzálnost použití stejného fixátoru pro dítě, dospělého i starého člověka. 

• Použití co nejmenšího počtu hřebů zaváděných do pánve a kyčelní kosti 
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7 VYTVOŘENÍ CAD MODELU  

 Jedním z prvních cílů práce je vytvoření konstrukce modelu fixátoru v CAD 

programu. Základní model pánevního fixátoru jsem vytvořil v CAD programu CATIA. 

Vzhledem k možnostem a určení tohoto programu jsem se rozhodl transformovat 

3D model do programu Autodesk INVENTOR Professional 2011, který lépe spolupracuje 

s dalšími programy pro pozdější vytváření FEM aplikací (ANSYS), prezentací (Autodesk 

Showcase), designových návrhů (3DS Max). Výhodou programu INVENTOR 

je dostupnost pro domácí použití jako studentská verze. 

7.1 Zevní pánevní fixátor - varianta 1 

Konstrukce pánevního fixátoru (Obr. 25) se inspirovala konstrukcí fixátoru 

předchozí verze (Obr. 26), kterou jsem se snažil zjednodušit a upravit některé prvky 

tak, aby vyhovovala novějším lékařským požadavkům (kapitola 6.3). 

 

 

Obr. 25 – Konstrukční řešení 3D modelu pánevního fixátoru (INVENTOR) 
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Základním stavebním prvkem konstrukce jsou ocelové trubky, hliníkové svěrky 

a Schanzovy hřeby, které dohromady vytvářejí konstrukci fixátoru. Svěrná spojení 

se skládají ze svorek (2 druhy), inbus šroubů a kuželíku. Tento způsob upínání ocelových 

trubek a schanzových hřebů, umožňuje široké provozní nastavení pánevního fixátoru. 

  

 

Obr. 26 – Pánevní fixátor z disertační práce Ing. Filipa Kovařčíka, Ph.D. [6] 

 

Konstrukční model zevního pánevního fixátoru se skládá (Obr. 25): 

- 5 - ti Schanzových hřebů, 

- ocelových trubek vnějšího Ø12mm, vnitřního Ø9mm a různých délek 

(150, 200, 230, 250, 350mm),  

- dvou typů duralových svorek,  

- duralového kuželíků,  

- ocelových imbusových šroubů M6,  

- distraktoru, který dle jeho nastavení vyvozuje potřebnou napínací sílu       

(0-100N). 
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Upevnění svorek fixátoru k nosným částem fixátoru (ocelové trubky a Schanzovy 

hřeby) lze v detailu spatřit na obrázku 27, kde jsou patrné oba druhy svěrných spojení. 

Každý svěrný spoj se skládá ze dvou svorek (Obr. 28), kuželíku a dvou imbusových šroubů 

M6. Kuželík obsahuje závit, do kterého se šroubují skrz upínku z každé strany imbus 

šrouby, které navzájem svorky spojí a vyvinou potřebný tlak pro svěrné spojení. 

 

 

Obr. 27 – Detail svěrného spoje fixátoru 

 

                            

Obr. 28 – Svorky a kuželík 

Prvkem, kterým vyvozuji potřebnou tažnou sílu na fixátoru je distraktor (Obr. 29). 

Ten dle nastavení pružiny pomocí matice zajistí požadovanou sílu vyvíjenou na Schanzův 
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hřeb fixátoru. Podložka, která tlačí na pružinu, zároveň udává vývin síly, která 

se zobrazuje na stupnici. Jeho modelování pro následné zatížení metodou MKP není 

potřebné, ale pro dotvoření představy a srovnání u prototypu při měření jsem jej taktéž 

vytvořil. 

 

 

Obr. 29 – Distraktor s pružinou a stupnicí 

7.2 Konstrukční nastavení modelu zevního fixátoru 

Fixátoru jsem nastavil tak, abych mohl ověřit jeho chování při maximálním rozsahu 

nastavení daném konstrukcí fixátoru. Rozsah nastavení je dán použitím různých délek 

ocelových trubek v různých částech konstrukce fixátoru. Konstrukční nastavení fixátoru 

reprezentuje relevantní podmínky pro dospělého člověka, avšak obézního, tedy stejné jako 

při skutečné lékařské aplikaci. Snažím se navrhnout zařízení, které bude konstrukčně 

vyhovovat i nepříznivým konstrukčním nastavením při lékařských aplikacích, které mohou 

používáním v praxi nastat.  

Celková hmotnost fixátoru se pohybuje kolem 1kg (v závislosti použití počtu 

prvků), v podstatě záleží jak dlouhé tyče a jaký počet svorek se při léčbě lékař rozhodne 

na konstrukci fixátoru použít. 
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8 MKP MODEL  

 K analýze MKP jsem použil program ANSYS v. 13, který výborně spolupracuje 

s CAD programy. Analýze jsem podrobil vytvořený 3D model, které jsem pro potřebu 

výpočtu přijatelně zjednodušil a upravil. Úpravy či zjednodušení neměly vliv na geometrii, 

konstrukci a funkčnost fixátoru. Úpravou jsem jen získal potřebné zkrácení času 

na výpočet zatíženého modelu a zjednodušila se tvorba sítě. 

Výpočty na modelu slouží k potvrzení správného konstrukčního návrhu fixátoru 

nebo při špatném výsledku se z nich dá vyčíst, která část fixátoru by se měla konstrukčně 

upravit či předefinovat. 

8.1 Definice použitých materiálů na modelu fixátorů 

Pro použití 3D modelu v MKP programech je nutné tomuto modelu přiřadit 

správné parametry materiálů.  

Na zevním pánevním fixátoru jsou použity tyto druhy materiálu: 

• Dural – použití na všechny svorky a kuželíky 

• 12060-7 dle ČSN 42 6711.3 – použití na profilované trubky 

• Speciální oceli Zimaloy Micrograin – použití na Schanzovy šrouby 

• Konstrukční oceli ČSN 02 1143.28 (ČSN 02 1143.22)  - použití 

pro imbusové šrouby M6. 

 

Dalším použitým prvkem v modelu jsou mechanické vlastnosti lidské kosti. 

8.1.1 Materiál kostí 

Na kost lze také pohlížet z technického hlediska jako na proměnlivě zatížený 

nehomogenní nosník komplikovaného tvaru, který je velmi složitě namáhán. Obecně 

dlouhé kosti snášejí namáhání tahem, tlakem, ohybem a krutem, přičemž nejlépe snášejí 

tlak. Mechanické vlastnosti kostí jsou závislé na stáří člověka (Tab. 2). 
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Tab. 2 -  Mechanické vlastnosti lidské nevysušené kosti v závislosti na věku [2] 

Věk (roky) 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

Mez pevnosti v tahu MPa 116 125 122 114 95 88 88 

Maximální deformace % 1,48 1,44 1,38 1,31 1,28 1,26 1,26 

Maximální kontrakce %  1,9 1,8 1,8 1,8 1,8  

El. model ve smyku MPa  3500 3500 3200 3200 3000 3000 

Mez pevnosti ve smyku MPa  58,2 58,2 53,7 53,7 49,6 49,6 

 

Z výše zmíněných hodnot vyplývá, že nejlepších vlastností nabývají kosti 

v mladém dospělém věku. V tabulce jsem žlutě určil, které parametry používám 

pro materiál kostí v práci. 

8.1.2 Materiál fixátoru 

Nejvíce zastoupeným materiálem pro použití na fixátorech je dural (Tab. 3). 

Je lehký a přitom má velkou pevnost. 

Dalším materiálem hojně zastoupeným je konstrukční ocel, která se používá 

dle druhu materiálu na nejdůležitější prvek fixátoru profilovanou trubku (Tab. 4) 

nebo na imbusové šrouby (Tab. 5). Profilovaná trubka má různé délky od 150mm 

do 350mm a tloušťka stěny je 1,5mm. Použité imbus šrouby mohou být buď chromované, 

nebo černěné. 

Posledním materiálem, který je ve fixátoru zastoupen je speciální Zimaloy 

Micrograinu ocel (Tab. 6), používaná se na Schanzovy hřeby. 

V tabulkách níže jsou uvedeny mechanické vlastnosti použitých materiálů. 
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Tab. 3 - Definice materiálových vlastností duralu [6] 

Označení Název veličiny Název v ANSYSu Hodnota Jednotka 

E 
Youngův modul 

pružnosti 
Modulus of Elasticity 45 000 MPa 

µ Poissonovo číslo Poisson's Ratio 0,35 - 

ρ Hustota Mass Density 1,8·10-6 kg/mm3 

α 

Součinitel 

teplotní délkové 

roztažnosti 

Coefficient of Thermal 

Expansion 
2,6·10-5 1/°C 

λ 
Součinitel tepelné 

vodivosti 
Thermal Conductivity 0,16 W/mm·°C 

c 
Měrná tepelná 

kapacita 
Specific Heat 1 024,0 J/kg·°C 

Re Mez kluzu v tahu Tensile Yield Strength 193,0 MPa 

Rm 
Mez pevnosti 

v tahu 
Tensile Ultimate Strength 255,0 MPa 

 Mez kluzu v tlaku 
Compressive Yield 

Strength 
193,0 MPa 

 
Mez pevnosti 

v tlaku 

Compressive Ultimate 

Strength 
- MPa 
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Tab. 4 - Definice materiálových vlastností oceli 12060-7 [6] 

Označení Název veličiny Název v ANSYSu Hodnota Jednotka 

E 
Youngův modul 

pružnosti 
Modulus of Elasticity 210 000 MPa 

µ Poissonovo číslo Poisson's Ratio 0,32 - 

ρ Hustota Mass Density 7,853·10-6 kg/mm3 

α 

Součinitel 

teplotní délkové 

roztažnosti 

Coefficient of Thermal 

Expansion 
1,5·10-5 1/°C 

λ 
Součinitel tepelné 

vodivosti 
Thermal Conductivity 0,02 W/mm·°C 

c 
Měrná tepelná 

kapacita 
Specific Heat 450,0 J/kg·°C 

Re Mez kluzu v tahu Tensile Yield Strength 720,0 MPa 

Rm 
Mez pevnosti 

v tahu 
Tensile Ultimate Strength 820,0 MPa 

 Mez kluzu v tlaku 
Compressive Yield 

Strength 
720,0 MPa 

 
Mez pevnosti 

v tlaku 

Compressive Ultimate 

Strength 
- MPa 
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Tab. 5 - Definice materiálových vlastností konstrukční oceli [6] 

Označení Název veličiny Název v ANSYSu Hodnota Jednotka 

E 
Youngův modul 

pružnosti 
Modulus of Elasticity 200 000 MPa 

µ Poissonovo číslo Poisson's Ratio 0,3 - 

ρ Hustota Mass Density 7,85·10-6 kg/mm3 

α 

Součinitel 

teplotní délkové 

roztažnosti 

Coefficient of Thermal 

Expansion 
1,2·10-5 1/°C 

λ 
Součinitel tepelné 

vodivosti 
Thermal Conductivity 0,06 W/mm·°C 

c 
Měrná tepelná 

kapacita 
Specific Heat 434,0 J/kg·°C 

Re Mez kluzu v tahu Tensile Yield Strength 250,0 MPa 

Rm 
Mez pevnosti 

v tahu 
Tensile Ultimate Strength 460,0 MPa 

 Mez kluzu v tlaku 
Compressive Yield 

Strength 
250,0 MPa 

 
Mez pevnosti 

v tlaku 

Compressive Ultimate 

Strength 
- MPa 
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Tab. 6 - Definice materiálových vlastností Zimaloy Micrograinu oceli [6] 

Označení Název veličiny Název v ANSYSu Hodnota Jednotka 

E 
Youngův modul 

pružnosti 
Modulus of Elasticity 210 000 MPa 

µ Poissonovo číslo Poisson's Ratio 0,3 - 

ρ Hustota Mass Density 7,893·10-6 kg/mm3 

α 

Součinitel teplotní 

délkové 

roztažnosti 

Coefficient of Thermal 

Expansion 
- 1/°C 

c 
Měrná tepelná 

kapacita 
Specific Heat 343,0 J/kg·°C 

Re Mez kluzu v tahu Tensile Yield Strength 840,0 MPa 

Rm 
Mez pevnosti 

v tahu 
Tensile Ultimate Strength - MPa 

 Mez kluzu v tlaku 
Compressive Yield 

Strength 
840,0 MPa 

 
Mez pevnosti 

v tlaku 

Compressive Ultimate 

Strength 
- MPa 
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8.2 Upravení modelu pro výpočet v MKP 

 Jak jsem se zmiňoval v kapitole 8 na začátku, je třeba upravit některé prvky 

a parametry na 3D modelu. Oba druhy svorek byly nahrazeny upravenými svorkami 

(Obr. 30), které již nebyly spojeny šroubem a kuželíkem, ale svěrky byly přímo upraveny 

pro program MKP.  

            

Obr. 30 – Pohled na upravené svorky použité pro výpočet v MKP 

 

Použité spoje v programu se nazývají Bonded (Obr. 31). Spoj neumožňuje 

součástem takto spojeným vzájemné klouzání ani oddělení dotykových ploch. Můžeme 

si je představit jako slepené. Tento typ kontaktu je vhodný pro lineární řešení, v našem 

případě nahrazuje celý svěrný spoj (svorky s imbus šrouby a kuželíkem). 

 

       

Obr. 31 – Použitý spoj Bounded pro části svěrných spojů 
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Vytvořená zjednodušení na modelu příliš neovlivní výsledek výpočtu 

dle zkušeností, ale jsou zde zařazena pro nahrazení nepodstatných části pro zkrácení 

výpočtového času v programu MKP. 

 

Z původních 3D modelů jsem odstranil: 

• Svěrné spoje (nahrazeny novými svěrnými spoji navzájem spojenými). 

• Imbus šrouby a kuželíky. 

• Celý distraktor.  

• Odstraněny všechny úkosy (na výpočet proti realitě nemají velký vliv, 

ale mají velký vliv na zkrácení doby při výpočtu v MKP). 

 

Nahrazené prvky v 3D modelech za odtsraněné: 

• Hliníkové svorky větší (části spojů jsou zaobleny pro lepší vytváření 

síťování). 

• Hliníkové svorky pro schanzovy hřeby (stejné jako u svorek výše). 

• Schanzovy hřeby (zjednodušení). 

