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Cílem diplomové práce je použití nových materiálů pro zevní fixátor, nový design, 

snížení hmotnosti fixátoru a jeho pevnostní výpočet. Tyto fixátory mohou být použity 

v traumatologii k léčbě otevřených a nestabilních zlomenin pánve a acetabula. 

Diplomovou práci lze rozdělit na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá 

anatomií pánve člověka, zlomeninami pánve a jejich léčením. V této kapitole jsou dále 

popsány typy zevních fixátorů, jejich historie a použité materiály. Praktická část je 

rozdělena na tři kapitoly, přičemž první kapitola je zaměřena na rozbor zatížení a volbu 

okrajových podmínek. Ve druhé kapitole jsou uvedeny pevnostní výpočty zevního fixátoru 

pomocí metody konečných prvků. V poslední kapitole je provedeno zhodnocení fixátoru a 

porovnání hodnot napětí a deformací s původní verzí fixátoru. 
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The aim of this thesis is in the use of new materials for the external fixator, new 

designs, weight reduction and fixator strength calculation. These fixators can be used in 

the treatment of open and unstable fractures of pelvis and its acetabulum. The thesis is 

divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the anatomy of 

the pelvis of human, pelvis fractures and their treatment. This chapter also describes the 

types of external fixators, their history and used materials. The practical part is divided into 

three chapters, the first chapter focuses on the analysis of load and choice of boundary 

conditions. The second chapter describes the strength calculations of external fixator via 

Finite Element Method. In the last charter, there is an assessment and comparison of 

streses and deformations with the original version of the fixator. 
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HMH    Huber Mises Hencky 

MKP    Metoda konečných prvků 

VŠB-TUO   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

FS     Fakulta strojní 

FMMI    Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

FEI     Fakulta elektrotechniky a informatiky 

CNT    Centrum nanotechnologie 

FNO    Fakultní nemocnice Ostrava 

∆  [mm]   maximální hodnota posunutí 

∆  [mm]   maximální hodnota posunutí pro trubkový model fixátoru 

∆  [mm]   maximální hodnota posunutí pro tyčový model fixátoru 

 [MPa]  maximální hodnota napětí s využitím hypotézy MHM 

 [MPa]  maximální hodnota napětí s využitím hypotézy MHM pro trubkový 

model fixátoru 

 [MPa]  maximální hodnota napětí s využitím hypotézy MHM pro tyčový 

model fixátoru 

 [MPa] maximální hodnota napětí s využitím Guestovy hypotézy 
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1 ÚVOD 

Pánev člověka je základní částí lidské kostry, která tvoří spojení mezi dolními 

končetinami a páteří. Základním statickým problémem pro vzpřímenou polohu těla je 

sklon pánve, který také výrazně ovlivňuje zakřivení páteře. Pánev také tvoří ochranu řady 

důležitých orgánů močového, zažívacího a pohlavního ústrojí. 

Ke zlomeninám pánve dochází často při použití hrubého násilí při autonehodách nebo 

pádech z velké výšky. U dětí je poranění pánve méně časté. Často jsou tato poranění 

doprovázena velkým počtem přidružených komplikací, které ohrožují život pacienta. 

Nezbytným krokem při léčení zlomeniny pánve je správná diagnostika, která bývá často 

velmi obtížná a provedení rentgenových snímků, bez kterých by nemohla být provedena 

následná aplikace zevního fixátoru. Zevní fixátory se nejčastěji používají při léčení 

otevřených zlomenin. Při jejich použití je důležitý dostatečný klid na lůžku s následným 

rehabilitačním cvičením, ve kterém je důležité předčasné nepřetěžování zlomeniny. 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout novou konstrukci fixátoru a materiál, se kterým 

bude zevní fixátor neviditelný na rentgenu a sníží tak dobu používání rentgenu a tím i 

radiační zátěž pro lékaře i pacienta. Volba nové konstrukce a materiálu by měla také 

přispět k lepším pevnostním parametrům a optimalizaci hmotnosti. Dále by měly být 

provedeny úpravy designu modelu původního externího fixátoru tak, aby měl fixátor 

pozitivní vliv na psychiku pacienta tzv. přátelský design a aby nedošlo ke zranění pacienta 

či lékaře o ostré hrany. 

Diplomovou práci lze rozdělit na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se 

zabývá anatomií pánve člověka, zlomeninami pánve a acetabula a léčením těchto 

zlomenin i s případnými komplikacemi. Dále je tato část zaměřena na zevní fixaci a zevní 

fixátory, kde popisuje historii zevní fixace, základní části a materiály zevních fixátorů a 

operační postup při léčení zlomenin pánve a acetabula za použití zevních fixátorů. 

Praktická část je rozdělena na tři kapitoly, přičemž první kapitola je zaměřena na rozbor 

zatížení, vlastnosti použitých materiálů a volbu okrajových podmínek uchycení externího 

fixátoru. V druhé kapitole je uveden pevnostní výpočet zevního fixátoru pomocí metody 

konečných prvků. Dále jsou v této kapitole zobrazeny výsledky statické analýzy celého 

modelu zevního fixátoru i jeho vybraných částí. V poslední kapitole je provedeno 

zhodnocení fixátoru a srovnání hodnot napětí a deformací nové verze fixátoru s původní 

verzí. 
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2 ZEVNÍ FIXACE PÁNVE A ACETABULA 

Kostru člověka tvoří soubor kostí, chrupavek a vaziv, které dohromady poskytují 

celému tělu pevnou, ale pohyblivou oporu. Lidská kostra dospělého člověka se skládá 

přibližně z 206 kostí, na které se upínají svaly. Kosti jsou spojeny pomocí pevných vazů, 

chrupavkou nebo pomocí kloubního spojení, které je nejčastější a dovoluje mezi kostmi 

pohyb ve velkém rozsahu. Kosti tělo podpírají a udržují také orgány na správných 

místech. Jejich další funkce v lidském těle je ochrana životně důležitých orgánů před 

poškozením, např. kosti tvořící lebku chrání mozek a žebra poskytují ochranu pro plíce, 

srdce nebo žaludek.  

 

2.1 Stavba kosti 

Kost je tvrdá nestejnoměrná struktura žlutobílé barvy specializovaná pro podpůrnou a 

ochrannou funkci, na kterou se upínají svaly a šlachy. Většina kostí vzniká z chrupavky a 

skládá se ze čtyř různých vrstev.  

Okostice (periosteum) je tenká, dobře prokrvená a citlivá vrstva, kterou je kost pokryta 

(viz Obrázek č. 2.1). Kromě růstové a krycí funkce je jejím hlavním úkolem vyživovat kost. 

Citlivost této vrstvy se projevuje zejména při zlomeninách, kdy při přerušení nervů dochází 

k bolestivému vjemu. Okostice se vyskytuje na povrchu všech typů kostí kromě míst, kde 

se na kost upínají svaly a ve styčných plochách kloubů, kde je okostice nahrazena 

chrupavkou. Vnitřní strana okostice obsahuje buňky určené k remodelaci a růstu dlouhých 

kostí. 

 

Obrázek č. 2.1 – Vnitřní stavba kosti[14] 
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Kostní tkáň je tvořena organickými i anorganickými látkami, které zajišťují pružnost, 

pevnost a tuhost kosti. Hustá kostní tkáň (substantia compacta) je tvrdá tkáň, která se 

nachází pod okosticí a je tvořena válcovitými buňkami uspořádanými do lamel. Uvnitř 

kostní tkáně vedou kanálky s cévami a nervy, které kost vyživují a obnovují kostní tkáň. 

Houbovitá kostní tkáň (substantia spongiosa) se nachází především v dutině hlavic 

dlouhých kostí a tvoří vnitřek plochých a krátkých kostí (viz Obrázek č. 2.1). Skládá se 

z trámců, které se navzájem kříží a jsou uspořádány tak, aby kostem umožňovali co 

nejlépe odolávat tahu a tlaku. Tato tkáň se významně podílí na remodelaci a hojení 

poškozené kostní tkáně. 

Ve střední části kosti vyplňuje dutinu kostní dřeň (viz Obrázek č. 2.1). Je to měkká 

tuková tkáň, jejíž hlavní funkcí je tvorba krvinek. Při narození člověka je červená kostní 

dřeň (medulla ossium) přítomna ve všech kostech. V této dřeni dochází k tvorbě 

červených krvinek, krevních destiček a bílých krvinek. S postupem let je v některých 

kostech nahrazována žlutou kostní dření. Zůstává pouze v dutinách některých dlouhých 

kostí. Ve vysokém věku a jako následek podvýživy může tkáň degradovat do šedobílé 

podoby, ve které už nedochází ke krvetvorbě stejně jako ve žluté dřeni.  

Tenká vrstva pojivové tkáně, která pokrývá trámce houbovité kostní tkáně, se nazývá 

endost. Stavbou je podobná okostici. Během dlouhých období podvýživy se může 

vstřebat. Podílí se také na procesu hojení a nového tvarování (remodelace). 

 

2.1.1 Růst a remodelace kostí 

Růst kosti neprobíhá jako uvnitř jiných tkání dělením buněk, ale přikládáním nové 

tkáně ke tkáni starší. Tento typ růstu vyžaduje stálou tvarovou opravu, proto kost prochází 

trvalou remodelací. Kost si při růstu zachovává základní tvar. Tento tvar je znám u 

dospělé kosti. Celý proces je v biologické rovnováze a jeho případná odchylka vede 

k různým poškozením kostí. 

Fyziologická obměna kostní tkáně probíhá různě intenzivně po celý život. Nejaktivnější 

je v prvních letech života a v období puberty, kdy je ovlivňován hormony. Stabilizace 

kostní hmoty dosahuje maxima v 25 – 30 let u žen a 40 – 45 let u mužů. Poté začíná 

kostní hmota ubývat asi o 1% ročně. Za dobu od dosažení maxima kostní hmoty do 75 let 

se ztratí přibližně 20 – 25% kostní hmoty. V prvních letech života se celá kostra obmění 

za 0,5 – 2 roky a u dospělých osob za 6 – 8 let[6]. 

Živá kost prodělává pochody růstu a zesílení (modelace) a opakující se náhrady 

(remodelace). Při remodelaci přizpůsobuje kost svou strukturu velikostem a směrům 
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zatížení. Proměnné namáhání způsobuje, že kost je tužší, silnější, pevnější a hustší. 

Oproti tomu, kosti u osoby dlouho upoutané na lůžko nebo s dlouhodobě fixovanou 

končetinou jsou ohroženy zlomeninami pro nedostatečnou pevnost kostní tkáně, která 

vzniká vlivem neaktivity[4].  

 

2.2 Pánev člověka 

Pánev (pelvis) je složena z pánevních kostí a slouží jako mezičlánek mezi páteří a 

dolními končetinami. Dále slouží jako kostěná schránka orgánů a na její plochy se upíná 

řada svalů. Pánevní kosti a spoje mezi nimi tvoří pevný a pružný prstenec. Přes tento 

prstenec také dochází k přenosu sil a tlaků mezi trupem, eventuelně břemenem, které 

trup nese a dolními končetinami, které jsou spojeny s pánví pomocí stehenních kostí. 

Pánev také zajišťuje pevnou i mírně pružnou stabilní základnu pro páteř. Pro vzpřímenou 

polohu těla má vliv postavení pánve, které výrazně ovlivňuje zakřivení páteře. 

 

2.2.1 Anatomie pánve  

Pánev je kostnatý útvar, který vzniká spojením pánevních kostí, křížové kosti a 

kostrče. Prostor ohraničený těmito kostmi tvoří pánevní dutinu (viz Obrázek č. 2.2). 

V pánevní dutině rozlišujeme dva prostory, velkou pánev (pelvis major) a malou pánev 

(pelvis minor). Velká pánev je ohraničená lopatami kyčelních kostí a je značně větší než 

malá pánev, ta je ohraničena křížovou kostí, stydkými a sedacími kostmi (viz Obrázek č. 

2.2). Dutina velké pánve je rozměrnější než malá pánev a z hlediska skeletu je uzavřena 

pouze na bocích, kde jsou lopaty kyčelních kostí. Vpředu a vzadu je dutina velké pánve 

široce otevřena[13].  

 

Obrázek č. 2.2 – Anatomie pánve (pánevní dutina)[16] 
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Křížová kost (os sacrum) má zhruba trojúhelníkový tvar a je složena z pěti srostlých 

křížových obratlů (viz Obrázek č. 2.2). Kost je kloubně spojena s pánevními kostmi a její 

dolní konec je spojen s kostrčí pomocí velmi pružné chrupavky. Uvnitř křížové kosti je 

kanál, ten už ale neobsahuje míchu oproti páteři. Křížová kost je součástí kostry pánve i 

nepohyblivým zakončením páteře. Její funkce je nejen přenos a rozložení zatížení trupu, 

hlavy a horních končetin, ale i přenos zátěže na dolní končetiny. Tvoří tedy podpěrný 

systém, který umožňuje lidskému tělu chůzi. 

Pánevní kosti a křížová kost tvoří pánevní pletenec. Pánevní kost tvoří spojení tří 

kostí, sedací, kyčelní a stydké. Sedací kost (os ischii) je poměrně masivní a tvoří dolní 

okraj pánevní kosti (viz Obrázek č. 2.2). V horní části kosti je část jamky kyčelního kloubu 

(acetabula). Na jedné straně je spojená se stydkou kostí a na druhé s kyčelní kostí. Tělo 

kosti je široké a vepředu dolu vytváří sedací hrbol. Stydká kost (os pubis) tvoří přední a 

dolní ohraničení pánevního pletence a tvoří ohraničení otvoru a část jamky kyčelního 

kloubu. Stydká kost je párová a obě kosti jsou spojené stydkou sponou, která je tvořena 

chrupavkou a vazivem. Největší částí pánevní kosti je kyčelní kost, která se v horní části 

rozšiřuje v plochou lopatu kyčelní kosti a v dolní části tvoří také jamku kyčelního kloubu 

(viz Obrázek č. 2.3). Horní hřeben lopaty přechází ve velmi významné orientační body 

pánve a to v přední horní trn kyčelní kosti a hůře hmatný zadní horní trn kyčelní kosti[5].  

Spojení všech kostí pánevního pletence zajišťují kromě stydké spony také dva 

křížokyčelní klouby a pánevní vazy. Křížokyčelní kloub je poměrně tuhý s malou 

pohyblivostí a zpevňují ho velmi silné vazy. 

 

Obrázek č. 2.3 – pánev (pelvis) 

Pánev je spojena s dolní končetinou pomocí kyčelního kloubu stehenní kosti (viz 

Obrázek č. 2.3). Stehenní kost (femur) je nejmohutnější kostí v lidském těle, která je 

poměrně lehká, ale snese velké zatížení. Kyčelní kloub je největší kloub v lidském těle, 

který umožňuje pohyb dolní končetiny. Kloubní plochy kyčelního kloubu tvoří kulovitý čep 

stehenní kosti (articulatio coxae), který zapadá do kloubní jamky pánevní kosti (viz 

Obrázek č. 2.4). Jamka kyčelního kloubu (acetabulum) má tvar polokoule a je vyplněna 
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kloubní chrupavkou, která má za úkol tlumit nárazy hlavice kulovitého čepu při pohybu a 

umožnit tak hladký a bezbolestný pohyb kloubu. Kloubní chrupavka je nejsilnější v horní 

části, naopak na spodní ploše chrupavka skoro chybí. Toto kloubní spojení patří k 

nejpevnějším v lidském těle a to díky silným vazům, které jsou na něm upevněny. 

Umožňuje také široký rozsah pohybu na dolní končetině. Horní okraj je nejsilnější částí 

kloubní jamky. Velikost a sklon tohoto okraje má velký význam pro stabilizaci hlavice 

stehenní kosti[5]. 

 

Obrázek č. 2.4 – Detail pánve (acetabulum)[17,18]  

 

Na kostře pánve lze nalézt významné pohlavní rozdíly (viz Obrázek č. 2.5). Mužská 

pánev je úzká, strmá a vysoká, má také kuželovitý tvar s menšími vnitřními rozměry. 

Ženská pánev je na rozdíl od mužské nižší, širší a její pánevní dutina je prostornější 

s válcovitým tvarem. 

 

 

Obrázek č. 2.5 – Rozdíly pánve (vlevo - ženská pánev, vpravo – mužská pánev)
[19] 
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2.2.2 Zlomeniny pánve a acetabula 

Zlomeniny v oblasti pánve vznikají při násilném stlačení těla při nehodách motorových 

vozidel, pádech z velké výšky, úrazech v průmyslu nebo při zavalení a zasypání. Méně 

časté je poranění při sportovních aktivitách. Zlomeniny pánve jsou velmi závažné, 

krvácení z tepen nebo žil může být příčinou ztráty až 5 litrů krve. Zlomeniny mohou být 

komplikovány poraněním cév a nervů, močové trubice, močového měchýře nebo 

mužských a ženských pohlavních orgánů. Při zranění pánve není pohyb dolními 

končetinami možný a způsobuje silnou bolest. 

 

2.2.2.1 Zlomeniny pánve 

Poranění pánevního kruhu patří mezi nejzávažnější poranění lidské kostry. Je spojeno 

s přerušením pánevních vazů a pánevního dna. Přitom dochází ke značnému krvácení 

z tepen a žil. Poraněný člověk je nejvíce ohrožen šokem a vyžaduje akutní resuscitaci a 

pečlivé monitorování s fixací pánve. 

V posledním desetiletí je u zlomenin pánve používána téměř výhradně klasifikace, 

která rozeznává tři typy zlomenin podle stability. První typ je stabilní poranění bez 

porušení pánevního kruhu. Druhý typ zlomeniny je stabilní částečně, obsahuje rotačně 

nestabilní poranění pánevního kruhu s nekompletním poraněním zadního segmentu a ve 

třetím typu je rotačně i vertikálně nestabilní poranění pánevního kruhu. U zlomenin 

druhého a třetího typu je doporučována operační léčba a stabilní fixace[20]. 

 

 Obrázek č. 2.6 – Jednoduché zlomeniny pánve[5] 

Nejméně závažné jsou zlomeniny jednoduché, neporušující pánevní kruh a můžeme 

je tedy považovat za stabilní (viz Obrázek č. 2.6). Patří zde zlomeniny okraje lopaty 

kyčelní kosti nebo sedacího hrbolu, které vznikají při prudkém stažení svalu, a to ze 
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sportovních aktivit hlavně u mužů mladšího věku. K jednoduchým zlomeninám patří také 

zlomení jednotlivých kostí jako lopata kyčelní kosti s nebo bez poranění pánevního kruhu 

nebo zlomenina kostrče, které nejčastěji vznikají při prostém pádu. 

U nestabilních zlomenin dochází k poranění pánevního kruhu vpředu i vzadu. Pánev 

je nestabilní horizontálně nebo horizontálně i vertikálně. Jsou to například zlomeniny 

ramen stydkých kostí, zlomeniny křížové kosti nebo přetržení kloubního nebo 

chrupavkového spojení pánevních kostí. Síly vedoucí k poranění pánevního kruhu jsou 

zevní rotace, vnitřní rotace nebo vertikální střih. Při zevní rotaci, která obvykle bývá 

vyvolána při předozadním stlačení pánve, připomínají pánevní kosti násilné rozevření 

knihy. To často vede k roztržení chrupavkového spojení kostí. Střižné síly vedou 

k roztržení vazů a svalů pánevního dna a tím porušení stability pánevního kruhu[21]. 

Diagnostika zlomenin pánve bývá často obtížná. Je nezbytně nutné provést 

rentgenové vyšetření přední a zadní strany pánve. Podle typu zlomeniny je nutno určit 

další léčebný postup. 

 

2.2.2.2 Zlomeniny kloubní jamky (acetabula) 

Zlomeniny v oblasti acetabula patří k nejsložitějším zlomeninám v pánevní oblasti. 

Bývají komplikovány poraněním sedacích nervů nebo s kombinací zlomeniny kloubu 

stehenní kosti. Acetabulum je zepředu i zezadu ohraničeno kostěným pilířem, což jsou 

dvě poloviny pánve tvořící pilíř. 

 

 Obrázek č. 2.7 – Typy zlomenin acetabula[23] 
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Zlomeniny acetabula dělíme na jednoduché a kombinované. Jednoduché zlomeniny 

můžeme rozdělit na zlomeniny zadní hrany a zadního pilíře, přední hrany a předního pilíře 

nebo příčné zlomeniny (viz Obrázek č. 2.7). Nejčastějším případem je u jednoduchých 

zlomenin odlomení zadní hrany. Mezi kombinované zlomeniny acetabula patří zlomeniny 

předního a zadního pilíře a hrany, zlomeniny tvaru T nebo zlomeniny obou pilířů, které 

řadíme mezi nejkomplikovanější[22]. Zvláštní skupinu tvoří zlomenina dna kloubní jamky, 

která nastane při proražení hlavice kloubu stehenní kosti do dutiny malé pánve.  

Správná funkce kloubu spočívá v dokonalé repozici všech úlomků. Diagnostika 

zlomenin acetabula bývá obtížná, často je potřeba třídimenzionální rekonstrukce. Léčení 

těchto zlomenin klade velké nároky na prostorovou představivost operatéra a vyžaduje 

dokonalé technické vybavení.  

 

2.2.3 Léčení zlomenin  

Základem při léčení zlomenin je dokonalé napravení a narovnání všech částí kosti a 

jejich posunutých úlomků do správné polohy. Nejstarším způsobem léčení je krátkodobé 

nebo dlouhodobé znehybnění a tím zablokování pohybu končetiny za použití sádrové 

dlahy nebo modernějšího plastového obvazu. Jednodušší zlomeniny nebo poranění 

kloubů nevyžadují operační řešení. Dají se léčit již zmíněnou fixací sádrovými obvazy, 

elastickými obinadly nebo použitím ortézy. Při operativním řešení zlomenin se spojení 

dvou kostních úlomků realizuje pomocí drátů, hřebů, dlahy se šrouby nebo pomocí 

zevních fixátorů. Kost se nejčastěji zpevňuje kovovými materiály, a to nerezavějící slitinou 

oceli nebo čistým titanem. Kovový materiál je možno po čase vyjmout nebo se často i 

ponechá, např. jako náhrada kloubů. Nedílnou součástí léčby je rehabilitace prováděná 

pod dohledem lékaře. Často je vhodné doléčení pacienta v lázních. Jako nejhorší případ 

při léčbě zlomenin je u zdevastované kosti vhodnější amputace, nežli bolestivé a 

zdlouhavé léčení s nejistým výsledkem. 

 

2.2.3.1 Léčení zlomenin pánve, komplikace při hojení 

Při poranění pánevního kruhu je nutné sledovat celkový stav pacienta, léčit šok a 

přidružená poranění včetně komplikací.  

Při léčení jednodušších zlomenin stačí u většiny pacientů stabilizace klid na lůžku 

s napínáním svalu. U nestabilních zlomenin se používá zevní fixátor. Ten se ponechá až 

do zhojení zlomeniny. Pokud je fixátor jen jako přechodné řešení, následuje operace. 

K sevření pánevního kruhu je možno použít pánevní svorku, jde také o dočasné řešení. 
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Operační řešení spočívá obvykle v proniknutí větší operační ránou k poraněným 

pánevním kostem, jejich napravení a udržení ve správné poloze do zhojení pomocí dlah a 

šroubů[27]. Operaci je nutno provést neprodleně.  

Při léčení zlomenin pánve se také vyskytuje vysoké procento komplikujících a 

přidružených poranění. Z komplikací vznikajících při operaci je nejzávažnější krvácení, 

které může ohrožovat život pacienta. Poranění velkých i malých cév může být pro 

pacienta osudné. Řešení je pouze identifikace a podvázání tepny. Může také dojít ke 

vzniku krevního výronu, u kterého je nutné pacienta znovu operovat. Komplikace může 

být poranění nervů, které mohou mít za následek poruchy pohyblivosti a citlivosti dolních 

končetin. Častější komplikace je u komplikovanějších zlomenin nedokonalé napravení a 

narovnání všech kostí a jejich úlomků, které je pak provázeno horším funkčním 

výsledkem[28]. Jednou z nejvážnějších pooperačních komplikací je infekce, která 

prodlužuje nebo úplně znemožňuje hojení zlomeniny a oslabuje imunitní systém 

organismu. Léčí se antibiotiky, výplachem rány, nebo je nutno znova provádět operace, 

které prodlužují a znásobují utrpení pacienta. Pozdní komplikace mohou vzniknout při 

špatném zhojení kosti a tím vytvoření pakloubu. Při neúplném napravení a narovnání 

zlomeniny může také dojít v pánvi k asymetrii nebo nestejné délce dolních končetin, která 

je spojená s bolestmi v zádech. 