• Všechny závity nahrazeny válcovou dírou 

8.3 Nastavení okrajových podmínek 

Pro uchycení Schanzových hřebů do jednotlivých kostí pánve a kosti kyčelní jsem 

do výpočtového modelu nastavil pružné uložení válcových a čelních ploch hřebů 

ve vzdálenostech konzultovaných s lékaři. Tyto vzdálenosti vycházejí z praktického 

hlediska při operacích a z RTG snímků již zavedených Schanzových hřebů do různých 

kostí člověka. Vzdálenosti jsou v relevancích 20-50mm, které se samozřejmě mohou lišit 

dle typu pacienta, kvalifikace zranění a samotného nastavení fixátoru. Můj předpoklad 

je pacient ve věku 25-30 let. Při použití fixátoru na pacientech se předpokládá statické 

posouzení vzhledem k tomu, že pacienti dle předpokladu budou po celou dobu použití 

fixátoru upnuti na lůžko (budou jen ležet v nemocnici). Tento předpoklad vychází 

z množství zranění a nepohyblivosti pacienta při těchto typech úrazů, kdy pacienti mají 

poraněny nejen pánevní oblasti, ale dolní končetiny nebo trup. Při nutnosti pohybu 

pacienta, by se musela řešit i dynamická namáhání na konstrukce fixátoru vyvozená 

pohybem pacienta. 
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Dále jsem si zvolil vhodně souřadný systém, pro pozdější konfrontaci vypočtených 

a naměřených výsledků (Obr. 32). 

 

 

Obr. 32 – Zvolený souřadný systém na fixátoru 

 

Pro pružné uložení hřebů pánevních kostí jsem zjistil tuhost 0,9N.mm-3 a pro hřeb 

stehenní kosti je tuhost větší a rovná se 1,3N. mm-3. Hodnoty tuhosti a vzdálenosti hřebů 

v jednotlivých kostech uvádím níže (Obr. 33). 

 

 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                56 

 

 

Obr. 33 – Hodnoty délky zavrtání hřebů v jednotlivých kostech 

 

Pružný podklad si můžeme představit jako spojitě rozloženou pružinu a Schanzův 

hřeb jako objemové těleso (Obr. 34). Je to dobrý způsob zjednodušení jinak skutečně 

složitého spojení mezi hřebem a kostí. 

 

 
 

Obr. 34 – Diskretizace zašroubení Schanzova hřebu do kosti [9] 
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Nosník na pružném podkladu (podloží) patří mezi staticky neurčité úlohy 

mechaniky. Je to nosník, který je spojitě podepřen nebo obklopen podložím buď po celé 

délce, nebo jen z části své délky. Vlivem zatížení se nosník deformuje a vtlačuje 

do podloží. Úlohy řešení nosníků na pružném podkladu se vyskytují při řešení různých 

konstrukcí strojírenského nebo stavebního průmyslu. [9] 

Běžné případy z praxe lze značně zjednodušit zavedením vhodného modelu 

podkladu. Odezva v podloží se pak nemusí vůbec řešit. Jestliže je spojitá reakce v podloží 

úměrná průhybu tělesa v tomto místě a podloží se trvale nedeformuje, pak je nosník uložen 

na pružném podkladu (obr. 35). V opačném případě je podklad poddajný. Nejstarším 

a nejjednodušším modelem podloží je Winklerův podklad, který předpokládá, že spojitá 

reakce podloží je přímo úměrná průhybu a případné možné plastické deformace podloží 

se neuvažují. Tento podklad je také aplikován na výpočtový model fixátoru. [10, 11] 

 

 

Obr. 35 – Teoretický výpočet stykového tlaku v kosti [10] 

 

Mezi další hodnoty nastavení patří teplota prostředí, která je nastavena na 21°C 

jakožto předpoklad teploty v laboratoři, kde probíhalo pozdější experimentální měření. 

8.4 Tvorba sítě 

Na modelu program vytvořil síť typu Solid, kterou jsem následně upravil (zjemnil) 

pro některé části fixátoru (Obr. 36). Velikost elementů pro ocelové trubky jsem nastavil 

na 4mm, svorky a Schanzovy hřeby na velikost 3mm a okolí hřebů, spojů jsem nastavil 
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na 2mm. Celkem je na fixátoru ve výpočtovém modelu použitých 66885 elementů 

a 251046 uzlů. 

 

 

Obr. 36 – Detail vytvořené sítě na fixátoru 

8.5 Pevnostní výpočet na modelu fixátoru – varianta 1 

Metoda konečných prvků za pomoci výpočetní techniky řeší soustavy lineárních 

či nelineárních rovnic, které vedou k námi požadovanému cíli (například výsledné 

deformaci na zařízení). 

Na mnou zkoumaném zařízení jsem zjistil maximální hodnoty posunutí 

a maximální napětí při nastavení fixátoru do jeho pracovní polohy a za nastavení 

maximální provozní tahové síly 100N, kterou je schopen fixátor pro léčení zranění 

acetabula vyvinout. 

Maximální posunutí bylo zjištěno na konci zavrtaného Schanzova hřebu v kyčelní 

kosti. Jeho hodnota je 11,88mm při vyvození maximální tahové síly 100N (Obr. 37). 

Naopak nejmenší hodnoty jsem zjistil v místě svěrného spoje ocelových trubek ve střední 

části konstrukce fixátoru. Vzhledem k tomu, že posunutí v místě zavrtání Schanzova hřebu 

v kyčelní kosti se ohybuje kolem hodnoty 5,5mm, musel jsem zvážit použití této 

konstrukce fixátoru v praxi. Lékařský požadavek je na maximální posunutí ±2mm, což tato 

konstrukce nesplňuje. 
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Obr. 37 – Maximální hodnota posunutí na fixátoru 

 

Hodnota napětí dle metody HMH je 257,3MPa. Tato hodnota je v místě přechodu 

ocelové trubky do svěrného spoje (Obr. 38). Vzhledem k tomu, že svěrný spoj je tvořen 

duralovými svorkami, které mají Re=193MPa, může v této části dojít k poškození zařízení 

a je tedy nutné konstrukčně zařízení optimalizovat. 

 

 

Obr. 38 – Mezní hodnota napětí na fixátoru 
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9 OPTIMALIZACE ZEVNÍHO PÁNEVNÍHO FIXÁTORU 

 Vzhledem k dosaženým výsledkům z MKP zatěžování v kapitole 8 jsem byl nucen 

vzhledem k požadavku lékařů na tuhost fixátoru konstrukčně upravit tento pánevní fixátor. 

Úpravu jsem provedl tak, že jsem zjednodušil upnutí Schanzova hřebu vyvozujícího napětí 

pro tažení kyčelní kosti směrem ven z jamky acetabula.  

9.1 3D model pánevního fixátoru – varianta 2  

 Na původní konstrukci fixátoru jsem dvě ocelové trubky nahradil jednou delší 

(délky 350mm) a odstranil jsem i některé svorky, které ocelové trubky navzájem spojovaly 

svěrnými spoji (Obr. 39). Tímto úkonem jsem optimalizoval konstrukční řešení pánevního 

fixátoru. Zachoval jsem rozsah konstrukčního nastavení fixátoru pro použití 

v matematickém modelu (kapitola 7.2). Fixátor je tedy opět nastaven na limit 

své konstrukční použitelnosti. 

 

Obr. 39 – 3D model pánevního fixátoru – varianta 2 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                61 

 

9.2 MKP model – varianta 2 

 Abych mohl model zatěžovat v programu MKP, musel jsem jej nejprve upravit. 

Úpravy 3D modelu pro použití v MKP jsou stejné jako v kapitole 8. Znovu jsem odstranil 

nebo nahradil některé prvky fixátoru. Všem prvkům fixátoru jsem opět přiřadil správný 

druh materiálu.  

Dále jsem nastavil pro výpočet okrajové podmínky, které jsou dle stejných pravidel 

jako v kapitole 8.3, tedy stejné délky zavrtání hřebů do kostí a stejná výpočtová tuhost 

pro hřeby pružně uložených v kostech pánevních a kosti kyčelní. 

Při tvorbě sítě (Obr. 40) jsem znovu vycházel z velikosti elementů pro různé prvky, 

ocelové trubky jsem nastavil na 4mm, svorky a Schanzovy hřeby na velikost 3mm a okolí 

hřebů, spojů jsem zjemnil na velikost 2mm. Ve výpočtovém modelu je v tomto případě 

použito 63473 elementů a 225983 uzlů. 

 

Obr. 40 – Síť na modelu pánevního fixátoru – varianta 2 

9.3 Pevnostní výpočet na modelu fixátoru – varianta 2 

 Maximální posunutí bylo zjištěno opět na konci zavrtaného Schanzova hřebu 

v kyčelní kosti. Jeho hodnota je nižší 9,34mm při vyvození maximální tahové síly 100N 
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(Obr. 41). Posunutí v místě zavrtání Schanzova hřebu v kyčelní kosti se pohybuje kolem 

hodnoty 4,6mm, ve svorce kde je Schanzův hřeb uložen koliduje posunutí dokonce 

k 5,7mm. Opět jsem zvažoval použití této konstrukce fixátoru v praxi. Lékařský požadavek 

je na maximální posunutí kosti ±2mm, což tato konstrukce při maximální vyvozené tažné 

síle opět nesplňuje, ale již se k ní přibližuje. 

 

 

Obr. 41 – Hodnoty posunutí na modelu pánevního fixátoru – varianta 2 

 

Hodnota napětí dle metody HMH se pohybuje kolem 240MPa v okolí hřebu č. 2 

(značení hřebu viz kapitola 8.3) a svěrného spoje. Tato hodnota je v místě přechodu hřebu 

do svěrného spoje (Obr. 42). Napětí je opět o něco vyšší než dovolené napětí pro 

duralovou svorku. Je třeba znovu fixátor konstrukčně upravit tak, aby napětí i posunutí 

vyhovovaly nejen požadavkům lékařů, ale i použitým materiálům. 
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Obr. 42 – Hodnoty napětí na modelu pánevního fixátoru – varianta 2 

9.4 Experimentální měření na fixátoru – varianta 2 

 V případě varianty 2 zevního pánevního fixátoru jsem se již nespokojil jen 

s vypočtenými hodnotami posunutí za pomocí výpočetní techniky a prototyp fixátoru (jenž 

byl pro tyto účely měření vyroben) jsem podrobil experimentálnímu měření v laboratořích 

VŠB – TUO, abych hodnoty vypočtené v počítači navzájem zkonfrontoval s hodnotami 

naměřenými na reálném prototypu zařízení (Obr. 43). Dále, abych se ujistil, že následující 

postup, který vede v další konstrukční návrhy na fixátoru je správná cesta k požadovanému 

výsledku uvedení zařízení do lékařské praxe. 

 

Obr. 43 – Prototyp fixátoru při experimentálním měření – varianta 2 
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Laboratoře VŠB – TU v Ostravě jsem si vybral vzhledem k jejich dostupnosti 

a vybavenosti potřebnými přístroji. Před i při měření probíhala konzultace s lékařem, 

který zkontroloval správné upnutí a nastavení fixátoru v dřevěném špalíku a jeho správné 

nastavení pro repozici acetabula (vyvíjení tahové síly distraktorem na místo jamky 

kyčelního kloubu). 

S ohledem k předpokládanému umístění měřících přístrojů, jsem upnul měřený 

fixátor ke stolu pomocí ocelových truhlářských svěrek a ocelových podkladnic. Dále jsem 

nastavil fixátor pro první měřící polohu a provedl nastavení jednotlivých měřících přístrojů 

do předem určených měřených bodů, které je možno později srovnávat na výpočtových 

modelech. Body jsou značeny písmeny A a B (Obr. 44). Bod B by měl být, 

dle předpokladů, vždy nejvíce namáhaným místem na svorkách fixátoru. Pro každý 

z měřených bodů jsem použil 2 přístroje, celkem tedy 4 přístroje pro každé měření. 

V každém bodě byly přístroje nastavené ve dvou navzájem kolmých rovinách. Jelikož jsem 

měl jen 4 přístroje, mohl jsem měřit jen ve dvou osách na fixátoru. Souřadný systém, 

respektive osy X, Y a Z jsem zvolil stejně dle souřadného systému v modelech MKP. 

 

 

Obr. 44 – Měřící body A a B na fixátoru – varianta2 
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 Tři z použitých přístrojů byly analogové s přesností ±0,01 (Obr. 45), poslední 

čtvrtý přístroj byl elektronický s ukazatelem na tři desetinná místa a přesností ±0,01 

(Obr. 46). Přístroje byly kalibrovány v ČTÚ. 

 

         

Obr. 45 – Analogový přístroj                  Obr. 46 –  Digitální přístroj 

 

Pro vyvíjení potřebné síly slouží na fixátoru demontovatelný distraktor (Obr. 47). 

Skládá se z kalibrované pružiny, stupnice, úchytu na fixátor, Schanzova šroubu a matky, 

kterou korigujeme potřebnou sílu. Otáčením matky stlačujeme nebo povolujeme pružinu 

a na kalibrované stupnici vidíme, jak velkou tažnou sílu zrovna vyvozujeme. Rozsah 

stupnice je od 0N do 100N po 10N, kde 100N je maximální možná síla, kterou lze 

zařízením vyvinout. V praxi se jedná o tažení kyčelního kosti směrem ven z kloubu kyčelní 

jamky (acetabula) za potřebného předepnutí na pánevním fixátoru. Výše zmíněný tah 

slouží lékařům pro repozici úlomků kostí uvnitř pánve a správnému opětovnému srůstu 

a uzdravení poškozené oblasti. Po vyvození potřebné síly lze distraktor odpojit, 

tím nepřekáží pacientu na lůžku ani lékaři. 
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Obr. 47 – Pohled na stupnici distraktoru při nastavení zatěžovací silou 100N 

9.4.1 Okrajové podmínky a nastavení fixátoru pro měření 

Pro experimentální měření jsem se snažil dodržet stejné parametry jako v případě 

matematického modelu. Teplota při měření v laboratoři byla stejná, tedy 21°C. 

 

Nastavení fixátoru: 

• Fixátor je usazen v dřevěném špalíku, pozice uložení Schanzových hřebů 

v lopatkách pánevních kostí je zkontrolována lékařem. 

• Ve špalíku je vyvrtaná díra reprezentující směr tažení acetabula směrem ven 

z pánve, do které je napevno uchycen Schanzův hřeb s distraktorem. 

• Fixátor má stejnou geometrii nastavení konstrukce jako v případě matematického 

modelu. 

• Pro dva předem stanovené měřené body A, B jsem použil 4 měřicí přístroje, které 

jsem dle zvoleného souřadného systému umístil pro měření posunutí v osách X a Y. 

• Fixátor jsem postupně zatěžoval tažnou silou od 0N do 100N v krocích 10N. 

• Veškeré naměřené veličiny jsem zapsal a jsou přílohou tohoto dokumentu. 

• Celkem jsem experimentální měření opakoval pro každé nastavení zatěžovací síly 

10 krát, abych vyloučil chyby měření. 