Zlomeniny kloubní jamky kyčelního kloubu vedou často k postižení chrupavky 

s nutnou náhradou kyčelního kloubu. Dojde-li současně k poranění pánve a acetabula, 

mají být obě zlomeniny řešeny současně. Pokud to stav pacienta nedovoluje, má 

poranění acetabula v ošetření přednost[29].  

Způsob léčby zlomenin pánve a acetabula navrhuje pacientovi operatér. Pokud ale 

existuje alternativní způsob léčby, může si jej pacient vybrat. Velkou chybou při léčení 

těchto zlomenin je předčasné zatěžování, které má za následky prodloužení doby hojení. 

Jako nutná prevence je považována včasná rehabilitace na lůžku, která se provádí ihned 

po odeznění pooperačních bolestí.  

 

2.3 Zevní fixace  

Zevní fixace je chirurgická léčba, která se používá v traumatologii, chirurgii a ortopedii 

k léčbě zlomenin u lidí nebo zvířat. Je vhodná pro otevřené a nestabilní zlomeniny tam, 

kde je vyloučena možnost použití vnitřní fixace nebo pro napravení deformací kostí a 

jejich prodlužování. Pomocí zevní fixace se zlomenina zafixuje do určité polohy, aby došlo 

ke správnému srůstu kostí. 
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Zevní fixace je navrtání a našroubení speciálních šroubů, drátů nebo hřebů do 

nezraněné kosti skrze kůži. Šrouby mají na svém vnějším konci závit, který po napravení 

zlomeniny spojí pomocí zevního fixátoru. Zevní fixátor spojí šrouby mezi sebou pomocí 

kovového rámu a zafixuje je ve vhodné poloze. Výhoda zevní fixace je v jednoduchosti 

operační metody, která minimálně poškozuje měkké tkáně a kosti a umožňuje napravit a 

stabilizovat i tříštivé zlomeniny. Jednoduché systémy zevních fixátorů umožňují také 

snadnou ošetřovatelskou péči u otevřených a infikovaných zlomenin[30]. Nevýhodou zevní 

fixace je vyšší výskyt infekce v okolí šroubů. Kůže se proto musí v místech prostupu 

šroubů kůží preventivně čistit. Umístění fixátoru v oblasti nad kůží také pacienta omezuje 

v běžném denním životě. I přes tyto nevýhody je tato metoda v chirurgii nepostradatelná. 

 

2.3.1 Zevní fixátory 

Existuje řada typů rámových nebo stavebnicových zevních fixátorů, které se mohou 

použít ve všech oblastech těla prakticky na všechny druhy zlomenin a kloubů. Každý typ 

zevního fixátoru je speciálně vyvinut pro jednotlivou kost. Hlavní použití zevních fixátorů je 

na otevřené, tříštivé, mnohočetné zlomeniny včetně zlomenin pánve a páteře. Stále 

dochází k vyvíjení nových typů fixátorů a zlepšování těch dosavadních. 

 

2.3.1.1 Historie zevních fixátorů 

I když je zevní fixace považována za poměrně nový trend v ortopedii a traumatologii, 

ve skutečnosti se její historie datuje téměř 400 let př. n. l. Tehdy nejslavnější lékař 

starověku Hippokrates psal o jednoduchém zevním fixátoru na zlomeninu nohy. Fixátor se 

skládal z kožených kroužků spojených dřevěnými tyčemi. V polovině 19. století byl vidět 

výrazný vývoj zevní fixace. Francouzský chirurg Malgaigne zjednodušeně popsal fixátor 

na zlomeninu holeně, který se skládal z jednoduchého kovového čepu s koženým 

řemínkem. Lékaři a chirurgové v této době používali principy, které jsou v užití ještě dnes. 

Na konci 19. století léčil Parkhill v USA zlomeniny pomocí kolíků implantovaných do kosti, 

které byly externě spojené dvěma deskami. Na začátku 20. století zevní přístroje 

modernizovali a rozšiřovali. Belgický chirurg Lambotte vyvinul zařízení pro zevní fixaci, 

které bylo pomocí kolíků zašroubováno do kosti. Kolíky byly upevněny v jedné rovině do 

kosti a spojeny s vnější tyčí pomocí nastavitelných spon (viz Obrázek č. 2.8). Zlomenina 

ale musela být před použitím fixátoru napravena. Lambotte také poprvé použil samořezné 

závitové kolíky. V roce 1938 vyvinul Hoffmann ze Švýcarska techniku vnější fixace, kdy je 

kolík zašroubován do kosti přes pokožku. Touto technikou bylo možno při operaci 

minimalizovat průnik přes pokožku ke kosti. 
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Mnoho lékařů v polovině 20. století bylo uznáváno pro jejich práci se zevními fixátory. 

Rus Gavriil Ilizarov byl považován za otce zevní fixace. V roce 1950 vyvinul novou 

metodu pro léčbu zlomenin a jiných deformací kostí. Fixátor se skládal z kovových 

kroužků obepínajících končetinu, na které byly připojeny kolíky vedoucí z kostí (viz 

Obrázek č. 2.8). Kroužky byly vzájemně propojeny pomocí závitových tyčí, které 

umožňovaly přesouvat pozici zlomeniny bez dalších operací, zlomeniny pak mohly být 

zafixovány až do úplného uzdravení. Pro svůj první návrh fixátoru se nechal Ilizarov 

inspirovat postrojem pro koně a na jeho výrobu byly použity části z jízdního kola[31]. Tato 

nová technika byla nejdříve využita na Západě, nejdříve u italských chirurgů. Svou 

popularitu získal až po roce 1990, kdy jeho technika byla úspěšně využívána na celém 

světě především při napravování deformací končetin a jejich prodlužování. 

 
Obrázek č. 2.8 – Druhy fixátorů (vlevo typ Lambotte, vpravo typ Ilizarov)

[32,33]  

Zevní fixátory dostaly špatnou pověst během druhé světové války z důvodů špatných 

výsledků, které byly způsobeny komplikacemi při používání. Nejčastěji docházelo 

k infekcím, uvolňováním nebo lámáním kolíků a poškozením nervů a šlach. Ke 

komplikacím většinou docházelo z důvodů špatného používání. Zevní fixace prošla 

mnoha změnami a byla založena na práci mnoha lidí. Zlepšení dovedností a úsudku 

lékařů vedlo opět k současnému přijetí této metody. 

 

2.3.1.2 Typy zevních fixátorů 

Existuje celá řada typů zevních fixátorů, ale v podstatě existují tři základní typy 

fixátorů. Fixátory používající se k fixaci zlomeniny použitím šroubů nebo hřebů 

(Schanzovy šrouby, Steinmannovi hřeby), použitím drátů (Kirschnerovy dráty) nebo 

hybridní fixátor, což je kombinace obou typů. Fixace pomocí drátů se nejčastěji používá 
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v kruhových typech fixátorů (např. typ Ilizarov). V dnešní době se začíná využívat 

kombinace kruhových typů se šrouby. 

 

2.3.1.3 Hlavní domácí a zahraniční výrobci zevních fixátorů 

Mezi hlavní výrobce fixátorů patří např. firmy Orthofix, AO Synthes, Lithos, Aesculap a 

jiné. Italská společnost Orthofix, založená v roce 1980 se specializuje na výrobu páteřních 

fixátorů, fixaci deformovaných kostí nebo vnitřních a vnějších zlomenin. Norská firma AO 

Synthes patří mezi přední světové firmy vyvíjející zdravotnické prostředky jako elektrické 

chirurgické nářadí, biomateriál, nástroje a implantáty pro chirurgické fixace a opravy 

lidského skeletu. Mezi české výrobce fixátorů mohou být zařazeny firmy jako např. 

ProSpon spol. s r.o., Medin a.s. a jiné (viz Obrázek č. 2.9).  

 

Obrázek č. 2.9 – Příklady zevních fixátorů firmy ProSpon[15] 

 

2.3.1.4 Spolupráce VŠB-TU Ostrava při vývoji externích fixátorů 

Strojní fakulta Vysoké školy báňské také spolupracuje na vývoji zevních fixátorů spolu 

s Traumatologickým centrem Fakultní nemocnice v Ostravě. Byly zde navrženy, vyrobeny 

a laboratorně otestovány některé typy zevních fixátorů pro léčení otevřených nestabilních 

zlomenin s cílem navrhnout nové principy řešení nebo zdokonalení jejich konstrukce. Jako 

např. zevní fixátor na kost dolní končetiny, koleno, pánev, loket a zápěstí. Na některých 

typech fixátorů bylo provedeno numerické modelování.  

Při řešení zevního fixátoru na bérec bylo cílem zdokonalení konstrukce a navržení 

nových principů řešení. Při jeho dalším vývoji se vycházelo z fixátoru, používaném na 

Traumatologickém oddělení FN v Ostravě, který nesl označení MCD. K tomuto fixátoru 

byli navrženi jezdci, kteří umožňovali fixaci drátu v různých rovinách. Pomocí 
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laboratorního zkušebního zařízení bylo provedeno biomechanické měření. Vzhledem 

k častému užívání bylo následně přistoupeno ke studiu zevního fixátoru na koleno, na 

kterém byla rovněž provedena biomechanická měření s jeho následnou úpravou. U 

zevních fixátorů na pánev byly vyvinuty dva prototypy, u kterých byly provedeny měření a 

výpočty. Dalším řešeným aparátem byl zevní fixátor na loket (viz Obrázek č. 2.10). Byl 

vyvinut fixátor Ilizarova typu s elektricky řízeným motorickým pohonem pro zajištění 

včasné rehabilitace lokte, který umožňoval pohyb lokte v ose rotace pomocí otočných 

kloubů. Posledním vyvinutým prototypem byl fixátor na zápěstí, který pomocí kloubů 

umožňoval nastavení zápěstí v různých úhlech.  

Výzkum a vývoj zevní fixace je řešen v projektu MPO FR-TI3/818 – Zevní fixace (web: 

http://aplmech.vsb.cz/zevni-fixace/), kde spolupracovaly FS, FMMI a FEI s firmami Medin 

a.s. a Prospon s.r.o. 

 
Obrázek č. 2.10 – Typy zevních fixátorů (vlevo fixátor na koleno, vpravo fixátor na loket)

[1] 

 

2.3.1.5 Základní části zevního fixátoru 

Mezi základní části zevních fixátorů patří tělo fixátoru, držáky podpůrných prvků a 

vlastní podpůrné prvky, které tvoří šrouby, hřeby nebo dráty. Tyto tři části jsou tvořeny 

kruhy, půlkruhy, rozpěrnými tyčemi, třmeny, objímkami a spojovacím materiálem. 

Základný opěrný systém tvoří tělo fixátoru, přes které se přenáší zatížení působící na 

kost. Tělo by mělo být pevné, tuhé, snadno smontovatelné a rozmontovatelné a co 

nejlehčí, aby nekomplikovalo léčení zlomeniny.  

Mezi podpůrné prvky patří Kirschnerovy dráty, které se používají ke znehybnění a 

stabilizaci zlomených částí kostí při léčbě zlomenin, prodlužování končetin, napravování 

deformovaných končetin aj. Dráty se vyrábějí z nerezové oceli v různých velikostech a 

slouží k dočasné fixaci při operacích, při úplné fixaci jsou pak odstraněny. U malých 
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zlomenin ruky mohou být použity pro konečnou fixaci. Drát prochází přes kůži použitím 

síly nebo předvrtáním otvoru vrtačkou do kosti a druhou stranou ven, kde je připojen 

k určitému držáku, aby přenášel sílu z kosti. Mohou být také použity na znehybnění 

kloubů. Kirschnerovy dráty se vyrábějí válcové nebo se závitem, který slouží k zabránění 

axiálního posuvu v kostní tkáni (viz Obrázek č. 2.11). Na jednom konci jsou opatřeny 

hrotem, který má tvar trojbokého jehlanu, který je plochý nebo se šroubovými drážkami. 

Opačný konec slouží k upnutí a je buď válcový, nebo s ploškou[34]. Schanzovy šrouby se 

vyrábějí z nerezové oceli nebo čistého titanu v různých průměrech a délkách (viz Obrázek 

č. 2.11). Steinmannův hřeb je pojmenován podle švýcarského lékaře Steinmanna. Je to 

válcová kovová tyč, která se používá k fixaci zlomenin. Má válcovitý tvar na jednom konci 

opatřený hrotem a na opačné straně opatřený různými zakončeními.  

 
Obrázek č. 2.11 – Typy podpůrných prvků (vlevo Schanzovy šrouby, vpravo Kirschnerovy dráty, 

dole Steinmannovy hřeby)
[35] 

Držáky podpůrných elementů slouží ke dvěma základním druhům upnutí: k vlastnímu 

upnutí hřebů nebo drátů a k upnutí těchto držáků ke konstrukci fixátoru. Tímto způsobem 

se ve spojení s kostí získává integrovaná biomechanická konstrukce. Spolehlivost těchto 

držáků závisí na počtu použitých šroubů nebo drátů, na prostorovém rozdělení a na 

způsobu jejich upnutí. Spolehlivé a pevné upnutí se dosahuje systematickým střídáním 

utahovacích šroubů. Tyto základní stavební prvky mohou být doplněny dalšími prvky 

fixátoru např. tlačným a tažným systémem nebo naklápěcími a natáčecími hlavicemi[3].  

 
Obrázek č. 2.12 – Držáky podpůrných elementů[15] 
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Držáky podpůrných elementů mohou tvořit různé druhy jezdců, svorek a spoustu 

dalších elementů, které se mohou měnit s určitým typem fixátoru (viz Obrázek č. 2.12). 

Jezdci se skládají z upínek navlečených na čepu. Tento čep stahuje upínky k sobě 

pomocí matice umístěné na jeho konci. Upínky mohou být proti sobě otočné a tím 

umožňují nastavení různých poloh drátů nebo šroubů ve všech rovinách. Mezi držáky 

patří také svorky, které umožňují spojování tyčí stejně jako jezdci, ale používají se spíše 

tam, kde nejsou kladeny velké nároky na pevnost spoje.  

 

2.3.1.6 Materiály zevních fixátorů 

Pevnost, tuhost a spolehlivost zevního fixátoru závisí na vhodném zvolení typu 

použitého materiálu. Požadavky jsou kladeny nejen na funkčnost, ale i na dosažení 

maximální životnosti. V každém materiálu totiž vzniká při dlouhodobém používání 

poškození, které může skončit i únavovým lomem v místech koncentrace napětí. 

Imunitní systém člověka se snaží zlikvidovat každou částici, která nepatří do lidského 

těla. Aby tělo agresivně nereagovalo na implantované materiály, je potřeba ho vhodným 

způsobem upravit. Použitím nanotechnologie se na vnější povrch fixátoru nanese vrstva 

kovu na bázi nanočástic, která umožní vyšší ochranu proti bakteriím a mikrobům. Jizvy po 

operacích se pak budou dobře hojit a nebude docházet k infekcím. Při opakovaném 

používání fixátorů bude snadnější čištění a údržba. Povrch materiálu je v dnešní době 

možno pomocí nanotechnologie upravit jen u vnějších částí fixátoru (např. rám), které 

nejsou aplikovány do lidské tkáně.  

Mezi nejpoužívanější materiály patří austenitická korozivzdorná ocel nebo slitiny 

titanu. Titan má nižší hmotnost při stejné mezi pevnosti a lepší odolnost proti korozi než 

ocel, ale poloviční modul pružnosti. Takže pro dosažení stejných tuhostních vlastností 

jako při použití ocelových fixátorů je nutno zvětšit rozměry. Nevýhoda titanu je také jeho 

cena. Další materiály na výrobu fixátoru jsou slitiny kobaltu, které jsou dobře snášeny 

lidským tělem a mají vyšší pevnost a odolnost proti korozi než korozivzdorné oceli. Při 

použití slitin hliníku je nutné upravit jejich povrchovou vrstvu např. eloxováním, které 

zabrání oxidaci hliníku a chrání ho.  

Na nové materiály je kladeno stále více požadavků. Měly by být neviditelné na 

rentgenových snímcích, protože chirurgové musí někdy snímky v průběhu operace 

opakovat v různých úhlech pohledu, aby byli zlomeniny lépe viditelné. Proto je velice 

důležité, aby na rentgenovém snímku nebyl vidět zevní fixátor, který by zastínil zlomeninu. 

Využití takového materiálu by vedlo ke zkrácení doby operace a snížení ozáření pacienta 

i chirurga[1]. Dalším požadavkem je hmotnost. Zevní fixátor by měl být co nejlehčí, aby 



 

26 
 

nepřetěžoval pacienta svou konstrukcí. Tento požadavek je spojen i s použitím 

kompaktních rozměrů, které by zvyšovaly pohyblivost a komfort pacienta. Materiál, který 

zaručuje vysokou a pevnost a nízkou hmotnost je např. uhlíkové vlákno, které je díky své 

nízké hmotnosti rozšířeno zejména v automobilovém průmyslu. 

Nové materiály, které by mohly uspokojit požadavek neviditelnosti na rentgenových 

snímcích, jsou polymery na bázi uhlíku. Mezi nejznámější polymer patří polyuretan, který 

je pevný, pružný a odolný. Pro litý polyuretan PUR GS jsou některé fyzikální vlastnosti 

uvedeny v tabulce č. 2.1. V lékařství je využíván díky tomu, že je organismem velice 

dobře přijímán. Je také netoxický a absolutně odbouratelný. 

Vlastnost:  Polyuretan PUR GS 
   
Hustota ISO 1183 1,17 [g/cm3] 
Modul pružnosti v tahu ISO 527 1300 [MPa] 
Tažnost ISO 527 23 [%] 
Napětí na mezi kluzu ISO 527 45 [MPa] 
Tepelná vodivost DIN 52 612 [W/K m] 
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 3,3 [%] 

Tabulka č. 2.1 – Vybrané fyzikální vlastnosti – polyuretan litý (PUR GS)[24] 

K nejperspektivnějším materiálům patří vláknové kompozity s matricí z již zmíněného 

polyuretanu. Jejich využití celosvětově směřuje do oblastí průmyslu a také 

biomedicínského inženýrství. Kompozit je materiál, ve kterém jsou kombinovány dva 

druhy materiálů s odlišnými fyzikálními i chemickými vlastnostmi (např. polymer-keramika, 

polymer-polymer). Jednou z komponent je matrice a druhou je vyztužující vlákno, které je 

spojeno pryskyřičným pojivem. Polymerní kompozity mají nízkou hmotnost, vysokou 

pevnost při statickém a dynamickém namáhání a vynikající odolnost v korozním prostředí. 

Matrice chrání výztuž před mechanickým a chemickým poškozením a umožňuje přenos 

vnějších napětí do výztuže. V tabulce č. 2.2 je popsáno poměrné srovnání kompozitu 

FRC, který je složen z 50% skelných vláken v polyesterové pryskyřici a ostatních 

materiálů. 

Vlastnost: Kompozit (FRC) Hliník Ocel Dřevo (borovice) 
     
Hustota 1,00 1,30 4,00 0,30 
Lineární roztažnost 1,00 3,00 2,00 0,50 
Tepelná vodivost 1,00 300,00 80,00 0,20 
Tuhost 1,00 1,20 1,70 0,60 
Pevnost v tahu 1,00 0,40 1,00 0,10 
Pevnost v ohybu 1,00 0,70 1,10 0,30 

Tabulka č. 2.2 – Poměrné srovnání fyzikálních vlastností různých konstrukčních materiálů[36] 

Při použití nanotechnologie jsou kompozity vyráběny míšením práškového plniva a 

tekuté matrice[36]. Nejčastěji používaná plniva jsou vrstevnaté silikáty nebo různé formy 
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uhlíku, jako jsou grafénové destičky a uhlíkové nanotrubičky. Nanočástice mají všechny 

rozměry částic na úrovni nanometrů (10-9 m). Nanotrubičky jsou tvořeny molekulovými 

válci z atomů čistého uhlíku uspořádanými do šestiúhelníku (viz Obrázek č. 2.13). Mohou 

se vyskytovat v jedné nebo více vrstvách. Jednovrstvá uhlíková trubička má pevnost 

v tahu 50-100 GPa a vysokou tepelnou a elektrickou vodivost[36]. Na rozdíl od vláknových 

kompozitů je matrice polymerních nanokompozitů hlavním nositelem všech podstatných 

mechanicko-fyzikálních a chemických vlastností. Nová generace nanokompozitů je bio-

nanokompozit, jehož matrice je složena z přírodního polymeru a plnivo má organický 

nebo anorganický charakter. Tyto kompozity mají výhody v biologické rozložitelnosti a 

biokompatibiltě. V současné době jsou nanokompozity jedny z nejrychleji se rozvíjejících 

polymerních materiálů. 

 
Obrázek č. 2.13 – Nanotrubičky (vlevo pohled pod elektronovým mikroskopem na vlákna, vpravo 

molekulový válec z atomů uhlíku)
[25,26] 

 

2.3.2 Zevní fixátory pro pánev a acetabulum 

Léčba pomocí napínání svalu zlomených končetin pomocí závaží má spoustu 

nežádoucích faktorů. Ve všech případech musí být pacient dlouhou dobu upoután na 

lůžko s následnými komplikacemi jako proleženiny, infekce, bolesti, složitost 

ošetřovatelské péče atd. Proto se začalo uvažovat v posledních 15 letech o možnostech 

léčby pomocí zevního fixátoru, která umožňovala okamžité napravení zlomenin pánve a 

její stabilizaci jednoduchým a bezpečným způsobem. Tímto způsobem se snížily bolesti 

pacienta i následné přidružené poranění, což vedlo k lepšímu funkčnímu výsledku léčby. 

Vzhledem k tomu, že nebyly vyráběny žádné speciální fixátory určené přímo na 

pánev, ale pouze hybridní fixátory, které neumožňovali léčení zlomenin acetabula pomocí 

bočního tahu v ose stehenní kosti. Fixátory byly složené z ostatních typů, které však 

mohly být použity pouze pro dočasnou fixaci. Až se v roce 1996 Strojní fakulta Vysoké 

školy báňské spolu s Traumatologickým centrem Fakultní nemocnice v Ostravě pokusily 

rozšířit možnosti využití zevních fixátorů. 
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2.3.2.1 Prototyp I. zevního fixátoru na acetabulum 

V první fázi výzkumu byl vyvinut zevní fixátor, který prováděl napravení a fixaci 

zlomeniny acetabula k lopatě kyčelní kosti, ale neumožňoval boční napravení kloubu 

stehenní kosti. U tohoto fixátoru vznikalo při zafixované pánvi nebezpečí přemístění 

zlomeniny acetabula při pohybu pacienta na lůžku. Proto bylo vyvinuto rameno, které 

umožňovalo provádět zvlášť boční napravování. Napravení ale nebylo dostatečně přesné.  

Proto byl v druhé fázi výzkumu použit fixátor Ilizarova typu, který umožňoval boční 

napravení pomocí Kirschnerových drátů. Nevýhoda tohoto fixátoru byla nulová aplikace u 

obézních pacientů a zdlouhavá aplikace kruhového fixátoru. Následně došlo ke spojení 

obou typů fixátorů. Nevýhodou tohoto spojení byla ztráta možnosti následného bočního 

napravení zlomeniny acetabula.  

Tento typ fixátoru bylo možno použít pouze k fixaci dobře napravené zlomeniny 

acetabula. Výhodou kruhového fixátoru byla možnost využití jeho možností napravení 

v léčbě otevřených zlomenin stehenní kosti[2]. 

 

2.3.2.2 Prototyp II. zevního fixátoru na acetabulum 

Nevýhody z prototypu I byly odstraněny vyvinutím prototypu II, který umožňoval 

postupné napravení zlomeniny acetabula. Fixátor byl zaveden v lopatách kyčelních kostí 

z přední strany a v kostech stehenních.  

 

 Obrázek č. 2.14 – Schéma prototypu II[2] 
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Výhodou tohoto prototypu byla možnost přesného i následného napravení zlomenin 

acetabula s možností následného odstranění předního fixátoru. Nevýhodou byla 

nemožnost pohybu v kyčelním kloubu po odstranění předního fixátoru. Proto byl vyvinut 

dynamický stabilizátor s kulovou plochou, který by zajistil stabilizaci kyčelního kloubu i při 

pohybu končetiny bez jejího zatížení, ale i možnost chůze bez zátěže[2].  