• Z naměřených výsledků jsem provedl aritmetický průměr pro 10 měření. 
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9.4.2 Naměřené hodnoty při experimentu – varianta 2 

Pro začátek experimentálního měření byl distraktor nastaven do výchozí pozice 

pro každé měření, tudíž nevyvozoval žádnou sílu – na stupnici distraktoru bylo 0N 

(distraktor nevyvozoval tedy žádný tah na kost – dřevěný špalík). Po zapsání hodnot všech 

měřících přístrojů jsem distraktor nastavoval po 10N a v každém jeho nastavení jsem opět 

provedl odečet z přístrojů, které jsem zapisoval do tabulek (viz přílohy dokumentu). 

Při konečném nastavení distraktoru na maximální možné vyvozující napětí 100N a odečtu 

všech hodnot, jsem jej opět nastavil do výchozí pozice jako na začátku měření. Celkem 

jsem toto opakoval 10krát pro každé nastavení distraktoru. Níže uvádím průměrně 

naměřené hodnoty při odečtu ze všech 4 měřících přístrojů po 10 měřeních (Tab. 7). Odpor 

distraktoru pro experimentální měření je stejný jako v případě matematického modelu. 

 

Tab. 7 – Průměr naměřených hodnot v osách X, Y v bodech A, B 

Celkový 
průměr 
měření 

Zatížení [N] 

Místo 

měření 

[mm] 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1 (Y) 0 0,0605 0,113 0,1885 0,277 0,3545 0,453 0,5555 0,655 0,757 0,837 

 A.2 (X) 0 0,022 0,052 0,089 0,141 0,188 0,250 0,316 0,378 0,431 0,476 

 B.1 (Y) 0 0,110 0,221 0,377 0,555 0,722 0,944 1,140 1,361 1,558 1,727 

 B.2 (X) 0,004 0,6197 1,1689 1,8388 2,4404 3,1157 3,9396 4,7428 5,5796 6,275 6,935 

 

Dle změřených průměrných hodnot jsem sestavil graf (Graf 1). Z grafu je patrné, 

že největší posunutí na konstrukci fixátoru je v měřeném bodě B. V ose X dosahuje skoro 

7mm. Toto nejvíce zatížené místo na fixátoru jsem předpokládal vzhledem k výsledkům 

z MKP, ale hodnota skoro 7mm mne překvapila.  
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Graf 1 - Průměr naměřených hodnot v osách X, Y v měřících bodech A, B 

 

Dále jsem dle naměřených hodnot určil maximální posun pro jednotlivé zatížení 

na fixátoru v rovině XY (Tab. 8), abych zjistil maximální deformace v této rovině 

pro jednotlivá zatížení. Z naměřených průměrných hodnot jsem za předpokladu 

vektorového rozkladu sil sestavil hodnoty výsledného posunutí v rovině XY. Tabulku jsem 

opět převedl do grafického zobrazení (Graf 2). 

 

Tab. 8 – Průměrné výsledné posunutí v rovině X, Y v měřených bodech A, B 

Výsledné posunutí 
[mm] 

Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A  0 0,06 0,12 0,208 0,311 0,401 0,517 0,639 0,756 0,871 0,963 

 B  0,004 0,63 1,19 1,877 2,503 3,198 4,051 4,878 5,743 6,466 7,147 
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Graf 2 - Průměrně výsledné posunutí v rovině X, Y v bodech A, B 

9.5 3D model pánevního fixátoru – varianta 3 

Vzhledem k dosaženým hodnotám při měření na matematickém modelu 

a při experimentálním měření jsem byl pořád nespokojen s dosaženými výsledky a rozhodl 

jsem se dále konstrukci fixátoru optimalizovat.  

Provedl jsem na fixátoru další konstrukční změnu, přidal jsem výztuhu, kterou jsem 

spojil s dalšími ocelovými trubkami fixátoru svěrnými spoji (Obr. 48). Tímto způsobem 

mi sice nepatrně narostla hmotnost fixátoru, ale zároveň jsem vyztužil nejvíce namáhané 

místo na fixátoru, což je upevnění Schanzova hřebu ve svěrném spoji (místo B 

dle experimentálního měření) spolu s distraktorem. 

Tímto úkonem jsem znovu optimalizoval konstrukční řešení pánevního fixátoru. 

Pro použití v matematickém modelu jsem znovu zachoval rozsah konstrukčního nastavení 

fixátoru (kapitola 7.2). Fixátor jsem nastavil znovu na limit své konstrukční použitelnosti. 
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Obr. 48 – 3D model fixátoru – varianta 3 

 

9.6 MKP model – varianta 3 

Úpravy 3D modelu pro použití v MKP jsou stejné jako v kapitole 8. Znovu jsem 

odstranil nebo nahradil některé prvky fixátoru. Všem prvkům fixátoru jsem opět přiřadil 

správný druh materiálu.  

Dále jsem nastavil pro výpočet okrajové podmínky, které jsou dle stejných pravidel 

jako v kapitole 8.3, tedy stejné délky zavrtání hřebů do kostí a stejná výpočtová tuhost 

pro hřeby pružně uložených v kostech pánevních a kosti kyčelní. 

Definice podpor a všech působících síl na fixátor je stejná (Obr. 49). 
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Obr. 49 – Definice spojů na fixátoru – varianta 3 

 

Při tvorbě sítě jsem znovu definoval velikosti solidu na jednotlivých 

komponentech, popřípadě jsem zjemnil síť v exponovaných místech (Obr. 50) jako 

v předchozím případě. Úloha se liší jen počtem síťovaných uzlů a počtem elementů. 

V tomto případě je pro výpočet použito 73610 elementů a 221098 uzlů. 

 

 

Obr. 50 – Síťování na modelu fixátoru 
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9.7 Pevnostní výpočet na modelu fixátoru – varianta 3 

Maximální posunutí při zatížení 100N bylo zjištěno na konci zavrtaného Schanzova 

hřebu v kyčelní kosti. Jeho hodnota je opět nižší 5,8mm při vyvození maximální tahové 

síly 100N (Obr. 51). Posunutí v místě zavrtání Schanzova hřebu v kyčelní kosti se 

pohybuje kolem hodnoty 3,4mm, ve svorce (experimentálně měřeném místě B), kde je 

Schanzův hřeb uložen ve svěrném spoji, je posunutí 4,2mm. Lékařský požadavek na 

maximální posunutí kosti ±2mm, již tato konstrukce při maximální vyvozené tažné síly 

splňuje. Musím podotknout, že stále uvažuji s maximálním možným provozním a 

konstrukčním rozsahem nastavení fixátoru. V praxi toto nastavení nebude využíváno vůbec 

či zřídka. 

 

 

Obr. 51 – Hodnoty posunutí na modelu pánevního fixátoru – varianta 3 

 

Hodnota maximálního napětí dle metody HMH (Obr. 52) se pohybuje kolem 

313MPa v okolí hřebu č. 5 (značení hřebu viz kapitola 8.3) a svěrného spoje. 
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Obr. 52 – Hodnoty napětí na modelu pánevního fixátoru – varianta 3 

 

Tato hodnota je zapříčiněna definicí kontaktní plochy mezi Schanzovým hřebem 

a svěrkou (Obr. 53) a je umístěna uprostřed plochy svěrky. Je to chyba numerického 

výpočtu (programu ANSYS), vzhledem k bodovému vzniku jen v jedné ze svorek by se 

měl matematický model dále upravit a místo vyšetřit. Pro postup další práce mohu 

vzhledem k dalším velikostem napětí, které jsou již výrazně nižší a pohybují se na dalších 

částech fixátoru do 100MPa, tuto nepřesnost programu zanedbat. 

 

Obr. 53 – Detail maximálního napětí uvnitř svorky Schanzova hřebu 
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9.8 Experimentální měření na fixátoru – varianta 3 

 Při experimentálním měření u druhé varianty fixátoru byl rozdíl mezi naměřenými 

hodnotami a výpočtem v matematickém modelu, byl jsem proto zvědav, jak si povede třetí 

varianta fixátoru při experimentálním měření.  

Prototyp modelu zevního fixátoru jsem dovybavil k eliminaci posunutí výztuhou 

(Obr. 54), která vzešla z návrhu v 3D modelu, potažmo výpočtu z matematického modelu. 

Výztuha při výpočtu v MKP zlepšila tuhost a vlastnosti fixátoru natolik, že snížila posuny 

fixátoru ve vyšetřovaném bodu B a Schanzova hřebu na požadované hodnoty.  

Okrajové podmínky a nastavení fixátoru jsem dodržel dle stejných zadávacích 

parametrů jako v kapitole 9.4.1. 

 

 

Obr. 54 – Prototyp fixátoru při experimentálním měření – varianta 3 
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9.8.1 Naměřené hodnoty při experimentu – varianta 3 

Postup experimentu (nastavení fixátoru, měření hodnot a jejich odečet z přístrojů, 

počet měření apod.) je shodný s případem prvního experimentálního měření. Znovu jsem 

zachoval oba měřící body A, B i souřadný systém s osami X, Y, Z (Obr. 55). Pro jednotlivé 

zatížení v rozmezí 0 - 100N a nastavování distraktoru po 10N, jsem provedl odečet 

z měřících přístrojů a zapsal jejich hodnoty do tabulek (viz přílohy dokumentu). 

Při konečné hodnotě nastavení distraktoru na maximální možné vyvozující napětí 100N 

a odečtu všech hodnot z přístrojů, jsem uvedl distraktor do výchozí pozice jako na začátku 

měření. Měření jsem znovu opakoval celkem 10krát z důvodu správné vypovídací hodnoty 

a eliminace nepřesností jednotlivých měření. 

 

 

Obr. 55 – Pohled na měřící body A, B fixátoru – varianta 3 
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Níže uvádím průměrně naměřené hodnoty při odečtu ze všech 4 měřících přístrojů 

po 10 měřeních (Tab. 9). Naměřené hodnoty jsem opět převedl do grafického zobrazení 

(Graf 3). 

 

Tab. 9 – Průměr naměřených hodnot v osách X, Y v bodech A, B 

Celkový 
průměr 
měření 

Zatížení [N] 

Místo 

měření 

[mm] 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  (Y) 0 0,046 0,104 0,15 0,2065 0,2605 0,332 0,393 0,453 0,5035 0,5665 

 A.2  (X) 0 0,021 0,050 0,077 0,110 0,139 0,170 0,204 0,230 0,257 0,288 

 B.1  (Y) 0 0,088 0,213 0,331 0,466 0,600 0,731 0,851 0,977 1,102 1,258 

 B.2  (X) 0,008 0,365 0,7663 1,131 1,5054 1,9352 2,3613 2,8157 3,256 3,6461 4,0762 

 

  

 

Graf 3 - Průměrně naměřených hodnot v osách X, Y v bodech A, B 
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Naměřené hodnoty jsou v osách X a Y dle souřadného systému, proto jsem 

je stejným způsobem jako v předešlém případě experimentálního měření převedl do roviny 

XY a určil maximální posunutí (průměrných hodnot) pro jednotlivé zatížení v této rovině 

(Tab. 10). Maximální posunutí v rovině XY je 4,2mm. Tabulku jsem rovněž převedl 

do grafického formátu (graf 4). 

 

Tab. 10 – Průměrné výsledné posunutí v rovině X, Y v měřených bodech A, B 

Výsledné 
posunutí (XY) 

[mm] 

Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A  0 0,050 0,115 0,168 0,234 0,295 0,373 0,443 0,508 0,565 0,635 

 B  0,008 0,376 0,795 1,179 1,576 2,026 2,472 2,941 3,399 3,809 4,266 

 

 

 

Graf 4 - Průměrně naměřené hodnoty v rovině X, Y v bodech A, B 
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9.9 3D model pánevního fixátoru – varianta 3, obecné nastavení 

Předešlý matematický model a experimentální měření mi potvrdilo, že jsem 

konečně nalezl konstrukci fixátoru, která bude použitelná pro lékařskou praxi. V této 

kapitole uvádím jiné (obecné) konstrukční nastavení fixátoru (Obr. 56). Nastavení fixátoru 

jsem nazval obecné, jelikož má reprezentovat nejčastější aplikaci fixátoru při operačních 

výkonech na pacientech a fixátor je nastaven v obecné konstrukční poloze, kde samotné 

vyvíjení tažné síly nepůsobí tak velkou deformaci fixátoru jako při jeho maximálním 

konstrukčním nastaveni v předchozích kapitolách. 

Svěrné spoje se posunuly blíže směrem ke svěrkám pánevních hřebů, ostatní svěrné 

spoje se posunuly blíže ke středům jednotlivých ocelových trubek, čímž se mezi 

jednotlivými svěrnými spoji zkrátily vzdálenosti. Pro ustavení fixátoru jsem použil 

relevantní údaje dospělého muže výšky 175-180cm a váhy70-80kg, na kterého je tato 

konstrukční aplikace vedena jako obecné nastavení fixátoru. 

 

Obr. 56 – 3D model fixátoru – varianta 3, obecné nastavení 
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9.10 MKP model – varianta 3, obecné nastavení 

Pro obecné nastavení fixátoru jsem volil okrajové podmínky dle stejných pravidel 

jako v kapitole 8.3, tedy stejné délky zavrtání hřebů do kostí a stejná výpočtová tuhost 

pro hřeby pružně uložených v kostech pánevních a kosti kyčelní. 

Poté jsem definoval podpory a všechny působící síly včetně samotné hmotnosti 

působení na fixátor (Obr. 57). 

 

 

Obr. 57 – Definice podpor a působící síly s jejím nastavením 

 

Při tvorbě sítě jsem znovu definoval velikosti maximálních prvků solidu na všech 

komponentech fixátoru. Opět jsem zjemnil síť v exponovaných místech (Obr. 58) jako 

v předchozích případech. Pro výpočtový model je celkem použito 73124 elementů 

a 220735 uzlů. 

 

 

 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                80 

 

 

Obr. 58 – Pohled na síťovaný MKP model 

9.11 Pevnostní výpočet na fixátoru – varianta 3, obecné nastavení 

Maximální posunutí při zatížení 100N bylo zjištěno opět na konci zavrtaného 

Schanzova hřebu v kyčelní kosti. Hodnota se pohybuje kolem 2,02mm při vyvození 

maximální tahové síly 100N (Obr. 59). V zavrtání Schanzova hřebu v kyčelní kosti 

se posunutí pohybuje kolem hodnoty 1,2mm. V experimentálně měřeném místě B (svorka 

fixátoru) posunutí pohybuje kolem hodnoty 1,4mm. Při obecném nastavení konstatuji, 

že fixátor plně splňuje lékařský požadavek na maximální posunutí kosti ±2mm.  

Hodnota maximálního napětí dle metody HMH (Obr. 60) se pohybuje kolem 

110MPa v okolí hřebu č. 2 a svěrného spoje (značení hřebu viz kapitola 8.3). Hřeb 

v kyčelní kosti má dokonce hodnotu napětí jen kolem 20MPa. 

Vzhledem k těmto hodnotám dále fixátor proměřuji znovu i experimentálně, 

zda výsledky hodnot posunutí budou alespoň podobné. 
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Obr. 59 – Hodnoty posunutí na modelu pánevního fixátoru – varianta 3, obecné nastavení 

. 

 

Obr. 60 – Hodnoty napětí na modelu pánevního fixátoru – varianta 3, obecné nastavení 
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9.12 Experimentální měření na fixátoru – varianta 3, obecné 

nastavení  

Pro toto experimentální měření jsem využil upnutí fixátoru varianty 3 a pomocí 

imbus klíče jsem nastavil konstrukční nastavení fixátoru do obecné polohy tak, 

aby korespondovalo s nastavením fixátoru při výpočtu v MKP. 

Okrajové podmínky a nastavení fixátoru jsem dodržel dle stejných zadávacích 

parametrů jako v kapitole 9.4.1. Jako v předchozích případech i zde jsem použil celkem 

4 měřicí přístroje, které jsou nastaveny v bodech A a B (Obr. 61), v pozicích os X a Y 

souřadného systému (3 přístroje analogové, 1 přístroj digitální). 

 

 

Obr. 61 – Pohled na nastavení fixátoru – varianta 3, obecná poloha 
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9.12.1 Naměřené hodnoty při experimentu – varianta 3, obecné nastavení 

Postup experimentu (měření hodnot a jejich odečet z přístrojů) je totožný 

s případem prvního experimentálního měření. Liší se jen nastavením fixátoru do správné 

měřící pozice a počtem opakování měření. Toto experimentální měření jsem opakoval 

celkem 5krát. Oba zvolené měřící body A, B i souřadný systém s osami X, Y, Z (Obr. 62) 

zůstaly taktéž zachovány. Dle postupných nastavení distraktoru po 10N, jsem provedl 

odečet z měřících přístrojů a hodnoty jsem zapsal do tabulek (viz přílohy dokumentu). 

  

 

Obr. 62 – Pohled na měřící body A, B fixátoru – varianta 3, obecná poloha 

 

Odečet z měřících přístrojů pro každou hodnotu nastavení jsem zpracoval 

do tabulky průměrně naměřených hodnot (Tab. 11). Tabulku jsem dále převedl 

i do grafického řešení (Graf 5). 

 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                84 

 

Tab. 11 – Průměr naměřených hodnot v osách X, Y v bodech A, B 

Celkový 
průměr 
měření 

Zatížení [N] 

Místo 

měření 

[mm] 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  (Y) 0 0,029 0,073 0,115 0,161 0,207 0,245 0,285 0,33 0,386 0,45 

 A.2  (X) 0 0,017 0,039 0,062 0,089 0,115 0,135 0,161 0,184 0,208 0,240 

 B.1  (Y) 0 0,063 0,175 0,306 0,439 0,566 0,672 0,776 0,906 1,030 1,174 

 B.2  (X) 0,004 0,1076 0,3128 0,5 0,716 0,929 1,117 1,3538 1,5838 1,8238 2,159 

 

 

 

Graf 5 - Průměrně naměřených hodnot v osách X, Y v bodech A, B 

 

 Z grafického řešení je patrné, že fixátor nastaven v obecné poloze vykazuje zhruba 

o polovinu menší deformace než fixátor varianty 3 nastaven na své maximální možné 

konstrukční možnosti. Tuhost fixátoru je tedy pro použití v lékařské praxi více 

než dostačující. 

Dále jsem dle naměřených hodnot určil maximální jednotlivé posuny v rovině XY 

(Tab. 12), které jsem rovněž zpracoval i graficky (Graf 6). 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                85 

 

Tab. 12 – Průměrně naměřených hodnot v rovině X, Y v bodech A, B 

Výsledné 
posunutí (XY) 

[mm] 

Zatížení [N] 

Místo 

měření [mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A  0 0,034 0,083 0,131 0,184 0,237 0,280 0,327 0,378 0,438 0,510 

 B  0,004 0,125 0,358 0,586 0,840 1,087 1,304 1,560 1,825 2,095 2,457 

 

 

 

Graf 6 - Průměrně naměřených hodnot v rovině X, Y v bodech A, B 

  

9.12.2 Naměřené hodnoty v ose Z – varianta 3, obecné nastavení. 

V tomto experimentálním měření, při nastavení fixátoru v obecné poloze, jsem 

po proměření roviny XY přestavil přístroje tak, abych získal i výsledky v ose Z (Tab. 13). 

Byl jsem zvědavý a chtěl jsem si ověřit a posléze dopočíst celkové posunutí fixátoru 

v bodě B.  
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 Nastavením měřících zařízení, jsem si ověřil, že v dalších rovinách (XZ, YZ) jsou 

posunutí na fixátoru menší a úvaha, že zvolený souřadný systém již v modelu MKP 

a posunutí v rovině XY jsou na fixátoru největší v bodě B respektive ve svěrném upnutí 

Schanzova hřebu v tomto místě. 

 

Tab. 13 – Průměr naměřených hodnot v ose Z v bodě B 

Výsledné 

posunutí v 

ose Z [mm] 

Zatížení [N] 

Místo 

měření 

[mm] 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

B 0 0,06 0,16 0,24 0,34 0,42 0,51 0,6 0,7 0,77 0,81 

 

Pro výpočet posunutí v rovině XZ jsem využil naměřených hodnot v ose X 

a v ose Z. Výsledné posunutí jsem spočítal jen pro maximální sílu vyvozenou 

na distraktoru v bodě B při zatížení 100N. Posunutí v rovině XZ se rovná 2,31mm 

(při zatížení 100N). Posunutí v rovině YZ se rovná 1,42mm (při zatížení 100N). 

Předpoklad největšího posunutí byl tedy správný. 

 

9.13 3D model fixátoru s kostmi 

Jelikož jsem chtěl zjistit i chování fixátoru při aplikaci v kostech, za tímto účelem 

jsem vytvořil i 3D model fixátoru s kostmi (Obr. 63). Pro vytvoření modelu kostí jsem 

použil CT snímky daných kostí získaných od lékařů. Převod z CT snímků na relevantní 

3D model byl relativně komplikovaný. Pro představu jedna kost obsahuje 

cca 1000 snímků. Jeden snímek je vlastně řez danou kostí ve vzdálenosti cca 0,01mm 

od druhého řezu kosti (záleží na nastavení CT přístroje).  

Pro převod CT snímků jsem nejprve použil program 3D doktor, který mi ze všech 

snímků udělal jednoduché modely kostí. Vytvořené modely však nešly zpracovat 

ani v jednom z CAD programu, jelikož modely kostí byly ve výstupním formátu, 
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který není CAD programy vůbec podporován. Proto jsem musel modely importovat dalším 

převáděcím programem (program se používá při ručním skenování modelů) do stepů, 

s kterými již CAD programy jsou schopny pracovat. Toto převádění z různých programů 

mělo za následek různé rovinné kolize v modelech kostí, které jsem poté musel analyzovat 

a upravit tak, aby se s nimi dalo následně pracovat v MKP programu. Hledání různých 

kolizí či špatně poskládaných míst v modelech mi zabralo více času než celé 

3D modelování s MKP analýzou všech variant fixátorů dohromady. Avšak oprava modelů 

nakonec proběhla úspěšná. 

 

 

 

Obr. 63 – 3D model pánevního fixátoru upnutého v pánevních kostech 
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9.14 MKP model s kostmi – varianta 3, obecné nastavení 

Pro poslední matematický model jsem použil obecně nastavený fixátor, který jsem 

zafixoval do reálných kostí pánve (levá a pravá kost pánevní, kostrč a pravá kost stehenní, 

Obr. 64). Fixátor byl s kostmi navzájem zavazben (pro hřeby v jednotlivých kostech jsem 

použil vazby, která simuluje jejich zavrtání jako v reálném prostředí.  

 

 

Obr. 64 – Pohled na fixátor usazený v pánevních kostech 

 

Nastavil jsem okrajové podmínky, které se shodovaly s obecným modelem 

pro výpočet v MKP. Jen jsem zohlednil celkovou délku hřebů v kostech pro nastavení 

výpočtové tuhosti pro hřeby pružně uložených v kostech pánevních a kosti kyčelní. Znovu 

jsem definoval podpory a všechny působící síly na fixátor (Obr. 65). 
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Obr. 65 – Fixátor s rozmístěním podpor a působící síly F v kyčelní kosti 

 

Při tvorbě sítě jsem znovu definoval velikosti maximálních prvků solidu na všech 

komponentech fixátoru. Opět jsem zjemnil síť v exponovaných místech (Obr. 66) 

jako v předchozích případech. Velikost maximálních prvků na kostech jsem stanovil 

na 4mm vzhledem k pozdějšímu výpočtovému času. Výpočtový model fixátoru 

a pánevních kostí celkem obsahuje 68869 elementů a 249220 uzlů. 

 

Obr. 66 – Síťování na fixátoru s kostmi 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                90 

 

9.15 Pevnostní výpočet na modelu s kostmi – varianta 3, obecné 

nastavení 

Na matematickém modelu fixátoru s kostmi (Obr. 67), jsem provedl pevnostní 

výpočet. Výsledky, které jsem získal zatížením silou 100N, měly bohužel špatnou 

vypovídací hodnotu o chování fixátoru (maximální posunutí ve stehenní kosti 

je „jen“ 0,15mm!). Kosti se chovaly jako jeden celek při zatížení, aniž by se vůči sobě 

vůbec nějak natáčely, kroutily či pohybovaly (zejména pravá stehenní kost v kloubní jamce 

pánevní kosti). Podobné to bylo i s napětím dle HMH (Obr. 68), kde v kyčelní kosti 

(hřebu) se téměř žádné napětí nevyskytovalo. Bylo to způsobeno vazbením modelů kostí 

mezi sebou. V reálu je drží svalstvo, šlachy, chrupavky, které dovolují natáčení, pohyb 

kostí vzájemně vůči sobě a které bohužel nejdou zatím v MKP nasimulovat. S dosaženými 

výsledky jsem nebyl spokojen, proto jsem vytvořil další matematický model jen s kostí 

stehenní. 

 

 

Obr. 67 – Maximální posunutí na fixátoru s kostmi při zatížení F = 100N 
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Obr. 68 – Maximální napětí na fixátoru s kostmi při zatížení F = 100N 

9.16 Pevnostní výpočet na modelu s kostí stehenní – varianta 3, 

obecné nastavení 

Obě kosti pánevní a kostrč jsem odstranil a nahradil stejnou délkou uložení 

pro fixování pánevních hřebů tak, jak byly původně v pánevních kostech „zavrtány“ 

(Obr. 69).  

 

Obr. 69 – Otvory v pánevních kostech po vyjmutí Schanzových hřebů z 3D modelu 
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V modelu jsem si změřil u každého Schanzova hřebu celé jeho uložení v pánevní 

kosti (každý hřeb je jinak délkově zavrtán) a tuto vzdálenost jsem aplikoval na model 

hřebu pro matematický model (okrajové podmínky pro jednotlivé Schanzovy hřeby 

jsou zvoleny pružné uložení válcových a čelních ploch ve změřených vzdálenostech 

dle hřebů a jejich uložení v dané kosti). V matematickém modelu mi tedy zůstala 

s fixátorem spojena pouze stehenní kost, kterou jsem ponechal. Nastavil jsem podpory 

a působící sílu na kosti (Obr. 70). 

 

 

Obr. 70 – Nové nastavení podpor a směr působící síly na fixátoru s kostí 

 

Po určení nových okrajových podmínek jsem znovu přepracoval síť upraveného 

modelu (Obr. 71). V tomto modelu jsem si dovolil zjemnit i síť pro samotnou stehenní kost 

a to na maximální velikost prvku 2mm. Celkový počet elementů v tomto případě vyšplhal 

až na 131803, počet uzlů na 379152, což bylo nejvíce ze všech mých dosavadních výpočtů. 
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Obr. 71 – Upravený síťovaný model fixátoru s kostí stehenní 

 

Na hřeb v kosti stehenní jsem působil stejnou maximální silou, kterou lze 

distraktorem vyvinout (jako v předchozích případech Fmax = 100N).  

Celkové maximální posunutí bylo na fixátoru v dolní části pod svěrným spojem 

hřebů a dvou ocelových trubek. Činí 1,85mm (Obr. 72). Maximální posunutí stehenní kosti 

v jamce kyčelního kloubu koliduje kolem 1,5mm (podobně jako u fixátoru varianta 3 

v obecném nastavení). Znovu jsem si tedy ověřil splnitelnost požadavku lékařů, který byl 

na počátku zadán pro maximální posun kostí ±2mm.  

Posunutí v jednotlivých osách souřadného systému (Obr. 73, 74, 75) mají ještě větší 

vypovídající hodnotu o posunech částí pánevního fixátoru a stehenní kosti. 
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Obr. 72 – Celkové posunutí na fixátoru s kyčelní kostí 

 

 

Obr. 73 – Posunutí fixátoru s kyčelní kostí v ose X 
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Obr. 74 – Posunutí fixátoru s kyčelní kostí v ose Y 

 

 

Obr. 75 – Posunutí fixátoru s kyčelní kostí v ose Z 
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Napětí (Obr. 76) na částech fixátoru a stehenní kosti se pohybuje kolem 60MPa. 

Nejvyšší napětí se opět objevuje uvnitř svěrky 179,3MPa (Obr. 77). Jak je patrné z detailu 

části fixátoru, toto napětí je téměř bodové. Je to znovu chyba samotného numerického 

výpočtu programu. Nevztahuje se tedy na řešení. Možná by bylo vhodné řešit fixátor 

v jiném programu MKP dle stejných okrajových podmínek a následně srovnat jejich 

výsledky a určit pravděpodobnou příčinu vzniku špičky uvnitř části. 

 

 

Obr. 76 – Celkové napětí na fixátoru dle metody HMH 
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Obr. 77 – Detail rozložení napětí uvnitř svěrky 

 

 Bezpečnostní faktor (Obr. 78), který jsem nechal na tomto modelu také spočítat, 

na vyšetřovaném modelu potvrzuje fakt, že namáhané části fixátoru mají minimální 

bezpečnost kolem k = 4. Jen výše zmíněná svěrka má uvnitř bezpečnost materiálu jen něco 

kolem k = 1,4. 