Tento fixátor se skládal ze dvou vzájemně se pohybujících částí s kulovými plochami, 

jejichž střed byl umístěn do středu kulové plochy kyčelního kloubu. Jedna část fixátoru 

byla uchycena k soustavě fixátorů umístěných na pánvi, druhá část byla připevněna ke 

stehenní kosti (viz Obrázek č. 2.14). Otočný kloub je tvořen dvěma ocelovými talíři, které 

jsou ve středu spojeny čepem. Poloha čepu je zajištěna pomocí matice, umístěné na 

konci čepu.  

Nejdůležitější částí při zavedení fixátoru bylo umístění otočného kloubu přesně 

doprostřed hlavice kyčelního kloubu. Vlivem nepřesného nastavení polohy fixátoru by 

mohlo dojít k přemístění kyčelního kloubu a acetabula. I při opakovaných pokusech na 

maketě se nepodařilo zavést kloub přesně na střed kyčelního kloubu. Proto nebyl prototyp 

II použit.  

 

2.3.2.3 Prototyp III. zevního fixátoru na acetabulum 

Na základě všech nevýhod byl navržen a sestrojen prototyp III. Tento prototyp se 

skládal ze dvou držáků, které byly pomocí Schanzových šroubů připevněny do lopat 

kyčelních kostí. Tyto držáky byly mezi sebou spojeny pomocí tvarované tyče z přední 

strany pánve. Pomocí kloubových držáků připojených na konci tyče je připojen boční 

fixátor, který je upevněn do stehenní kosti pomocí Schanzových šroubů (viz Obrázek č. 

2.15). Šrouby jsou uloženy v kloubových držácích s excentrickými otvory pro zajištění 

mimoběžné fixace. 

 Obrázek č. 2.15 – Schéma prototypu III (vlevo základní prototyp, vpravo s dodatečnými)
 [2] 
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Kloubový systém bočního fixátoru obsahuje dva kulové klouby, které mohou být 

rozšířeny ještě o jednorovinný kloubní systém, který umožňuje pohyb v kyčli. K dokonalé 

centraci a následnému dolaďování napravení byly vyrobeny přídavné přípravky, které 

umožňují dodatečnou úpravu postavení zlomeniny acetabula bez nutnosti změny 

fixačního systému pomocí kalibrovaného pružinového distraktoru (viz Obrázek č. 2.16)[2]. 

 

Obrázek č. 2.16 – Pružinový distraktor[2] 

 

Na vytvořeném fixátoru byly provedeny biomechanické zkoušky v laboratořích kateder 

VŠB-TUO. Měřením byla zjištěna velikost deformací ve fixátoru, který byl ustaven na 

dřevěném špalíku do pozice, aby odpovídal sestavení na pacientovi (viz Obrázek č. 2.17). 

Špalík jednoduše nahrazuje uchycení v kosti a pro testování není potřeba souhlasu etické 

komise, oproti testování na mrtvole. Tento fixátor byl později úspěšně použit u 15 pacientů 

bez žádných komplikací a vedl ke zlepšení dlouhodobých výsledků léčby zlomenin 

acetabula. 

 

 
Obrázek č. 2.17 – Zevní fixátor pro pánev a acetabulum a jeho měření v laboratořích[11] 
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2.3.3 Operační postup při léčení pánve a acetabula za použití 

zevního fixátoru 

Léčba závisí na celkovém stavu pacienta a jeho přidružených zraněních. Neoperativní 

léčbu můžeme provést jen tehdy, když je kyčelní kloub stabilní. Operativní léčba se 

provádí u nestabilních zlomenin, kde jsou fragmenty kyčelního kloubu přemístěny více jak 

3 mm. Trvání léčby zlomenin závisí na délce trvání vykloubení acetabula. Proto se v první 

fázi zavádí zevní fixátor, který má jednoduchou aplikaci a přináší pro pacienta nejmenší 

zátěž při operaci.  

 

2.3.3.1 Zavádění zevního fixátoru 

Zavádění vnějšího fixátoru se provádí na operačním sále, většinou v celkové 

anestezii. Po ošetření všech dutinových zranění se pod rentgenovým zesilovačem zavádí 

Schanzův šroub v ose kloubu stehenní kosti[2]. Následně se provede napravení zlomeniny 

acetabula. Poté se zavedou Schanzovy šrouby do obou lopat kyčelních kostí, které se 

uchytí do kulových čelistí fixátoru. Tyto čelisti se mezi sebou spojí pomocí tvarované tyče. 

Dále se pomocí kloubů provede spojení tyče a šroubu v kyčelním kloubu a pod 

rentgenovým zesilovačem se provede napravení zlomeniny. Následuje zavedení dvou 

Schanzových šroubů do stehenní kosti s jejich upevněním na tvarovanou tyč fixátoru. 

 

První den po zavedení fixátoru se provádí rentgenový snímek zlomeniny. Při posunutí 

zlomeniny se provádí její napravení. Další kontrola pomocí rentgenu se provádí za 1 – 2 

týdny. Následně se po uvolnění kyčelního kloubu provádí jeho malý pohyb. Pokud pacient 

nevykazuje bolesti, může přejít k léčbě rehabilitací. Rehabilitace probíhá ve formě cvičení. 

Jejím cílem je posílení svalů, zlepšení koordinace pohybu a zlepšení průtoku krve. Při 

rehabilitaci by nemělo dojít k přetěžování, které by způsobovalo pacientu bolest v místě 

zlomeniny a mohlo by dojít ke zpomalení hojení kosti. Pacient se zevním fixátorem má 

omezenou pohyblivost a fixátor vyčnívá do prostoru, proto je potřeba bezpečně upravit 

prostředí, ve kterém se nachází.  

 

2.3.3.2 Odstranění zevního fixátoru 

Odstranění zevního fixátoru probíhá až po úplném zhojení kostí nejdříve v 6 až 10 

týdnech po úrazu. Doba pro odstranění je hlavně určena pevností srůstu zlomeniny. 

Odstranění fixátoru se provádí v celkové nebo lokální anestezii. Tyto šrouby se postupně 
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vyjmou a zlomenina se zkontroluje pomocí rentgenu. Pokud je vše v pořádku, může 

následně dojít k odstranění celého fixátoru. Vnější rám a šrouby vyžadují obvykle 

speciální klíče. 

Po odstranění se musí fixátor naložit na 12 hodin do vodného roztoku na bázi jódu. 

Poté se aparát vyjme, opláchne se destilovanou vodou a rozebere na jednotlivé součásti. 

Všechny mechanické nečistoty se odstraní pomocí kartáče a následně se vloží do 

ultrazvukové čističky. Po vyjmutí z čističky se všechny součásti promažou silikonovým 

olejem. Před sterilizací se celý fixátor složí, aby byl připraven pro následné použití[37]. 
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3 ROZBOR ZATÍŽENÍ A VOLBA OKRAJOVÝCH PODMÍNEK 

UCHYCENÍ EXTERNÍHO FIXÁTORU 

Prvotní zevní fixátor pro pánev a acetabulum byl navržen doc. Mudr. Leopoldem 

Plevou, CSc. v rámci projektu zevní fixace IGA MZ ČR č. 3522-4. Dále je tento fixátor 

vyvíjen na katedře Pružnosti VŠB-TU v Ostravě ve spolupráci s Fakultní nemocnicí 

v Ostravě, Úrazovou nemocnicí v Brně, českým výrobcem lékařských nástrojů MEDIN a.s. 

a výrobcem chirurgické techniky Prospon s.r.o. v rámci projektu výzkumu a vývoje MPO 

FR-TI3/818 – Zevní fixace, viz web: http://aplmech.vsb.cz/zevni-fixace/. 

 

Obrázek č. 3.1 – Zevní fixátor pro pánev a acetabulum – stávající řešení [1] 

Stávající řešení zevního fixátoru bylo složeno z trubkového rámu a hliníkových držáků 

pro rám i Schanzovy šrouby. Materiál trubek, použitých na rám je korozivzdorná ocel, 

která je vhodná pro chirurgické nástroje. Průměr trubek byl 12 mm a síla stěny 1 mm (viz 

Obrázek č. 3.1).  

V novém řešení byl stávající fixátor modifikován. Trubky byly nahrazeny tyčemi 

z uhlíkových vláken o průměru 8 mm a jako materiál pro svorky byla zvolena titanová 

slitina. Pro modelování a výpočet byl zvolen program Ansys Workbench 12, který je 

součástí programu Ansys. 
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3.1 Model zevního fixátoru 

Vytvořený model zevního fixátoru byl nastaven do určité polohy tak, aby vyhovoval 

obecnému rozmístění pro uchycení do pánevních kostí pomocí Schanzových šroubů. 

Šrouby jsou uchyceny k rámu fixátoru pomocí titanových svorek. Fixátor se skládá 

z uhlíkových tyčí průměru 8 mm o délkách 200, 230 a 250 mm (viz Obrázek č. 3.2) 

propojených svorkami tyčí z titanu. Podle typu pacienta a charakteru zlomeniny mohou 

být tyče a šrouby nahrazeny za kratší nebo delší.  

Pomocí MKP je řešen jeden obecný případ rozmístění částí fixátoru. Podrobné 

rozměry částí fixátoru jsou uvedeny v příloze A ve výkresové dokumentaci.  

 
Obrázek č. 3.2 – Model zevního fixátoru s okótovanými délkami v [mm]. 

 

Tyče z uhlíkových vláken délky 200 mm jsou umístěny po stranách pánve. Na konci 

těchto tyčí jsou v zadní části pánve umístěny za sebou dvě svorky šroubů (viz Obrázek č. 

3.2). Tyto svorky tvoří spojení mezi Schanzovými šrouby a tyčí. V přední části pánve jsou 

další dvě tyče z uhlíkových vláken, které spojují postranní tyče a tvoří rám pomocí třech 

svorek tyčí. Takto složený fixátor je určen pro fixaci zlomenin pánve. Pro zlomeniny 

acetabula jsou na rám fixátoru připojeny pomocí svorek tyčí další 2 tyče z uhlíkových 

vláken (viz Obrázek č. 3.2). Tyč délky 230 mm je umístěna k postranní tyči rámu v přední 

části rovnoběžně se stehenní kostí. Na jejím spodním konci je umístěna další svorka tyčí, 

na kterou je napojena uhlíková tyč délky 250 mm. Pro zajištění pevného nastavení 
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spojení je tato tyč upevněna na rám v přední části pánve. V blízkosti dolního spoje obou 

tyčí je umístěna svorka šroubu, ve které je svěrně uchycen Schanzův šroub, který je 

zašrouben do kloubu stehenní kosti. 

Svorky tyčí jsou tvořeny dvěma obdélníky o rozměrech 27 mm a 20 mm, které jsou 18 

mm široké (viz příloha A – výkresová dokumentace). Ve stěně svorky je umístěn otvor o 

průměru 8 mm pro připojení uhlíkové tyče. Svorka je v polovině rozříznuta až po 

vytvořený otvor a pomocí šroubu s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem velikosti M5 

tvoří svěrný spoj tyče (viz Obrázek č. 3.3). Šroub je na druhém konci svorky zašrouben do 

kuželu, který je ve svorce částečně zapuštěn. Tento kužel obě svorky spojuje a tvoří také 

otočný pevný spoj, díky kterému je možno svorky nastavit do jakékoliv polohy. Kužel má 

průměr 13,5 mm, délku 10 mm a po obou stranách je zkosen na průměr 10 mm do hlouby 

4,5 mm. Svorky tyčí mají všechny vnější hrany zaobleny poloměrem 2 mm a všechny 

další ostré hrany jsou zkoseny tak, aby byla zajištěna bezpečnost pacienta a operatéra 

proti náhodnému poranění o ostré hrany nebo protržení chirurgických rukavic.  

 

Obrázek č. 3.3 – Kovové části zevního fixátoru (nahoře držák šroubu, dole držák uhlíkových tyčí) 

Svorky šroubů jsou podobně spojeny pomocí kuželu jako svorky tyčí, ale svorka pro 

Schanzův šroub je podstatně menší s otvorem o průměru 6 mm (viz Obrázek č. 3.3). 