 

 

Obr. 65 – Faktor bezpečnosti použitého materiálu fixátoru 
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9.17 3D model jiné konstrukce  

V práci jsem uvažoval i s myšlenkou jiné konstrukce, popřípadě změny některých 

konstrukčních prvků. Pro zvýšení tuhosti fixátoru se dají trubkové tyče vyměnit za tyče 

s větší tloušťkou stěny (vyšší tuhost konstrukce). Původní tloušťka je 1,5mm, nová 

tloušťka by mohla být 2 až 3mm. Nebo se dají s původní tloušťkou stěny zvětšit průměry 

trubek.  

Další možností je přidat další výztuhu, či některé nosné prvky fixátoru zdvojit 

(přidat další nosné a podpůrné elementy). Dle výsledků fixátoru varianty 3 jsem již další 

varianty nerozvíjel a ani nevytvářel další modely. 

9.18 3D model fixátoru – částečně RTG transparentní 

Mezi dodatečné požadavky lékařů patří i RTG transparentní pánevní fixátor. Níže 

uvádím možnost jak alespoň částečně tuto podmínku splnit (změnou nosných prvků).  

RTG transparentní fixátor se opírá o konstrukci fixátoru varianty 3. Nahradil nosné 

prvky (ocelové trubky) uhlíkovými tyčemi. Vzhledem k tomuto nahrazení se musely 

poměnit i svorky, které mají stejný základ, ale jsou již menší díky vlastnostem titanu. 

U předchozí verze jsem zohledňoval i ekonomické hledisko, proto jsem používal jen běžné 

materiály. 

Vytvořený 3D model zevního fixátoru (Obr. 66) byl nastaven do určité polohy tak, 

aby vyhovoval obecnému rozmístění pro uchycení do pánevních kostí pomocí 

Schanzových hřebů. Hřeby jsou uchyceny k rámu fixátoru pomocí titanových svorek.  

 

Fixátor částečně RTG transparentní se skládá [7]: 

- z uhlíkových tyčí průměru 8 mm o délkách 200, 230 a 250 mm (Obr. 66), 

uhlíkové tyče jsou RTG transparentní 

- svorky pro svěrné spoje jsou z titanových tyčí.  

Podle typu pacienta a charakteru zlomeniny mohou být tyče a hřeby nahrazeny 

za kratší nebo delší, poté je však na zvážení, zdali bude navržena konstrukce vyhovující 

z hlediska tuhosti a výsledných posunů. 
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Obr. 66 – Fixátor pánve částečně RTG transparentní [7] 

9.19 MKP model fixátoru - částečně RTG transparentní  

 Touto kapitolou naznačuji směr ubírání dalšího vývoje na zevním fixátoru pánve. 

Kapitola byla sepsána na základě diplomové práce Ing. Jořenka [7].  

Okrajové podmínky, které se shodovaly s obecným modelem fixátoru varianty 3, 

byly nastaveny pro výpočet v MKP. Zohledněny byly celkové délky hřebů v kostech 

pro nastavení výpočtové tuhosti pro hřeby pružně uložených v kostech pánevních a kosti 

kyčelní. Znovu se musely definovat podpory a všechny působící síly na fixátor (Obr. 67). 
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Obr. 67 – Definice podpor a působící síly [7] 

 

Dle zadaných parametrů se vytvořila síť (Obr. 68). Některé prvky (části) v modelu 

jsou zjemněny podobně jako v předchozích případech. V modelu již není uváděna 

a počítána stehenní kost (je nahrazena plochou Schanzova hřebu, který je do ní zavrtán).  

Celkový počet elementů je 173968, celkový počet uzlů je 355079. 

 

Obr. 68 – Síťování na fixátoru [7] 
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9.20 Pevnostní výpočet na modelu fixátoru - částečně RTG 

transparentní 

Po zadání okrajových podmínek a síťování modelu se mohlo spustit výpočet 

pro řešení posunutí na matematickém modelu fixátoru. Výsledky prezentuji níže 

(Obr. 69, 70).  

Z obrázku (Obr. 69) je patrné, že vyšetřované místa (dle experimentu místa A a B) 

nesou opět známky podobných posunutí jako v případě (kolem 1,5mm v místě A a kolem 

2,7mm v místě B). Celková deformace je 4,3mm na konci Schanzova hřebu. V místech 

kostí se deformace (změny polohy) opět pohybují v rozmezí 2mm (což opět splňuje 

požadavek lékařů). 

Maximální napětí na fixátoru (Obr. 70) dle metody HMH je opět ve svorce, 

která drží Schanzův hřeb a je rovna 111 MPa. Uhlíkové tyče fixátoru jsou namáhány 

kolem 40 – 50 MPa, což bylo obvyklé i na předchozích typech fixátoru s ocelovými 

trubkami. 

 

 

Obr. 69 – Celkové posunutí na částečně RTG transparentním fixátoru [7] 
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Obr. 70 – Celkové napětí dle metody HMH [7] 

 

 Závěrem této kapitoly mohu konstatovat, že nahrazení ocelových trubek fixátoru 

uhlíkovými tyčemi je téměř srovnatelné a lékařům dovoluje lepší manipulaci s fixátorem 

pod RTG zářením. RTG ozářením není namáhán zbytečně lékař ani pacient, když lékař 

vidí již na prvním RTG snímku, jak fixátor zavedl a nepřekáží mu v tom samotná 

konstrukce fixátoru. 
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10 SROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH A TEORETICKÝCH VÝSLEDKŮ 

10.1 Zhodnocení experimentálního měření 

 V této kapitole shrnuji experimentální měření na prototypech fixátoru varianty 2 

a varianty 3 v jednotlivých konstrukčních nastaveních. 

Ve dvou případech jsem měření provedl na maximálním možném konstrukčním 

nastavení fixátoru. Při léčbě pacientů není toto nastavení obvyklé, proto následné měřené 

nastavení fixátoru bylo pro obecnou pozici, kde její naměřené hodnoty více vypovídají 

o chování fixátoru při zatížení. Hodnoty obecného nastavení fixátoru jsem uvedl 

v kapitole 9.9. 

Pokud to bylo možné, snažil jsem se zachovat měření měřicími přístroji ve stejných 

místech (bodech) fixátoru při všech třech experimentálních měřeních. 

Pro každé z nastavení fixátoru varianta 2 a varianta 3 při maximálním využití 

rozsahu nastavení fixátoru, jsem měření opakoval 10krát. Měření na fixátoru varianta 3 

v obecném nastavení jsem opakoval jen 5krát. Z naměřených hodnot zapsaných do tabulek 

(příloha dokumentu) jsem vytvořil průměrné naměřené hodnoty, které jsem popsal 

v jednotlivých kapitolách, doplnil o grafy a tabulky, a které uvádím po i níže v této 

kapitole. 

 

Shrnutí naměřených experimentálních hodnot: 

Na prototypu fixátoru (varianta 2) byla experimentálním měřením zjištěna 

nevyhovující konstrukce z důvodu velkých posunutí v měřeném bodě B, které se dále 

promítnou i do posunu hřebu v kyčelní kosti a kosti samotné. 

•  maximální posunutí v XY je 7,147mm v měřeném bodě B (fixátor konstrukčně 

nevyhovuje) 

 

Po další úpravě konstrukce fixátoru (varianta 3), přidáním výztuhy experimentální 

měření již vyhovuje pro použití v lékařské praxi. Fixátor v měřeném bodě B vykazuje tužší 

a odolnější konstrukci proti posunutí při srovnání s variantou 2. 

•  maximální posunutí v XY je 4,266mm v měřeném bodě B (dá se říci, že fixátor 

v této variantě již vyhovuje) 
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Další experimentální měření na fixátoru (varianta 3) jsem provedl v obecném 

konstrukčním nastavení. Toto nastavení fixátoru je nejvíce pravděpodobné při použití 

lékaři při operačních úkonech. Maximální posunutí naměřeno v bodě B je v rovině XY. 

Posuny v dalších rovinách jsou dle předpokladu menší (kapitola 9.12). 

•  maximální posunutí v XY je 2,457mm v měřeném bodě B 

 

Jen ve výjimečných případech se bude fixátor používat na maximální možný rozsah 

nastavení, který fixátoru umožňuje jeho konstrukce. Kdyby se toto nastavení fixátoru 

používalo v lékařské praxi, požadavek na maximální posun ±2mm bude splněn 

při zatěžování fixátoru do hodnoty 87N. Požadavek je však vznesen na maximální posun 

kostí, které jsem nemohl v experimentálním modelu zohlednit a pravděpodobně nebudou 

mít stejný posun jako části fixátoru, ale jejich posun bude menší. Z tohoto důvodu 

si dovoluji tvrdit, že upravený prototyp pánevního fixátoru (varianta 3) je uzpůsoben 

pro užití v lékařské praxi v celé škále jeho nastavení (0 - 100N), pro léčení acetabula 

a dalších pánevních zlomenin. 

 

10.2 Srovnání experimentálního měření a výpočtového modelu 

Porovnání matematického modelu s naměřenými hodnotami v experimentálním 

měření je jedním z cílů, které jsem si stanovil v této práci. Určil jsem si grafické srovnání 

hodnot (Tab. 1) a popsal jsem jejich výsledky. Toto srovnání může pro další vývoj fixátorů 

znamenat, že se nebude muset řešit výroba a experimentálně ověřit prototyp fixátoru, 

ale podkladem pro uvedení do praxe bude stačit metoda výpočtu modelu v MKP.  

Porovnání naměřených a teoreticky vypočtených hodnot jsem určil pro dva typy 

nastavení fixátoru: 

 

• Obecné nastavení fixátoru varianty 3 

• Maximální konstrukční rozsah nastavení fixátoru varianty 3 
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10.2.1 Pánevní fixátor varianta 3 – obecné nastavení 

 Obecné nastavení reprezentuje nejčastěji využívané nastavení konstrukce fixátoru 

při lékařských zákrocích. Je to tedy nejpravděpodobnější využití zařízení v praxi. 

 Pro naměřené hodnoty (Tab. 11) a vypočtené hodnoty na matematickém modelu 

(Tab. 14) jsem sestavil grafy (Graf. 7, 8) pro porovnání jejich vzájemné porovnání. Každý 

z těchto dvou grafů je vynesen vždy zvlášť pro vyšetřovaný bod A a pro vyšetřovaný 

bod B.  

Tab. 14 – Výsledné hodnoty při zatížení z výpočtu metodou MKP v bodech A, B 

Celkový 
průměr 
měření 

Zatížení [N] 

Místo 

měření [mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  (Y) 0 0,001 0,0057 0,186 0,255 0,319 0,386 0,392 0,428 0,44 0,454 

 A.2  (X) 0 0,000 0,103 0,153 0,172 0,181 0,196 0,218 0,225 0,238 0,254 

 B.1  (Y) 0 0,036 0,105 0,298 0,345 0,478 0,548 0,589 0,601 0,649 0,693 

 B.2  (X) 0 0,063 0,165 0,243 0,322 0,413 0,494 0,516 0,671 0,762 0,977 

 

 

Graf 7 – Srovnání naměřených a vypočtených hodnot pro obecné nastavení v bodě A 
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Graf 8 – Srovnání naměřených a vypočtených hodnot pro obecné nastavení v bodě B 

 

 Jednotlivé body jsou v grafu označeny různými barvami (MKP je značeno fialovou 

a zelenou barvou), výsledky z výpočtového modelu mají navíc u bodů označení MKP. 

Výsledky v bodě A mezi experimentálním měřením a teoretickým výpočtem se od sebe liší 

nepatrně. Jiný výsledek pro srovnání poskytuje bod B, zde se výsledky diametrálně odlišují 

a naměřené hodnoty experimentálně jsou zhruba dvakrát vyšší než u výpočtového modelu.  

 

To může být způsobeno: 

• nepřesnost nastavení fixátoru v experimentu a v teoretickém výpočtu  

• nepřesnostmi při experimentálním měření 

• celkové nastavení okrajových podmínek ve výpočtu (celková plocha zavrtání hřebů 

v kostech) – nejpravděpodobnější 

• nepřesnost odečtu hodnot z matematického modelu  

• vůli u reálného fixátoru, který nejsem schopen nastavit pomocí okrajových 

podmínek v matematickém modelu 
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Dále jsem pro srovnání sestrojil tabulku (Tab. 15) s grafem (Graf. 9), která se týká 

maximálních deformací v rovině XY pro oba vyšetřované a měřené body A, B. I zde je 

patrný rozdíl v experimentálním a teoretickém výpočtu u bodu B. Naměřené hodnoty 

na prototypu fixátoru jsou zhruba 2krát větší než hodnoty vypočtené v programu MKP.  

Naměřená odchylka procentuálního rozdílu v bodě A pro experimentální měření 

a teoretický výpočet metodou MKP v rovině XY je 1,92%. 

Naměřená odchylka procentuálního rozdílu v bodě B pro experimentální měření 

a teoretický výpočet metodou MKP v rovině XY je 105,1% což je nevyhovující, jelikož 

výpočet metodou MKP není na bezpečné straně. Bylo by dobré provést ještě jednou 

experimentální měření a výpočet v MKP a ověřit stejné nastavení konstrukce fixátoru 

(polohu svorek, totožnost úhlů mezi hřeby v kostech apod.) pro obě metody měření. 

 

Tab. 15 – Výsledky posunutí fixátoru v rovině XY v bodech A, B 

Výsledné 
posunutí (XY) 

[mm] 

Zatížení [N] 

Místo 

měření [mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A  0 0,034 0,083 0,131 0,184 0,237 0,280 0,327 0,378 0,438 0,510 

 B  0,004 0,125 0,358 0,586 0,840 1,087 1,304 1,560 1,825 2,095 2,457 

A - MKP 0 0,001 0,103 0,241 0,308 0,367 0,433 0,449 0,484 0,500 0,520 

B - MKP 0,000 0,073 0,196 0,385 0,472 0,632 0,738 0,783 0,901 1,001 1,198 
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Graf 9 – Srovnání posunutí v rovině XY pro obecné nastavení 

10.2.2 Pánevní fixátor varianta 3  

Konstrukce fixátoru je (dle jeho možností) nastavena v rozsahu jeho krajních 

hodnot, které se ještě teoreticky dají využít při lékařských zákrocích. Toto nastavení 

nebude obvyklé pro využití v praxi, ale vzhledem k funkci fixátoru není nepravděpodobné 

jeho použití. 

 Pro naměřené hodnoty (Tab. 9) a vypočtené hodnoty na matematickém modelu 

(Tab. 16) jsem sestavil grafy (Graf. 10, 11) pro porovnání jejich vzájemných hodnot, 

zvlášť pro vyšetřovaný bod A a pro vyšetřovaný bod B. 

 

Tab. 16 – Výsledky z výpočtu metodou MKP v bodech A, B 

Celkový 
průměr 
měření 

Zatížení [N] 

Místo 

měření [mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  (Y) 0 0,01 0,02 0,149 0,292 0,404 0,526 0,654 0,801 0,933 1,082 

 A.2  (X) 0 0,012 0,097 0,172 0,255 0,352 0,473 0,534 0,587 0,705 0,717 

 B.1  (Y) 0 0,048 0,104 0,300 0,434 0,635 0,839 1,000 1,190 1,249 1,526 

 B.2  (X) 0 0,393 0,772 1,192 1,568 1,981 2,382 2,795 3,187 3,737 4,073 
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Graf 10 – Srovnání naměřených a vypočtených hodnot pro max. rozsah nastavení fixátoru 

v bodě A 

 

 

Graf 11 – Srovnání naměřených a vypočtených hodnot pro max. rozsah nastavení fixátoru 

v bodě B 
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Jednotlivé body jsou v grafu označeny různými barvami, výsledky z teoretického 

modelu mají navíc u bodů označení MKP. Výsledky v bodě B mezi experimentálním 

měřením a teoretickým výpočtem se od sebe liší nepatrně. Jiný výsledek pro srovnání 

poskytuje bod A, zde se výsledky nepatrně odlišují, zde je však již bezpečnost na straně 

výpočtového modelu. 

 

To může být způsobeno: 

• nepřesnost nastavení fixátoru v experimentu a v teoretickém výpočtu  

• nepřesnostmi při experimentálním měření 

• celkovým nastavením okrajových podmínek ve výpočtu (celková plocha zavrtání 

hřebů v kostech)  

• nepřesnost odečtu hodnot z matematického modelu  

• vůli u reálného fixátoru, který nejsem schopen nastavit pomocí okrajových 

podmínek v matematickém modelu 

 

Dále jsem pro srovnání sestrojil tabulku (Tab. 17) a graf (Graf. 12), která se týká 

maximálních posunutí v rovině XY pro oba vyšetřované a měřené body A, B. Opět je zde 

patrná změna v experimentálním a výpočtovém modelu v bodě A. Naměřené hodnoty 

na prototypu fixátoru jsou o něco menší než hodnoty vypočtené v programu MKP.  

Naměřená odchylka procentuálního rozdílu v bodě A pro experimentální měření 

a teoretický výpočet metodou MKP v rovině XY je 194,6%, což je nesrovnatelná hodnota, 

avšak v této chvíli jsme s výpočtem v MKP na bezpečné straně (patrně jde o špatný odečet 

naměřených hodnot v experimentu nebo vůli ve fixátoru). 

Naměřená odchylka procentuálního rozdílu v bodě B pro experimentální měření 

a teoretický výpočet metodou MKP v rovině XY je 3,1% což je vyhovující. Z výše 

zmíněných výsledků je patrné, že čím více se fixátor zatěžoval a měl větší deformaci, 

tím jsou výsledky při experimentálním měření srovnatelné s výpočtem metodou MKP. 
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Tab. 17 – Výsledky posunutí fixátoru v rovině XY v bodech A, B 

Výsledná 
deformace 
(XY) [mm] 

Zatížení [N] 

Místo 

měření [mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A  0 0,050 0,115 0,168 0,234 0,295 0,373 0,443 0,508 0,565 0,635 

 B  0,008 0,376 0,795 1,179 1,576 2,026 2,472 2,941 3,399 3,809 4,266 

A - MKP 0 0,049 0,106 0,335 0,523 0,753 0,990 1,195 1,434 1,559 1,871 

B - MKP 0,008 0,393 0,778 1,204 1,589 2,012 2,429 2,846 3,241 3,803 4,136 

 

 

 

Graf 12 – Srovnání posunutí v rovině XY pro maximální rozsah nastavení fixátoru 
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11 SROVNÁNÍ PÁNEVNÍCH FIXÁTORŮ Z VŠB-TUO 

V kapitole 5 jsem uvedl fixátory renomovaných firem pro léčení zlomenin pánve. 

Bohužel ani jeden z popisovaných zařízení nemohu srovnat s mým konstrukčním návrhem 

fixátoru pánve, který jsem navrhl jako víceúčelové zařízení. Fixátor je ojedinělý nejen 

svým konstrukčním uspořádáním a geometrií, ale i využitím pro různé druhy úrazů pánve 

a jejich přidružených poranění (acetabulum). 

Proto jsem si pro srovnání vybral starší konstrukci pánevního fixátoru (Obr. 26), 

který byl na VŠB-TUO zpracováván v letech 2002 – 2005. Následným výstupem tohoto 

konstrukčního řešení se stala disertační práce Ing. Filip Kovařčík, Ph.D., kde se tato 

konstrukce stala i předlohou pro mé zpracování disertační práce. 

11.1 Konstrukce zevních pánevních fixátorů 

 Pánevní fixátor Ing. Kovařčíka má podobné konstrukční řešení a má i podobné 

funkce použití a rozsah nastavení jako mnou navržený pánevní fixátor. Oba fixátory slouží 

k fixaci acetabula a dají se použít pro léčení zlomenin pánevních kostí. 

 Po prostudování disertační práce výše zmíněného, jsem provedl podrobný rozbor 

obou typů pánevních fixátorů a srovnal jsem nejen jejich experimentálně naměřené 

hodnoty, ale i funkce použití, navržený materiál fixátorů, jednoduchost nastavení apod.  

Pro srovnávání přiřaďme zkratku počátečních písmen od příjmení obou 

srovnávaným fixátorům. Mnou řešený fixátor bude mít zkratku „J“ a fixátor řešený 

Ing. Kovařčíkem zkratkou „K“. Pro vyvození síly na obou typech fixátorů se používá 

distraktor s kalibrovanou stupnicí a maximálně 100N vyvozenou tahovou silou. 

 

11.2 Srovnání výsledků fixátorů při experimentálního měření 

Pro fixátor „J“ jsem použil obecné nastavení modelu, pro fixátor „K“ jsem použil 

nastavení geometrie z 1. varianty. Obě měření byla pro obecně nastavené polohy fixátorů 

a níže označené body (A a B) korespondují s určenými měřenými body na fixátorech 

(místa, kde je vyvozována síla distraktorem, jen jsou v každé práci jinak zvoleny). 

Níže uvádím jen výsledky při zatížení pracovní silou 100N. Další výsledky 

vzhledem k rozsáhlosti práce již neuvádím. 
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Hodnota posunutí fixátoru „J“ v bodě B při zatížení 100N = 2,46mm 

Hodnota posunutí fixátoru „K“ v bodě A při zatížení 100N = 2,53mm [6] 

 

Jak je s výsledků patrné, fixátory měřené v laboratorních podmínkách, vykazují 

téměř totožné posuny v podobně zvolených a měřených bodech při zvoleném obecném 

nastavení obou fixátorů. Mé konstrukční řešení má posunutí přeci jen o něco lepší, což je 

dáno jinou konstrukcí. 

11.3 Srovnání použitých materiálů na fixátorech 

Použité materiály na obou fixátorech jsou téměř shodné (duralové spojky, ocelové 

tyče, speciální hřeby atd.). U fixátoru „J“ je již však zpracován návrh na tyče s RTG 

transparentního materiálu, které by bylo složité (nemožné) použít na fixátoru „K“ 

vzhledem k profilované trubce. Dále se uvažuje s dalšími možnostmi nových materiálů na 

svorky pro fixátor „J“. 

Vzhledem k výrobě se již pomyslné vítězství otáčí na stranu fixátoru „J“. Je to 

způsobené složitou výrobou kuličky ve svěrném spoji u fixátoru „K“ a ohybem nosných 

ocelových tyčí konstrukce u téhož fixátoru. Dále má fixátor „K“ i několik druhů 

mechanismů pro svěrné spojení, což fixátor „J“ řeší pomocí stejných svěrných spojů 

za použití dvou druhů svorkových elementů (opět jednodušší na výrobu). 

11.4 Srovnání použití a nastavení fixátorů  

Konstrukce fixátoru „J“ je jednodušší a variabilnější než konstrukce druhého typu 

fixátoru vzhledem k použití jednodušších části, svěrných mechanismů a možnosti ustavení 

fixátoru do správné polohy. Konstrukce fixátoru „J“ vykazuje jednodušší manipulaci 

pro ustavení, s čímž se pojí dále i jednoduchá údržba a sterilizace částí fixátoru. Tu fixátor 

„K“ nevykazuje. Variabilita fixátoru „K“ není tak velká jako u fixátoru „J“. Jedná 

se především o aplikaci na obéznější pacienty, kde aplikace a ustavení fixátoru „K“ je 

velice složité a v některých případech bude i zcela nemožné. 

Oba fixátory mají možnost použití bez distraktoru pro fixování pánve 

při otevřených zlomeninách (např. typ otevřené knihy). Nebo dodatečné nasazení 
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distraktoru pro repozici acetabula (distraktor nemusí být stále nasazen, použití je vhodné 

jen při vyvození síly, pak se předpětí zafixuje a v hřebu je vyvozena tažná síla). 

11.5 Výhody fixátoru typu „J“ oproti fixátoru typu „K“ 

 

Mezi hlavní výhody fixátoru „J“ patří: 

- Snížení potřebné doby na operaci – post traumatické utrpení pacienta po operaci 

- Svěrné spojení trubek a spojek poskytuje jednoduché přednastavení celého fixátoru 

- Jednoduchá konstrukce a rozsah nastavení fixátoru 

- Jednodušší sterilizace fixátoru a jeho údržba  

- Tuhost konstrukce 

- Částečná RTG transparentní konstrukce 

 

Závěrem bych uvedl, že novější fixátor typu „J“ se více přiblížil požadavkům 

lékařů a jednoduchost jeho výroby, obsluhy, údržby, nastavení a dalších důležitých 

parametrů jako jsou i například nižší výrobní náklady než v případě fixátoru typu „K“, 

jej řadí do popředí pro využití v lékařské praxi. 

11.6 Doporučení pro další směřování vývoje pánevního fixátoru 

Směřování vývoje respektive úprav na pánevních typech fixátorů spatřuji ve vývoji 

RTG transparentního fixátoru konstrukčně stejného s mým konstrukčním řešením. 

Nahradit by se měly nejen nosné části (ocelové trubky nahrazeny uhlíkovými tyčemi 

(kapitola 9.18), ale i pokud možno nahradit svorky podobným typem materiálu.  

 

Doporučení směřování vývoje: 

• Směřování dalšího vývoje pánevního fixátoru spatřuji ve vývoji celého RTG 

transparentního fixátoru a na něj navazujících dalších typů. Pro ně hovoří v dnešní 

době veliký rozvoj nových typů materiálů na bázi plastů (vyztužení uhlíkovými 

vlákny), keramiky či dalších obdobných slitin. 

• Dalším doporučením je zjednodušení upínání či upínacích prvků fixátorů, které by 

vedlo k zrychlení celého lékařského zákroku a tím k menší zátěži na pacienta 

při operaci. Zdlouhavá manipulace při usazování fixátoru na pacienta (šroubové 
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spoje pro vyvození svěrné síly a jejich počet) b chtělo zredukovat, popřípadě nahradit 

jinými typy spojů jako jsou například rychlo upínací svorky. 

• Aplikace nanotechnologií (různé typy povlaků) na materiály fixátorů pro zlepšení 

pooperačních stavů (odstranění či omezení množení bakterií v otevřených ranách 

po aplikaci Schanzových hřebů) je dalším možným doporučením. 

• V neposlední řadě jde o aplikace barev či jiných možností pro psychické působení 

u aplikace na dětské pacienty. Šlo by třeba o různé veselé barvy svorek, hřebů, dále 

pak rozdílnost barvy fixátoru pro holky či kluky apod. 
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12 ZÁVĚR 

Zlomeniny pánve jsou provázeny vysokým počtem komplikací, které mohou 

bezprostředně ohrožovat život pacienta. K zlomeninám dochází až na malé výjimky 

(u starých lidí) vždy velkým násilím (dopravní nehody, pády při sportech a v průmyslu 

pády z velkých výšek). Při tomto velkém násilí dochází k poranění blízkých struktur 

pánevních, například vývodných cest močových orgánů, orgánů dutiny břišní, poranění 

nervového systému, velkých cév apod. Zlomenin pánve zejména vzhledem k  nezkušenosti 

zejména mladých řidičů při jejich řízení, rozmachu adrenalinových sportů či náročnosti 

průmyslových staveb a stavebnictví přibývá. Závažnost následných nehod a s nimi 

spojených úrazů klade vysoké nároky nejen na operatéry, ale i jimi používané přístroje 

a zařízení (fixátory).  

Pro výše zmíněné důvody vznikají v poslední době nové typy fixátorů nebo se 

optimalizují parametry a konstrukce starších typů. Při zmíněných typech zranění je potřeba 

pacienta rychle fixovat do stabilní polohy pro hojení, neboť ihned po úrazu je v těle 

nastartován regenerační proces orgánů, který působí i na opětovný srůst zlomených kostí. 

Proto je důležité v co nejkratší době operativně napravit a fixovat zlomeniny včetně 

minimalizace deformit pro pozdější zmírnění následků úrazů. U většiny případů zranění 

úrazů je potřeba i vyvodit síly pro správnou repozici jednotlivých kostí (jejich úlomků) 

do původních správných poloh, což je další z hlavních úkolů fixátorů. Vývoj a rozvoj 

nových typů zařízení je tedy důležitý a koresponduje s novými požadovanými parametry 

lékařů - specialistů. Výsledkem jsou pak jednodušší lékařské operativní zákroky, 

které vedou k rychlejšímu uzdravení pacientů s minimalizací následků zranění.  

V úvodu práce se nejprve zabývám popisem skeletálního systému člověka. 

Následně se již věnuji jen typům a popisům zranění, které jsou ve spojení s úrazy pánevní 

oblasti. Následující kapitola se zabývá cíly a požadavky lékařů.  

V dalších kapitolách se již věnují problematice výzkumu a vývoje pánevního 

fixátoru. První návrh konstrukce fixátoru (varianta 1) vycházel z podobného typu zařízení, 

které zpracovával ve své disertační práci Ing. Filip Kovařčík, Ph.D.. Konstrukce však dle 

mého názoru byla dosti složitá na výrobu a proto jsem některé prvky upravoval vzhledem 

k novým požadavkům lékařů na tato zařízení. První modelu zevního fixátoru vykázal velké 
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nedostatky, proto jsem vytvořil nový konstrukční návrh fixátoru varianta 2. Na základě 

tohoto modelu jsem nechal vyrobit prototyp, na kterém jsem provedl první experimentální 

měření v laboratořích VŠB – TUO.  