V této svorce není kužel částečně zapuštěn, ale dosedá na její povrch.  Šrouby 

s válcovou hlavou M5 a podložky jsou vyrobeny z titanové slitiny Ti6AI4V, určené pro 

chirurgické nástroje. Z titanové slitiny je také vyroben kužel, do kterého jsou šrouby 

zašroubeny. Další rozměrové hodnoty jsou uvedeny v příloze A ve výkresové 

dokumentaci. 
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3.2 Vlastnosti použitých materiálů 

Materiál Schanzových šroubů, používaných firmou Medin a.s. je korozivzdorná ocel 

17 350 (DIN 1.4401, AISI 316 LVM, X 2 CrNiMo 18-15-3). Obecně korozivzdorná ocel je 

název pro všechny oceli, které nepodléhají korozi a jsou odolné oxidaci. Chemické složení 

oceli není korozivní, proto nepotřebuje žádný speciální druh povrchové úpravy. Na 

povrchu oceli je pasivní vrstva, která se neustále obnovuje a zabraňuje tak korozi. Další 

vlastností korozivzdorných ocelí jsou jejich dobré mechanické vlastnosti, proto jsou tyto 

oceli využívány pro velmi namáhané díly. Oceli také nejsou magnetické, ale mohou být 

částečně zmagnetizovány. 

Mechanické vlastnosti korozivzdorné oceli 17 350 jsou uvedeny v tabulce č. 3.1. Tato 

ocel se používá pro středně namáhané součásti a konstrukční díly, které odolávají 

trvalému působení vody, vodní páry, vlhkosti vzduchu, organickým kyselinám se střední 

nebo vyšší koncentrací a vyšším teplotám. Je vhodná pro chemický, textilní, potravinářský 

a farmaceutický průmysl. 

Korozivzdorná ocel 17 350: 
Název: 

 
Označení: 

 
Hodnota: 

 
Jednotka: 

    
Mez pevnosti: RM 550 - 700 MPa 
Modul pružnosti v tahu: E 200 000 MPa 
Poissonovo číslo: µ 0,29 - 
Mez pevnosti v kluzu: Rp0,2 240 MPa 
Tažnost: A 43 % 
Nárazová práce: KV 100 J 
Hustota: ρ 8000 kg·m-3 

Tepelná vodivost: λ 14,6 W·m-1K-1 

Tabulka č. 3.1 – Mechanické vlastnosti materiálu (ocel 17 350)[38] 

Na svorky pro šrouby a svorky tyčí z uhlíkových vláken byla použita titanová slitina 

Ti6AI4V dle ISO 5832-3. Její mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 3.2.   

Ti6AI4V: 
Název: 

 
Označení: 

 
Hodnota: 

 
Jednotka: 

    
Hustota: ρ 4220 kg·m-3 

Modul pružnosti v tahu: E 110 000 MPa 
Modul pružnosti ve smyku: G 42 000 MPa 
Poissonovo číslo: µ 0,33 - 
Mez pevnosti: RM 990 - 1170 MPa 
Tepelná vodivost: λ 7 W·m-1K-1 

Tvrdost: HRC 41-44 - 

Tažnost: A 8 - 15 % 
Tabulka č. 3.2 – Vlastnosti slitiny titanu Ti6AI4V[39] 
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Titan je lehký šedý kov s poměrně vysokou tvrdostí a výraznou odolností proti korozi a 

patří mezi nejrozšířenější prvky v zemské kůře. Jeho masivnímu technologickému 

uplatnění ale brání vysoká cena výroby čistého kovu, proto se používá jako složka 

různých slitin kovů nebo jako protikorozní ochranná vrstva ve formě sloučenin. Vysoké 

náklady tak omezují oblast použití na vojenské, letecké a kosmické aplikace, lékařské 

přístroje a drahé sportovní automobily a zařízení. Čistý titan má teplotu tání 1668°C a je 

používán také pro dentální a ortopedické implantáty díky dobré snášenlivosti 

v biologickém prostředí. Při porovnání titanu s ocelí má titan přibližně stejnou pevnost jako 

ocel, ale je o 45% lehčí. Titan je také dvakrát pevnější než hliník pouze s 60% nárůstu 

hmotnosti. Titanové slitiny mají velmi vysokou pevnost v tahu, a tuhost i při extrémních 

teplotách. Slitina Ti6AI4V patří mezi nejvíce používané slitiny titanu. Její chemické složení 

je přibližně 89,5% titanu, 6% hliníku, 4% vanadu, maximálně 0,25% železa a 0,2% 

kyslíku[40].  

Tyče rámu byly vyrobeny z uhlíkového vlákna. Mechanické vlastnosti tohoto materiálu 

jsou uvedeny v tabulce č. 3.3. Uhlíkové vlákno je materiál, který tvoří tenké vlákna o 

průměru 5-10 µm a skládá se převážně z atomů uhlíku. Atomy uhlíku vytváří dohromady 

mikroskopické krystaly, které jsou uspořádány rovnoběžně k podélné ose vlákna. 

Uspořádáním krystalů získává vlákno na svou velikost neobyčejnou pevnost. Několik tisíc 

uhlíkových vláken je stočeno v přízi, která může být použita samostatně nebo vetkaná do 

tkaniny[41]. Příze nebo tkaniny mohou být vytvarovány do různých tvarů od desek a tyčí až 

po karoserie automobilů, umělé kosti, ozubená kola nebo pružiny.  

Uhlíkové vlákno (Carbon Fiber): 
Název: 

 
Označení: 

 
Hodnota: 

 
Jednotka: 

    
Hustota: ρ 1700 kg·m-3 

Modul pružnosti v tahu: E 95 000 MPa 
Modul pružnosti ve smyku: G 36 000 MPa 
Poissonovo číslo: µ 0,32 - 
Tvrdost: HV 70 - 

Tepelná vodivost: λ 40 W·m-1K-1 

Maximální teplotní odolnost: t 2800-5000 °C 
Tabulka č. 3.3 – Vlastnosti materiálu (uhlíkové vlákno)[42] 

Uhlíkové vlákno se vyznačuje vysokou tuhostí, vysokou pevností v tahu, nízkou 

hmotností, vysokou chemickou odolností a biologickou snášenlivostí, odolností proti 

vysokým a nízkým teplotám, nehořlavostí a nemagnetičností. Proto je tento materiál 

využitelný v mnoha oborech, jako např. lékařství, letectví, automobilový průmysl a stává 

se díky svému použití stále větším trendem (výroba nábytku, díly automobilů, atd.) 

V porovnání s ocelí se uhlíkové vlákno vyznačuje dvakrát větší tuhostí při pětinové 

hmotnosti a oproti oceli lépe absorbuje energii. Uhlíkové vlákno může být složeno 
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z různých prvků. Vyrábí se z dlouhých vláken uhlíku, která se kombinují s polymery, které 

jsou lehké a tvarovatelné. Spojením vzniká materiál s výbornými vlastnostmi. 

Nejpevnějším a nejdražším materiálem jsou uhlíkové nanotrubice, (viz kapitola 2.3.1.4). 

 

3.3 Zjednodušení výpočtového modelu 

Na základě CAD modelu, (viz Obrázek č. 3.2) byl vytvořen výpočtový model, který byl 

z důvodu jednoduššího modelování a zkrácení výpočtového času přijatelným způsobem 

zjednodušen.  

Závit na Schanzových šroubech byl nahrazen válcovou plochou (viz. Obrázek č. 3.4 

vlevo), na kterou se v dalších krocích výpočtu budou přiřazovat okrajové podmínky. U 

svorek šroubů byla ve výpočtovém modelu odebrána hlava šroubu s podložkou a závit 

šroubu byl změněn ve válcovou plochu. Stejný postup byl opakován u všech svorek tyčí. 

V rozříznuté části svorky byla válcová část šroubu zaoblena. Zjednodušení bylo 

provedeno i v kuželovém spojení obou svorek. Svorky i kužel byly spojeny v jednu 

součást a hrany ve spojení mezi svorkami byly zaobleny (viz. Obrázek č. 3.4 vpravo).  

 
Obrázek č. 3.4 – Zjednodušení ve výpočtovém modelu (vpravo – zjednodušení svorek) 

 

Vytvořená zjednodušení modelu příliš neovlivní výsledek výpočtu, ale jsou do modelu 

zařazena z důvodu nahrazení nepodstatných částí. Výpočtový model byl nastaven do 

polohy, která simuluje jednu z variant obecného nastavení fixátoru při léčení pacienta, (viz 

geometrie na Obrázku č. 3.2). Při obecném nastavení polohy je fixátor plně nesymetrický 
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a je zřejmé, že při léčbě bude nastavení fixátoru vždy jiné a bude odpovídat fyziologii a 

povaze zlomeniny pacienta.  

 

3.4 Mechanické Kontakty 

Mechanické kontakty slouží k vytvoření vazeb mezi jednotlivými tělesy, které omezují 

pohyb mezi jednotlivými částmi. Kontakty mohou být mezi sebou pevně spojeny nebo se 

po sobě mohou posouvat s určitým součinitelem smykového tření. Jelikož se výpočtový 

model fixátoru skládá z více součástí, bylo nutné aplikovat kontakty na všechny jednotlivé 

části. 

Na model byly použity slepené kontakty, nazývané v programu Workbench Bonded. 

Kontakty slouží k zabránění posunutí kontaktních ploch ve všech směrech a nesmí u nich 

dojít k prokluzu. Slepené kontakty byly vytvořeny na výpočtovém modelu u všech 

kontaktních oblastí vždy mezi dvěma kontaktními plochami. Tyto kontakty byly vytvořeny 

vždy mezi válcovou plochou uhlíkových tyčí nebo Schanzových šroubů a válcovou 

plochou díry ve svorkách tyčí a šroubů. Vzhledem ke složitosti a počtu vytvořených 

kontaktů, se slepené kontakty nabízely jako nejvhodnější pro řešení této úlohy. 

 

Obrázek č. 3.5 – Slepené kontakty vytvořené na výpočtovém modelu fixátoru 

Celkem bylo na výpočtovém modelu vytvořeno 22 slepených kontaktů, z toho 5 

kontaktů zabraňuje posunutí mezi Schanzovými šrouby a svorkami šroubů. Dalších 5 

kontaktů je vytvořeno mezi svorkami šroubů a uhlíkovými tyčemi a zbylých 12 slepených 

kontaktů je mezi válcovými plochami uhlíkových tyčí a svorek tyčí (viz. Obrázek č. 3.5). 
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3.5 Zadání okrajových podmínek 

Pro uchycení Schanzových šroubů do kosti bylo ve výpočtovém modelu nastaveno 

pružné uložení válcových a čelních ploch šroubů v různých zvolených vzdálenostech. Na 

šrouby, určené pro zašroubení do pánevních kostí byly postupně zvoleny vzdálenosti 

zašroubení 20 – 30 mm a vzdálenost 50 mm byla zvolena pro šroub určený do stehenní 

kosti (viz. Obrázek č. 3.6). Vzdálenosti délky zašroubení se mohou lišit podle typu 

pacienta, proto byly tyto hodnoty vhodně zvoleny spolu s nastavením polohy fixátoru. 

Pružné uložení:         
Název: 

 
Označení: 

 
vzdálenost: 

 
Hodnota: 

 
Odkazy: 

     
Pánevní kost – šroub 1 S1 20 mm 0,9 N·mm-3 

Viz. Obrázek  
č. 3.6 

Pánevní kost – šroub 2 S2 25 mm 0,9 N·mm-3 
Pánevní kost – šroub 3 S3 25 mm 0,9 N·mm-3 
Pánevní kost – šroub 4 S4 30 mm 0,9 N·mm-3 
Stehenní kost – šroub 5 S5 50 mm 1,3 N·mm-3 

Tabulka č. 3.4 – Vzdálenosti a tuhosti pružného uložení 

Pro pružné uložení byly zjištěny tuhosti. Pro šrouby pánevních kostí byla zjištěna 

tuhost 0,9 N·mm-3 a pro šroub stehenní kosti 1,3 N·mm-3. Hodnoty vzdáleností zašroubení 

a tuhosti jsou uvedeny v tabulce č. 3.4 a označení šroubů je zobrazeno v obrázku č. 3.6. 