Experimentální měření má za úkol ověřit správnost konstrukčního nastavení a dále 

naměřené hodnoty konfrontovat s teoretickými výpočty či matematickým modelem. 

Při měření jsem prototyp fixátoru varianty 2 ustavil do pracovní pozice (kapitola 9.4), 

pozici jsem si nechal ověřit lékařem. Fixátor jsem zatěžoval silou až na jeho konstrukční 

maximum. Tímto experimentem na prototypu fixátorů jsem získal cenné výsledky 

pro pozdější optimalizaci a pozměněný konstrukční návrh pánevního fixátoru, která vedla 

k variantě 3. Výsledky měření jsem graficky a tabulkově zpracoval pro pozdější 

konfrontaci s matematickým modelem (viz přílohy). 

Na základě výsledků experimentálního měření jsem za pomoci výpočetní techniky 

pozměnil konstrukci fixátoru (varianta 3) tak, aby se jeho vlastnosti zlepšily vzhledem 

k požadavkům lékařů. Tento proces jsem opakoval již potřetí, vytvořil jsem tedy tři 

konstrukční řešení pánevního fixátoru (viz přílohy). 

Pomocí výpočetní techniky jsem dále na upravených matematických modelech 

 ověřoval jejich chování při zatížení. Pro účel tvorby matematického modelu bylo nejprve 

nutno vytvořit precizní trojrozměrný model zkoumaného zařízení. Ten byl použit jako 

vstupní soubor geometrických dat pro program pracující na bázi metody konečných prvků. 

Matematické modely jsem pro účely měření musel zjednodušit (kapitola 8.2). V modelech 

jsem nastavil okrajové podmínky (kapitola 8.3) a začal fixátor pracovní silou zatěžovat 

jako v případě experimentálního měření. Pracovní síla se stejně jako při experimentu 

pohybovala v rozmezí 0 – 100 N (vždy po krocích 10 N). Výsledné hodnoty jsem opět 

zpracoval tabulkově a graficky pro následné porovnání. Srovnání výsledků 

experimentálních měření a výpočtových modelů uvádím v kapitole 10.  

V závěrečné kapitole 11 vyslovuji hlavní výhody mé konstrukce pánevního fixátoru 

oproti starší verzi fixátoru, dle které konstrukční návrh vznikl.  

 Konstatuji tedy, že získané výpočty a naměřené hodnoty prokázaly, že všechny 

prvky mnou zkoumaného zařízení jsou namáhány pod svou mezí kluzu danou 

materiálovými vlastnostmi jeho částí. I nejnamáhavější součásti (ocelové trubky a svěrná 

spojení) tuto podmínku splňují. Použije-li se maximální pracovní rozsah nastavení fixátoru, 

snáze se dosáhne i vyšších hodnot, ale i ty by se pohybovaly pod přípustnou mezí. 
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Nejdůležitější lékařská podmínka, která se týká maximálního posunu kostí při repozici, 

se při maximálním pracovním zatížení 100N na fixátoru pohybuje do ±2mm. 

Mnou navržené konstrukční řešení fixátoru je dostatečně dimenzováno a není 

zapotřebí pro jeho lékařské využití dalších konstrukčních úprav. Hlavní myšlenka 

konstrukce fixátoru je v jeho univerzální použitelnosti nejen pro různé věkové skupiny 

pacientů, ale i pro různé druhy poranění pánevní oblasti. Jiní výrobci zatím nemají takto 

univerzální typ zařízení na pánevní poranění.  

Závěrem se vyjádřím ke stanoveným cílům práce. Na začátku jsem si stanovil 

celkem 4 hlavní směry cíle pro zpracování práce. Prvním byl 3D model zařízení a pozdější 

jeho úpravy (vývoj a optimalizace), které vedly k hledanému konstrukčnímu řešení 

zevního fixátoru. Na základě těchto 3D modelů jsem provedl výpočty v MKP. Výpočty 

napětí a stanovení maximálních posunů byly provedeny celkem na 6 výpočtových 

modelech zevního fixátoru, což byl druhý cíl stanovený v práci. Následně jsem dle druhé 

varianty fixátoru nechal vyrobit prototyp zařízení, který jsem následně upravil na variantu 

3 (Obr. 71). Experimentální měření bylo realizováno na dvou konstrukčních variantách 

fixátoru (2 a 3). Třetí varianta fixátoru byla navíc nastavena na 2 konstrukční rozsahy. Tím 

jsem splnil třetí stanovený cíl. Poslední cílem je zhodnocení výsledků experimentálního 

měření a výpočtových modelů. Naměřené a vypočtené výsledky jsem mezi sebou 

konfrontoval a vyslovil závěr. Navíc jsem provedl srovnání předchozího konstrukčního 

typu zevního fixátoru pánve (kapitola 11) s mým konstrukčním návrhem ve variantě 3, 

čímž jsem splnil i poslední cíl práce. 

Při návrhu konstrukce fixátoru a jeho pozdějšího využití jsem navíc zohledňoval 

požadavky lékařů (kapitola 6.3), které jsem se snažil dodržet. V samotném závěru práce 

jsem vyslovil i doporučení pro další směřování vývoje zevního pánevního fixátoru, které 

by se mělo při dalších konstrukčních návrzích zohlednit. 
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Obr. 71 – 3D model zevního pánevního fixátoru v obecném nastavení 
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SUMMARY 

Pelvis fractures are usually accompanied with a number of complications, which 

can directly threaten the patient’s life. With only minor exceptions (usually those of elderly 

people), the fractures are caused by a high pressure on the pelvis (traffic accidents, falls at 

sports, and especially in industry, falls from heights). During this high pressure, pelvis 

structures are often badly hurt, too (urinary tract organs, abdominal organs, injury to the 

nervous system and large vessels). The number of pelvis fracture is increasing, due to the 

inexperience of the young drivers, adrenalin-based sports boom or the level of demands of 

the industrial constructions and buildings. The seriousness of the accidents and the 

subsequent injuries put high demands not only on the surgeons, but also on the instruments 

and devices used by them – the fixators. 

Because of the above mentioned reasons, there are developed new types of fixators 

as well as the construction and parameters of the older types are optimized. In case of the 

mentioned types of injuries, it is essential to fix the patient into a stabilized position for 

healing, as immediately after the injury the healing processes are started in the patient´s 

body, which is also affecting the of the growing together of the broken bones. Therefore it 

is crucial to fix and remedy fractures as well as to minimize the deformities in order 

to minimize further impacts of the injury. By most of the cases, real strength is needed 

to put the bone (or its fragments) into the right position, which is one of the most important 

purposes of the fixator. Further development and advancement of the new types of devices 

is important and it goes hand in hand with the new requests of the specialized doctors. 

The results of it all are easier medical surgical actions, which are leading to faster recovery 

with minimization to the impacts of the injury.   

In the first chapter, I am describing the human skeletal system. Further on, I am 

focusing specifically on various types and description of injuries, which are often linked to 

injuries in the pelvis area. Next chapter is focused to targets and requirements of doctors. 

Next chapters are dedicated to the issue of research and development of the pelvic 

fixators. The first proposal of the fixator construction (variant 1) has been patterned on the 

similar type of device, worked on by Ing. Filip Kovařčík, Ph.D., in thesis. In my opinion, 

the construction of the device has been rather difficult to produce and therefore I have 

altered some of the device features considering the new requirements from the doctors. 
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Based on the first model I had the prototype made, which I have later done first 

experimental measurements in the VŠB-TUO laboratories on. 

The experimental measurement is purposed to verify the correctness of the 

constructional setting as well as to compare it with the theoretical calculation or 

mathematical model. During the measurements, I have set the fixators (variant 2) prototype 

into the working position, the position has been then checked by the doctor, and I have 

gradually put strain on the fixator until the constructional maximum level. I have gained 

valuable results by this fixator’s prototype experiment to be used for further optimization 

and constructional proposal of the pelvis fixators. The results of the measurements have 

been elaborated in tables and graphs for further comparison with the mathematical model 

(see the attachment). 

Based on the results of the experimental measurements and with the IT help, I have 

altered the fixator’s construction (variant 3) in a way to improve its features regarding the 

doctors’ requirements. The whole process has been repeated twice, so three construction 

drafts have been done (see the attachment). 

With the help of IT, I have also verified on the mathematical models how the 

fixators react when there´s a strain put on them. It’s been essential to create a precise 3D 

model of the device for the purpose of the mathematical model to be done. It has been then 

used as the input data for the program working on the basis of the method of the limited 

elements. The mathematical models have to be simplified for the purpose of 

measurements. In the models, I have set the edge conditions and started to put a strain on 

the fixators in the same way as during the experimental measurement. The working force 

has ranged between 0-100 N (gradually increasing by 10 N). Again, the results have been 

elaborated in graphs and tables for further comparison. It can be finding in chapter 10. 

In the final chapter 11, I declare the major advantages of my construction of the 

pelvis fixator, compared with the older vision of the same, on the basis of which it has 

been created. 

As a conclusion I can say, that the calculations and measured results showed that all 

the parts of the researched device, which I have examined, are strained below their yield 

strength limit given by the material features of those parts. Even the most strained 

components (profiled tube and clamp connection) meet that condition. If the maximum 

working setting of the fixator is applied, higher figures are reached easier, and even those 
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would be below the allowed limit. The most important medical condition, related to the 

maximum level of the bones shift, has not exceeded ±2 mm by the maximum working 

force of 100 N on the fixator.  

The constructional solution of the fixators, proposed by me, is proportioned enough 

and there is no need for further construction adjusting in order to use it in a medical field. 

The main idea of the fixator´s construction lies in its universality, meaning not only variety 

of patients’ ages, but also variety of the pelvis area injuries. Other manufacturers do not 

have such a universal kind of device to be used on the pelvis are yet.  

Finally, I express my targets in thesis. At the beginning I set a total of 4 main goals 

for processing the work. The first was a3D model of the fixator and its later modifications 

(development and optimization) which leads to finalized construction solution of pelvic 

fixator. Based on these 3D models I made FEM calculations. Strength calculations and 

determine the maximum displacements were performed on a total 6 computational models 

of external fixator, which was a second target set in thesis. According the second variant I 

had made a prototype which I then edited to variant 3 (Fig. 71). Experimental 

measurements were carried out on two structural variants (2 and 3). The third option in 

addition fixator was set to two design ranges. Thus I set the third target. The last objective 

is to evaluate the results of experimental measurements and computational models. 

Measured and calculated results were confronted with each other with conclusion 

expressed. Furthermore, I compared the previous design type pelvic external fixator 

(Chapter 11) with my design (variant 3), which I completed the last goal of the thesis. 

The design fixator and its subsequent use, I take into account the extra demands of 

doctors (Chapter 6.3), which I tried to follow. At the end of the thesis I made and 

recommendations for future design development of pelvic external fixator, which should 

be in comply with future design. 

 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                126 

 

BIBLIOGRAFIE AUTORA 

CURRICULUM VITAE 

 

Ing. Martin Janečka                                                    Datum narození: 10.01. 1980 

 

Dosažené vzdělání a získané vědecké hodnosti 

2004 Bc. - VŠB v Ostravě, Fakulta strojní, obor „Výrobní stroje a zařízení“ 
2006 Ing. v oboru „Stavba výrobních strojů a zařízení“ na Fakultě strojní   
 

Odborná praxe 

2006 – 2009 katedra Výrobních strojů a konstruování, Fakulta strojní, VŠB v Ostravě - interní 
doktorand 

2009 – 2011  katedra Výrobních strojů a konstruování, Fakulta strojní, VŠB v Ostravě - 
odborný asistent  

2011 – dosud Engineering Vítkovice Gearworks a.s. Ostrava – projektant, konstruktér 
 
Odborný profil 

FS VŠB – TU Ostrava - člen komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářských 

a magisterských studijních programů. Vedení Bakalářských a Diplomových prací. 

 

Specializace: 

Výzkum, vývoj a biomechanika zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin, 
spolupráce Traumatologickým centrem Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě – Porubě. 
 

Publikační činnost:  

 

Rok 2006: 

 

• Janečka, M. - Jurman, J.: Rekonstrukce žacího stroje RŽS -160. Medzinárodná 
študentská vedecká konferencia v Nitre 2006, s. 37-40. ISBN 80-8069-690-X CD 
 

• Janečka, M. – Pleva, L. – Rozum, K. – Kovařík, F.: Vývoj zevního fixátoru na 
pánev (acetabulum), včetně počítačového modelování a exp. ověřování., VIII. 
Ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm 2006, s. 123/152. ISBN 
80-239-7432-7 

 

 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                127 

 

Rok 2007: 

 

• Janečka, M. MODELOVÁNÍ BIOMECHANIKY ZEVNÍCH FIXÁTORŮ PRO LÉČBU 

OTEVŘENÝCH NESTABILNÍCH ZLOMENIN, Technická diagnostika, 2007, roč.XVI. 
ISSN 1210-311X 
 

• Janečka, M. Development external fixator for pelvis (acetabulum), BIOMDLORE, 
Litva 2007, aktivní účast na konferenci  

 

Rok 2008: 

 

• Janečka, M. Vývoj zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin na 
Fakultě Strojní. Technická diagnostika, 2008, roč. XVII, č. z1, s.22. ISSN 1210-
311X. 
 

• Janečka, M., Rozum, K. SURVEY DEVELOPMENT OF EXTERNAL FIXATORS 
ON THE VŠB – TU OF OSTRAVA. Transfer 2008, 10. mezinárodná vedecká 

konferencia. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TU v Trenčíně, 2008. článek 

č.36, s.41. ISSN 1336-9695. ISBN978-80-8075-357-3. 

 

Rok 2009: 

 

• Janečka, M. New type of the external fixator for pelvis (acetabulum), Transfer 
2009, 11. mezinárodná vedecká konferencia. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, 
TU v Trenčíně, 2009. článek č.22, s.32. ISSN 1336-9695. ISBN978-80-8075-414-
3. 
 