 

Obrázek č. 3.6 – Okrajové podmínky (označení pružného uložení, aplikovaná síla) 

Maximální hodnota síly 100 N (viz. Obrázek č. 3.6) byla zjištěna experimentem 

pomocí pružinového distraktoru. Síla označuje maximální přetížení. Testy byly prováděny 

pro nadměrné zatížení, které není obvyklé při léčbě pacientů[1]. 
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Pružný podklad si můžeme představit jako spojitě rozloženou pružinu a Schanzův 

šroub jako objemové těleso (viz. Obrázek č. 3.7). Je to dobrý způsob zjednodušení jinak 

skutečně složitého spojení mezi šroubem a kostí. 

 
Obrázek č. 3.7 – Diskretizace zašroubení Schanzova šroubu do kosti 

 

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[8].  

 
Obrázek č. 3.8 – Teoretický výpočet stykového tlaku v kosti 

 

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 (viz. Obrázek č. 3.8). V opačném případě je podklad 
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poddajný. Nejstarším a nejjednodušším modelem podloží je pružný (Winklerův) podklad, 

který byl poprvé publikovaný v Praze v roce 1867. Winklerův podklad předpokládá, že 

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

podloží se neuvažují[9,10]. Tento podklad je také aplikován na výpočtový model fixátoru. 

 

3.6 Síťování modelu konečnými prvky 

Základní konečné prvky jsou rozděleny dle dimenze úlohy na jednorozměrné, 

dvourozměrné a trojrozměrné. Základními prvky při dvourozměrném síťování jsou 

trojúhelník a čtyřúhelník, v trojrozměrném pak jehlan nebo šestistěn. Trojúhelníkový prvek 

patří mezi nejjednodušší a nejpřizpůsobivější. Tímto prvkem lze pokrýt rovinnou oblast 

jakéhokoliv tvaru. Při síťování součástí s malou tloušťkou je možno použít skořepinové 

prvky.  

 Obrázek č. 3.9 – Typy trojrozměrných prvků Solid 186 a Solid 187 

 

Konečné prvky vytvářejí síť o určité hustotě prvků, která je rozhodující pro přesnost 

výsledků. Hrany prvků jsou obvykle přímé, ale mohou být použity i zakřivené. Prvky 

mohou být doplněny kromě rohových uzlů také meziuzly. Meziuzly se obvykle nacházejí 

uprostřed hran uzlů a při jejich použití se získá v rovině osmi-uzlový prvek a v prostoru 

dvaceti-uzlový prvek (viz. Obrázek č. 3.9). Tyto prvky i při použití hrubé sítě obvykle dobře 

charakterizují koncentraci napětí.  

Hustotu sítě si volí výpočtář podle svých zkušeností. Při vytvoření příliš husté sítě se 

výrazně prodlužuje doba výpočtu, naopak při použití příliš hrubé sítě mohou být výsledky 

nepřesné.  

Při použití současných programů (jako např. Ansys Workbench) je síť vytvořena 

automaticky, ale téměř vždy je tato síť nevyhovující z důvodu vysokých nároků na 

výpočtový čas a paměť počítače, než když tuto síť vytváří zkušený výpočtář. Každý uzlový 

bod sítě u trojrozměrné úlohy představuje obvykle neznámé hodnoty posuvů ve třech 
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směrech. Počítače v dnešní době mohou řešit úlohy až o statisících neznámých 

parametrech v rozumných výpočtových časech.  

 

Obrázek č. 3.10 – Vytvořená síť na výpočtovém modelu fixátoru (celek) 

Na modelu fixátoru, nastaveném v určité poloze byla vytvořena síť typu Solid. Byly 

zvoleny trojrozměrné typy prvků se třemi stupni volnosti na uzel a to Solid 186 a Solid 187 

(viz. Obrázek č. 3.9). Solid 186 má tvar krychle a je definován 20 uzly. Často se tento 

prvek používá na tvorbu mapované sítě. Solid 187 je definován 10 uzly a má tvar jehlanu. 

Solid 187 je vhodný pro síťování nepravidelné mřížky. 

 
 Obrázek č. 3.11 – Vytvořená síť na schanzových šroubech a svorkách šroubů (detail) 
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Na výpočtovém modelu byla vytvořena automatická síť, která byla následně upravena 

(viz. Obrázek č. 3.10). U celého modelu byla automaticky vytvořená síť upravena tak, aby 

převládal šestistěnný prvek. Na síti Schanzových šroubů byla zvolena velikost elementů 4 

mm a v okolí svorky šroubů zjemněna na velikost elementů 2 mm (viz. Obrázek č. 3.11).  

 
Obrázek č. 3.12 – Vytvořená síť na uhlíkových tyčích a svorkách tyčí (detail) 

 

U tyčí z uhlíkových vláken byla následně provedena stejná úprava zjemnění elementů 

v okolí svorek tyčí, ale velikost elementů na válcových plochách obsahuje elementy o 

velikosti 5 mm. Poslední úprava sítě byla provedena na svorkách tyčí a šroubů. U svorek 

také převažují kvadratické prvky zhuštěné na velikost elementu 2 mm (viz. Obrázek č. 

3.12). Výpočtový model fixátoru obsahuje celkem 95 025 elementů a 315 428 uzlů. 
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4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET FIXÁTORU POMOCÍ MKP 

Pevnostní výpočet externího fixátoru byl řešen pomocí metody konečných prvků 

(MKP), která je nejpoužívanější numerickou metodou pro analýzu struktur a těles. Tato 

metoda slouží ke zjišťování průběhů napětí, deformací, vlastních frekvencí, proudění 

tepla, proudění tekutin, elektromagnetických jevů atd. a přináší uspokojivé výsledky pro 

technickou praxi.  

 

4.1 Metoda konečných prvků 

Princip metody konečných prvků spočívá v diskretizaci kontinua do určitého 

(konečného) množství konečných prostorových nebo plošných prvků určitého tvaru. 

Hledané veličiny jsou primárně zjišťovány v jednotlivých uzlových bodech, ve kterých jsou 

elementy spojeny.  

Metoda přinesla možnost nalezení řešitelného matematického modelu s přijatelnou 

chybou a je užívána především pro kontrolu již navržených konstrukcí a zařízení, nebo 

pro stanovení nejnamáhavějšího (kritického) místa konstrukce[12]. Metoda konečných 

prvků řeší pomocí soustavy lineárních či nelineárních rovnic problémy, které nelze 

klasickými postupy úspěšně řešit a efektivně k tomu využívá výpočetní techniky. Nachází 

také uplatnění v mnoha strojírenských oborech (např. biomechanika, automobilní průmysl 

atd.) při vývoji nebo kontrole již navržených výrobků. Ačkoliv je MKP známa už delší dobu, 

k jejímu širokému využití přispěl až vývoj výpočetní techniky. 

Metoda konečných prvků umožňuje detailní zobrazení struktur při ohýbání a kroucení, 

kompletní návrh, testování a optimalizaci ještě před vyrobením prototypu. Zavedením 

MKP se výrazně snížila doba od původního návrhu k hotovému výrobku především díky 

virtuálnímu prototypování. To vedlo ke snížení množství fyzických prototypů a tím zvýšení 

kvality výrobků, produktivity a snížení nákladů. Mezi software, používající metodu 

konečných prvků je možno uvést např Ansys, Nastran, Marc, Dyna, Adams aj[43]. 

 

4.1.1 Historie metody konečných prvků 

Metoda konečných prvků se stala nezbytnou na konci čtyřicátých a na počátku 

padesátých let při řešení úloh statické mechaniky a ve stavebním a leteckém inženýrství. 

Vznik této metody je však připisován matematikovi Courantovi, který v roce 1943 

publikoval práci, zabývající se problémem torze a v ní nastínil matematický postup, který 

se stal základem metody konečných prvků[7]. Za dalšího průkopníka této metody může být 
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označen Hrennikoffov. Hrennikoffov ve své práci použil odlišný přístup než Courant, ale 

obě práce mají jednu společnou charakteristiku v rozsíťování spojité oblasti na množinu 

samostatných podoblastí.  

O další rozvoj metody konečných prvků a uplatnění v technické praxi se zasloužili 

hlavně inženýři, kteří ji aplikovali při řešení statických a dynamických úloh. V roce 1956 

Turner provedl analýzu rovinné úlohy pomocí rozkladu na prvky trojúhelníkového tvaru 

s třemi uzly[7]. V šedesátých letech bylo pro rozvoj MKP hnacím motorem středisko 

v Berkeley, které se pomocí rozvoje výpočetní techniky zaměřilo na úlohy stavebního 

inženýrství. Později se prokázalo, že pomocí metody konečných prvků lze řešit i jiné 

fyzikální problémy. 

V dnešní době se MKP v procesu projektování stává velmi významným prostředkem 

pro numerickou analýzu mechanických vlastností konstrukce nebo jejích částí. Dnešní 

programy aplikující MKP v mechanice si samy vytvářejí modely, vybírají vhodné schéma 

výpočtu a podrobují své výsledky analýze přesnosti. Jsou ale i při maximálním úsilí tvůrců 

náchylné k chybám. Jedinou možností, jak nalézt výpočtovou chybu je kritický rozbor 

výsledků, což vyžaduje, aby uživatel znal fyzikální podstatu jevů a principy samostatné 

metody[7]. 

 

4.2 Statická analýza modelu zevního fixátoru 

Při pevnostním výpočtu zevního fixátoru byly zjištěny maximální hodnoty posunutí a 

napětí při zadané axiální tahové síle v Schanzových šroubech o hodnotě 100 N. Napětí 

bylo posuzováno dle Guestovy a HMH hypotéz pevnosti. Porovnání výsledků celého 

modelu zevního fixátoru je uvedeno v kapitole 4.2.3 v tabulce č. 4.1. 

 

4.2.1 Statická analýza celého modelu zevního fixátoru 

Největší velikost výsledného posunutí byla zjištěna na konci Schanzova šroubu, 

umístěného v acetabulu. Maximální hodnota posunutí byla tedy v místě působiště síly 100 

N o hodnotě 4,32 mm (viz Obrázek č. 4.1). Minimální hodnoty posunutí se nacházejí ve 

Schanzových šroubech v místech zašroubení do pánevních kostí.  
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 Obrázek č. 4.1 – Výsledky průběhu výsledného posunutí ∆  [mm]  

celého modelu zevního fixátoru 
 

Největší napětí v modelu zevního fixátoru bylo zjištěno podle Guestovy pevnostní 

hypotézy a hypotézy HMH. Dle hypotézy HMH je maximální hodnota napětí na spodní 

straně Schanzova šroubu poblíž místa, kde je šroub svěrně uchycen se druhou svorkou 

šroubu. Tato svorka šroubu je umístěna v levé části rámu fixátoru. Maximální napětí 

dosahuje hodnoty 85,60 MPa (viz Obrázek č. 4.2).  

 
 Obrázek č. 4.2 – Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH)  [MPa] celého modelu 

zevního fixátoru a detail nejvíce zatíženého místa 
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Při použití Guestovy pevnostní hypotézy bylo největší napětí zjištěno také na 

Schanzově šroubu v místě spojení se svorkou obdobně jako při použití hypotézy HMH a 

maximální hodnota napětí byla 92,44 MPa (viz Obrázek č. 4.3). 

 

Obrázek č. 4.3 – Výsledky průběhu napětí (dle Guestovy hypotézy)  [MPa] celého 

modelu zevního fixátoru a detail nejvíce zatíženého místa 
 

 

4.2.2 Statická analýza na vybraných částech modelu zevního 

fixátoru 

Z důvodu určení napětí na různých částech fixátoru byla na těchto částech provedena 

analýza napětí dle Guestovy hypotézy a hypotézy HMH. Výsledky napětí ze všech částí 

jsou porovnány v kapitole č. 4.2.3 v tabulce č. 4.2. 

 

4.2.2.1 Statická analýza titanových svorek tyčí 

Na svorkách tyčí bylo zjištěno maximální napětí dle hypotézy HMH 29,74 MPa 

v místech spojení mezi dvěma svorkami tyčí (viz Obrázek č. 4.4). Tyto svorky jsou 

umístěny v levé části rámu zevního fixátoru.  