• Janečka, M. MODELOVÁNÍ BIOMECHANIKY ZEVNÍCH FIXÁTORŮ PRO LÉČBU 

OTEVŘENÝCH NESTABILNÍCH ZLOMENIN, Technická diagnostika, 2009, roč.XVIII. 
ISSN 1210-311X 

 

Rok 2010: 

 

• Janečka, M., Melecký, J. Rekonstrukce řídící jednotky zevního fixátoru na loket, 
Technická diagnostika, 2010, roč.XIX. ISSN 1210-311X 
 

• Melecký, J., Janečka, M. Měřící aparát pro aplikaci na kruhový fixátor typu MCD, 

Technická diagnostika, 2010, roč.XIX. ISSN 1210-311X 

 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                128 

 

Rok 2011: 

 

• Janečka, M., Melecký, J. Analýza modelu fixátoru v CAD systému CATIA, 
Technická diagnostika, 2011, roč.XX. ISSN 1210-311X 
 

• Melecký, J., Janečka, M. Zařízení pro měření tahu a krutu na fixátoru, Technická 
diagnostika, 2011, roč.XX. ISSN 1210-311X 
 

• Janečka M., Frydrýšek K., Pleva L., Rojíček J., Klučka R., Sivera M.: Numerical 

Solution of External Fixator for the Treatment of Fractures of Pelvis and its 

Acetabulum, COMPUTATIONAL MECHANICS 2011. 

 

Rok 2012: 

 

• Sivera, M., Frydrýšek, K., Rojíček, J., Klučka, R., Janečka, M., Koštial, P., Jořenek, 

J.: Numerical Solution of External Fixator for Treatment of Pelvis, 14th 

International Conference APPLIED MECHANICS 2012 Conference Proceedings, 

ISBN 978-80-261-0097-3, University of West Bohemia, Plzeň, 2012, Czech 

Republic, pp. 145-148. 

 

• Frydrýšek, K., Pleva, L., Janečka, M., Klučka, R., Sivera, M., Jořenek, J.: Report 

aboutthe New External Fixator for Treatment of Pelvis and Acetabulum Fractures, 

In: LatestAdvances in Biology, Environment and Ecology, ISBN 978-1-61804-097-

8, Iasi, Romania, 2012. PP. 144-147.  

 

• Janečka, M., Frydrýšek, K., Pleva, L., Rojíček, J., Klučka, R., Sivera, M., Melecký, 

J.: New Design of External Fixators for the Treatment of Fractures of Pelvis and its 

Acetabulum, In: Národní konference – Spolupráce v konstrukčním procesu, ISBN 

978-80-248-2750-6, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Ostrava, 

2012, pp. 34-37. 



ZEVNÍ PÁNEVNÍ FIXÁTOR                                                                                                                                                          Ing. MARTIN JANEČKA 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                129 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 - Tabulky měření bez výztuhy, maximální možné nastavení pozice fixátoru varianta 2 

Měření č.1 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,07 0,16 0,24 0,28 0,35 0,46 0,58 0,67 0,78 0,87 

 A.2  0 0,04 0,07 0,12 0,15 0,19 0,24 0,33 0,39 0,45 0,48 

 B.1  0 0,19 0,32 0,49 0,6 0,84 1,05 1,14 1,34 1,54 1,7 

 B.2  0,006 0,971 1,64 2,16 2,413 2,99 4,048 4,708 5,956 6,587 7,091 

Měření č.2 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,08 0,17 0,25 0,29 0,36 0,45 0,57 0,66 0,77 0,85 

 A.2  0 0,04 0,09 0,13 0,15 0,19 0,24 0,32 0,38 0,44 0,47 

 B.1  0 0,15 0,31 0,47 0,58 0,72 0,92 1,13 1,35 1,56 1,68 

 B.2  0,002 0,569 1,317 1,93 2,354 3 3,81 4,654 5,489 6,248 6,969 

Měření č.3 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,06 0,12 0,2 0,28 0,35 0,44 0,58 0,66 0,77 0,84 

 A.2  0 0,02 0,06 0,1 0,14 0,18 0,23 0,33 0,38 0,43 0,48 

 B.1  0 0,12 0,25 0,39 0,575 0,7 0,9 1,18 1,36 1,55 1,71 

 B.2  0,003 0,478 1,043 1,7 2,391 2,988 3,736 4,778 5,469 6,342 6,927 

Měření č.4 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,07 0,12 0,19 0,26 0,34 0,41 0,5 0,61 0,7 0,825 

 A.2  0 0,03 0,06 0,09 0,135 0,18 0,22 0,27 0,34 0,395 0,46 

 B.1  0 0,14 0,25 0,425 0,55 0,73 0,87 1,06 1,3 1,5 1,68 

 B.2  0,001 0,596 1,078 1,735 2,325 3,034 3,643 4,393 5,264 5,996 6,77 

Měření č.5 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,07 0,12 0,17 0,32 0,38 0,48 0,57 0,67 0,76 0,8 

 A.2  0 0,02 0,035 0,06 0,16 0,19 0,27 0,32 0,38 0,43 0,45 

 B.1  0 0,08 0,14 0,29 0,57 0,7 0,95 1,13 1,34 1,53 1,67 

 B.2  0,012 0,864 1,329 1,944 2,936 3,482 4,337 4,993 5,615 6,363 6,706 
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Měření č.6 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,04 0,08 0,16 0,23 0,3 0,47 0,55 0,66 0,78 0,85 

 A.2  0 0,01 0,04 0,08 0,11 0,15 0,27 0,32 0,38 0,45 0,49 

 B.1  0 0,09 0,18 0,35 0,49 0,65 1,01 1,19 1,41 1,68 1,83 

 B.2  0,006 0,468 0,88 1,597 2,153 2,817 4,018 4,687 5,482 6,447 7,132 

            Měření č.7 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,04 0,05 0,15 0,29 0,4 0,51 0,61 0,7 0,75 0,87 

 A.2  0 0,01 0,03 0,04 0,13 0,22 0,29 0,35 0,4 0,43 0,51 

 B.1  0 0,03 0,1 0,25 0,53 0,77 1,01 1,24 1,45 1,58 1,84 

 B.2  0,003 0,621 1,081 1,875 2,76 3,54 4,293 5,038 5,858 6,304 7,144 

 

  

          Měření č.8 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,05 0,095 0,16 0,27 0,355 0,43 0,525 0,64 0,76 0,83 

 A.2  0 0,015 0,04 0,09 0,14 0,185 0,23 0,315 0,37 0,445 0,475 

 B.1  0 0,07 0,19 0,365 0,56 0,695 0,91 1,12 1,37 1,58 1,705 

 B.2  0,002 0,523 1,004 1,795 2,429 3,115 3,872 4,568 5,701 6,259 6,903 

            Měření č.9 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,065 0,115 0,18 0,29 0,34 0,46 0,56 0,63 0,77 0,82 

 A.2  0 0,02 0,05 0,095 0,15 0,19 0,25 0,295 0,375 0,415 0,48 

 B.1  0 0,11 0,22 0,38 0,52 0,715 0,93 1,09 1,335 1,54 1,69 

 B.2  0,005 0,502 1,109 1,84 2,248 3,189 3,905 4,712 5,614 6,188 7,002 

            Měření č.10 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,06 0,1 0,185 0,26 0,37 0,42 0,51 0,65 0,73 0,815 

 A.2  0 0,01 0,045 0,085 0,145 0,2 0,26 0,305 0,38 0,42 0,46 

 B.1  0 0,12 0,25 0,355 0,57 0,7 0,885 1,115 1,355 1,52 1,76 

 B.2  0,002 0,605 1,208 1,812 2,395 3,002 3,734 4,897 5,348 6,018 6,712 
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Příloha 2 - Tabulky měření s výztuhou, maximální možný rozsah nastavení pozice fixátoru 

varianta 3 

Měření č.1 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,03 0,08 0,12 0,17 0,22 0,3 0,38 0,41 0,48 0,55 

 A.2  0 0,01 0,035 0,05 0,08 0,11 0,14 0,18 0,2 0,23 0,26 

 B.1  0 0,08 0,18 0,28 0,4 0,51 0,62 0,74 0,8 0,96 1,08 

 B.2  0,006 0,25 0,551 0,846 1,256 1,698 2,253 2,787 3,187 3,696 4,155 

            Měření č.2 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,045 0,09 0,13 0,19 0,24 0,31 0,36 0,44 0,5 0,57 

 A.2  0 0,02 0,04 0,065 0,095 0,12 0,15 0,18 0,22 0,25 0,28 

 B.1  0 0,13 0,25 0,36 0,5 0,63 0,75 0,85 1,02 1,12 1,25 

 B.2  0,001 0,319 0,651 0,974 1,371 1,768 2,261 2,643 3,192 3,611 4,145 

            Měření č.3 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,03 0,09 0,14 0,23 0,28 0,33 0,4 0,45 0,49 0,56 

 A.2  0 0,015 0,025 0,045 0,11 0,135 0,16 0,2 0,22 0,255 0,28 

 B.1  0 0,07 0,13 0,26 0,45 0,57 0,69 0,795 0,91 1,09 1,23 

 B.2  0,011 0,395 0,821 1,271 1,82 2,223 2,614 2,967 3,294 3,754 4,098 

Měření č.4 Zatížení [N] - fotky z měření u 100N 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,045 0,1 0,155 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,52 0,58 

 A.2  0 0,02 0,05 0,08 0,1 0,135 0,16 0,195 0,23 0,26 0,295 

 B.1  0 0,1 0,24 0,39 0,5 0,65 0,78 0,9 1,05 1,17 1,28 

 B.2  0,004 0,315 0,68 1,076 1,4 1,847 2,264 2,732 3,254 3,657 4,154 

Měření č.5 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,07 0,145 0,19 0,25 0,3 0,38 0,43 0,46 0,51 0,57 

 A.2  0 0,03 0,07 0,095 0,13 0,15 0,2 0,22 0,24 0,26 0,29 

 B.1  0 0,06 0,2 0,325 0,465 0,56 0,76 0,85 0,94 1,08 1,35 

 B.2  0,037 0,461 0,972 1,335 1,769 2,077 2,662 2,98 3,244 3,657 4,068 
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Měření č.6 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,04 0,095 0,13 0,18 0,245 0,29 0,37 0,45 0,495 0,55 

 A.2  0 0,02 0,05 0,07 0,095 0,13 0,15 0,19 0,225 0,25 0,28 

 B.1  0 0,1 0,24 0,355 0,48 0,64 0,73 0,92 1,05 1,14 1,24 

 B.2  0,001 0,291 0,674 0,979 1,339 1,781 2,074 2,663 3,198 3,496 3,966 

            Měření č.7 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,06 0,13 0,19 0,23 0,29 0,37 0,4 0,48 0,53 0,58 

 A.2  0 0,03 0,065 0,1 0,125 0,16 0,195 0,21 0,25 0,27 0,3 

 B.1  0 0,09 0,22 0,36 0,46 0,61 0,77 0,84 1,04 1,16 1,3 

 B.2  0,007 0,488 0,889 1,374 1,69 2,124 2,589 2,826 3,41 3,752 4,079 

            Měření č.8 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,045 0,115 0,15 0,21 0,25 0,34 0,405 0,45 0,5 0,56 

 A.2  0 0,02 0,045 0,09 0,12 0,14 0,17 0,21 0,23 0,265 0,29 

 B.1  0 0,085 0,235 0,34 0,48 0,61 0,72 0,875 0,99 1,07 1,26 

 B.2  0,003 0,342 0,728 1,162 1,487 1,956 2,381 2,84 3,263 3,668 4,052 

            Měření č.9 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,04 0,105 0,14 0,19 0,24 0,35 0,41 0,47 0,51 0,58 

 A.2  0 0,015 0,05 0,08 0,12 0,15 0,185 0,22 0,24 0,26 0,295 

 B.1  0 0,09 0,21 0,31 0,45 0,595 0,74 0,865 0,975 1,11 1,31 

 B.2  0,002 0,421 0,792 1,054 1,421 1,981 2,232 2,798 3,302 3,571 4,008 

            Měření č.10 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,05 0,09 0,155 0,215 0,28 0,33 0,395 0,455 0,5 0,565 

 A.2  0 0,025 0,07 0,09 0,125 0,155 0,19 0,23 0,245 0,27 0,305 

 B.1  0 0,07 0,22 0,33 0,47 0,62 0,75 0,87 0,99 1,12 1,28 

 B.2  0,008 0,37 0,905 1,248 1,501 1,897 2,283 2,921 3,216 3,599 4,037 
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Příloha 3 - Tabulky měření s výztuhou, obecné nastavení pozice fixátoru varianta 3 
 

Měření č.1 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,02 0,06 0,105 0,15 0,21 0,25 0,28 0,31 0,38 0,43 

 A.2  0 0,01 0,03 0,055 0,085 0,11 0,13 0,16 0,175 0,2 0,23 

 B.1  0 0,07 0,16 0,3 0,43 0,53 0,62 0,68 0,76 0,84 0,91 

 B.2  0,001 0,035 0,208 0,442 0,67 0,898 1,122 1,476 1,725 2,055 2,514 

            Měření č.2 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,03 0,07 0,11 0,16 0,22 0,25 0,29 0,35 0,4 0,45 

 A.2  0 0,02 0,035 0,06 0,09 0,125 0,14 0,17 0,195 0,215 0,24 

 B.1  0 0,1 0,2 0,32 0,475 0,63 0,72 0,84 0,995 1,13 1,25 

 B.2  0,004 0,154 0,331 0,513 0,726 0,963 1,127 1,343 1,593 1,814 2,049 

            Měření č.3 Zatížení [N]-Jsou fotky z měření u 100N 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,015 0,07 0,1 0,155 0,19 0,24 0,285 0,33 0,4 0,46 

 A.2  0 0,01 0,04 0,055 0,09 0,11 0,135 0,16 0,18 0,215 0,24 

 B.1  0 0,035 0,19 0,295 0,46 0,56 0,71 0,82 0,94 1,1 1,23 

 B.2  0,002 0,05 0,326 0,471 0,727 0,905 1,131 1,359 1,528 1,805 2,082 

Měření č.4 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,04 0,09 0,14 0,18 0,21 0,24 0,28 0,32 0,36 0,46 

 A.2  0 0,03 0,055 0,08 0,095 0,12 0,14 0,155 0,18 0,2 0,24 

 B.1  0 0,04 0,155 0,3 0,39 0,52 0,62 0,73 0,87 0,96 1,24 

 B.2  0,009 0,173 0,357 0,576 0,726 0,936 1,093 1,27 1,52 1,651 2,087 

Měření č.5 Zatížení [N] 

Místo měření 

[mm] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 A.1  0 0,04 0,075 0,12 0,16 0,205 0,245 0,29 0,34 0,39 0,45 

 A.2  0 0,015 0,035 0,06 0,085 0,11 0,13 0,16 0,19 0,21 0,25 

 B.1  0 0,07 0,17 0,315 0,44 0,59 0,69 0,81 0,965 1,12 1,24 

 B.2  0,006 0,126 0,342 0,498 0,731 0,941 1,112 1,321 1,553 1,794 2,062 

 