Při použití Guestovy hypotézy bylo největší napětí zjištěno ve stejných místech jako 

při použití hypotézy HMH o hodnotě 31,92 MPa (viz Obrázek č. 4.5).  
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 Obrázek č. 4.4 – Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH)  [MPa]  

na titanových svorkách tyčí a detail nejvíce zatíženého místa 
 

 

Obrázek č. 4.5 – Výsledky průběhu napětí (dle Guestovy hypotézy)  [MPa]  

na titanových svorkách tyčí a detail nejvíce zatíženého místa 
 

4.2.2.2 Statická analýza titanových svorek Schanzových šroubů 

Pomocí Guestovy hypotézy pevnosti bylo zjištěno maximální napětí ve svorkách 

Schanzových šroubů o hodnotě 72,06 MPa (viz Obrázek č. 4.7). Největší napětí bylo 
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zjištěno na druhé svorce šroubu, zašroubeného do pánevních kostí v levé části rámu 

fixátoru. Napětí dosahovalo maximální hodnoty v místě svěrného spojení svorky se 

Schanzovým šroubem.  

 

Obrázek č. 4.6 – Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH)  [MPa]  

na titanových svorkách šroubů a detail nejvíce zatíženého místa 
 

Maximální hodnota napětí 66,58 MPa (viz Obrázek č. 4.6) byla zjištěna užitím 

hypotézy pevnosti HMH. Napětí o této hodnotě bylo zjištěno ve svěrném spoji druhé 

svorky šroubu obdobně jako za pomoci Guestovy pevnostní hypotézy. 

 

Obrázek č. 4.7 – Výsledky průběhu napětí (dle Guestovy hypotézy)  [MPa]  

na titanových svorkách šroubů a detail nejvíce zatíženého místa 
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4.2.2.3 Statická analýza tyčí z uhlíkových vláken 

U tyčí z uhlíkových vláken byla obdobně jako u předešlých částí fixátoru provedena 

analýza napětí dle hypotézy pevnosti HMH. Maximální hodnota napětí 64,63 MPa (viz 

Obrázek č. 4.8) byla zjištěna na levé horní tyči rámu mezi druhou svorkou šroubu a 

svorkou tyče.  

 
Obrázek č. 4.8 – Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH)  [MPa]  

na uhlíkových tyčích a detail nejvíce zatíženého místa  
 

Obdobně bylo zjištěno maximální napětí pomocí Guestovy hypotézy pevnosti o 

hodnotě 68,79 MPa (viz Obrázek č. 4.9). Maximální hodnota napětí byla také zjištěna na 

levé horní tyči rámu. 

 

Obrázek č. 4.9 – Výsledky průběhu napětí (dle Guestovy hypotézy)  [MPa]  

na tyčích z uhlíkových vláken a detail nejvíce zatíženého místa 
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4.2.2.4 Statická analýza ocelových Schanzových šroubů 

Na Schanzových šroubech bylo vypočteno napětí s použitím pevnostní hypotézy 

HMH, jehož maximální hodnota je 85,6 MPa (viz Obrázek č. 4.10). Největší napětí bylo 

zjištěno ve svěrném spojení Schanzova šroubu a svorky šroubu.  

 

Obrázek č. 4.10 – Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH)  [MPa]  

na Schanzových šroubech a detail nejvíce zatíženého místa 

Napětí dle Guestovy hypotézy pevnosti mělo nejvyšší hodnotu 92,44 MPa (viz 

Obrázek č. 4.11) v místě svěrného spojení, obdobně jako s použitím hypotézy HMH. 

Schanzovy šrouby jsou nejnamáhavější místo v celém modelu zevního fixátoru. 

 

Obrázek č. 4.11 – Výsledky průběhu napětí (dle Guestovy hypotézy)  [MPa]  

na Schanzových šroubech a detail nejvíce zatíženého místa 
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4.2.3 Shrnutí výsledků statické analýzy modelu zevního fixátoru 

V tabulce č. 4.1 jsou zobrazeny výsledky statické analýzy celého modelu zevního 

fixátoru při lineárním zatížení o hodnotě tahové síly 100 N. Tabulka zobrazuje maximální 

hodnoty posuvů, maximální hodnoty napětí dle hypotézy HMH, maximální hodnoty dle 

Guestovy hypotézy pevnosti a odkazy na příslušné obrázky, které vykreslují výsledné 

hodnoty.  

Pevnostní analýza:         
Celý model zevního fixátoru Označení: Hodnota: Jednotky:      Odkazy: __ 

     
maximální  
hodnota posuvů: ∆  4,43 mm 

viz Obrázek  
č. 3.1 

Maximální hodnota napětí:  __    
(dle hypotézy HMH) 

 85,60 MPa 
viz Obrázek  
č. 3.2 

Maximální hodnota napětí:  
(dle Guestovy hypotézy) 

 92,44 MPa 
viz Obrázek  
č. 3.3 

Tabulka č. 4.1 – Výsledky statické analýzy celého modelu fixátoru 

Výsledky statické analýzy vybraných částí modelu zevního fixátoru jsou zobrazeny 

v tabulce č. 4.2. Na vybraných částech fixátoru byly zjišťovány maximální hodnoty napětí 

dle Guestovy hypotézy pevnosti a hypotézy HMH. V tabulce jsou také zobrazeny odkazy 

na příslušné obrázky, vykreslující průběhy napětí.  

Pevnostní analýza:         
Vybrané části zevního fixátoru : Odkazy: : Odkazy: 

     
Svorky Schanzových šroubů: 
 

66,58 MPa viz Obrázek  
č. 3.7 72,06 MPa viz Obrázek  

č. 3.6 
Svorky tyčí: 
 

29,72 MPa viz Obrázek  
č. 3.4 31,92 MPa viz Obrázek  

č. 3.5 
Schanzovy šrouby: 
 

85,60 MPa viz Obrázek  
č. 3.10 92,44 MPa viz Obrázek  

č. 3.11 
Tyče z uhlíkových vláken: 
 64,63 MPa viz Obrázek  

č. 3.8 68,79 MPa viz Obrázek  
č. 3.9 

Tabulka č. 4.2 – Výsledky statické analýzy vybraných částí modelu fixátoru 

Největší napětí bylo zjištěno na Schanzových šroubech o hodnotách 85,60 MPa (při 

použití hypotézy HMH) a 92,44 MPa (při použití Guestovy hypotézy pevnosti). Na 

Schanzových šroubech bylo zjištěno největší napětí ze všech částí celého modelu 

zevního fixátoru. 
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5 ZHODNOCENÍ FIXÁTORU 

V této kapitole bylo provedeno porovnání výsledků nové verze tyčového fixátoru se 

stávajícím trubkovým fixátorem. Porovnání hodnot výsledků obou fixátorů je uvedeno 

v tabulce č. 5.1. Dále bylo provedeno zhodnocení nové verze fixátoru. Na obrázku 5.1 

jsou zobrazeny rozdíly v konstrukcích obou modelů fixátorů.  

Obrázek č. 5.1 – Srovnání modelů zevních fixátorů  
(vlevo – stávající verze, vpravo – nová verze) 

 

 

5.1 Srovnání hodnot napětí a posunutí zevních fixátorů 

Posunutí u fixátoru z trubek dosahovalo největších hodnot v oblasti působení axiální 

tahové síly 100 N na Schanzově šroubu, který je určen pro zašroubení do kyčelního 

kloubu. Maximální hodnota posunutí byla 5,74 mm (viz Obrázek č. 5.2). Nová verze 

fixátoru s tyčemi z uhlíkových vláken měla maximální hodnotu posunutí v místě působiště 

tahové síly 100 N na Schanzově šroubu, obdobně jako stávající fixátor s ocelovými 

trubkami, ale maximální hodnota posunutí byla 4,32 mm (viz Obrázek č. 5.3).  



 

55 
 

 

Obrázek č. 5.2 – Výsledky průběhu posunutí ∆  [mm] u stávající verze  
fixátoru s ocelovými trubkami[11] 

 

 

Obrázek č. 5.3 – Výsledky průběhu posunutí ∆  [mm] u nové verze  

fixátoru s tyčemi z uhlíkových vláken 
 
 

Maximální napětí dle pevnostní hypotézy HMH bylo modelu fixátoru s ocelovými 

trubkami zjištěno v místě spojení Schanzova šroubu a svorky šroubu obdobně jako u 

modelu fixátoru s uhlíkovými tyčemi. Největší hodnota napětí modelu fixátoru s ocelovými 

trubkami ale dosahuje 97,09 MPa (viz Obrázek č. 5.4), oproti modelu zevního fixátoru 
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s tyčemi z uhlíkových vláken, kde byla maximální hodnota napětí 85,60 MPa (viz Obrázek 

č. 5.5).  

 

Obrázek č. 5.4 – Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH)  [MPa]  

u stávající verze fixátoru s ocelovými trubkami[11] 
 

 

Obrázek č. 5.5 – Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH)  [MPa]  

u nové verze fixátoru s tyčemi z uhlíkových vláken 
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5.2 Tabulkové srovnání hodnot zevních fixátorů 

Srovnání hodnot maximálního napětí dle hypotézy HMH, největšího posunutí a 

hmotnosti stávajícího modelu zevního fixátoru, ve kterém je rám vyroben z ocelových 

trubek a nové verze fixátoru, kde jsou trubky nahrazeny tyčemi z uhlíkových vláken je 

uvedeno v tabulce č. 5.1. V této tabulce jsou také zobrazeny odkazy na příslušné obrázky 

s průběhy sledovaných veličin. Největší hodnota posunutí poklesla z 5,74 mm na 4,32 

mm, maximální hodnota napětí z 97,09 MPa na 85,60 MPa a hmotnost z 0,96 kg na 0,78 

kg. 

Srovnání výsledků:         
Fixátory ∆ : Odkazy: : Odkazy: 

 
Hmotnost: 

      
Zevní fixátor: 
(stávající verze – trubkový) 
 

5,74 mm viz Obrázek  
č. 4.1 97,09 MPa viz Obrázek  

č. 4.3 0,96 kg 

Zevní fixátor: 
(nová verze – tyčový) 
 

4,32 mm viz Obrázek  
č. 4.2 85,60 MPa viz Obrázek  

č. 4.4 0,79 kg 

Tabulka č. 5.1 – Srovnání sledovaných veličin modelů zevních fixátorů 

 

Z tabulky č. 5.1 je patrné, že u nové verze fixátoru z uhlíkových tyčí došlo ke snížení 

hodnot maximálního napětí dle hypotézy HMH o 11,49 MPa, tj. asi o 12% (viz tabulka č. 

5.2). Ke snížení hodnot došlo i u maximálního posunutí na 4,32 mm a hmotnosti na 0,79 

kg. Největší hodnota posunutí tedy byla snížena o 1,42 mm, tj. asi o 25% a hmotnost o 

0,17 kg, tj. asi 17,7%. 
 

Srovnání výsledků - zlepšení:        
Fixátory Pokles hodnot: 

 

 
Pokles hodnot 

v % 
   
Největší posunutí: 

∆ ∆  
 

1,42 mm 24,7 % 

Maximální napětí dle HMH: 
 

 
11,49 MPa 11,8 % 

Hmotnost: 
 

0,17 kg 17,7 % 

Tabulka č. 5.2 – Tabulka zlepšení sledovaných hodnot u nové verze  
fixátoru s uhlíkovými tyčemi 

 

5.3 Zhodnocení nové verze fixátoru 

Na nové verzi fixátoru byly provedeny úpravy, které přispěly k lepším pevnostním 

parametrům. Při kombinaci titanové slitiny Ti6Al4V, použitými na svorky a spojovací 
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materiál spolu s tyčemi z uhlíkových vláken došlo ke zvýšení tuhosti celého fixátoru. 

Kombinace těchto materiálů také přispěla k optimalizaci hmotnosti celého fixátoru, který 

má nyní hmotnost pouze 0,79 kg (řešený výpočtový model) z předchozích 0,96 kg. 

Díky použití tyčí z uhlíkových vláken je rám fixátoru částečně neviditelný na rentgenu, 

což je velká výhoda. Snižuje se tím provozní doba při používání rentgenu a tím i radiační 

zátěž pro lékaře i pacienty. Někdy musí chirurgové opakovat rentgenovou diagnostiku 

z různých úhlů pohledu v průběhu operace, protože je špatně vidět zlomeniny. Proto je 

důležité, aby vnější díly fixátoru byly na rentgenu neviditelné. Všechny části fixátoru 

budou vyrábět firmy Medin a.s. a Prospon s.r.o. Na celém fixátoru byly také provedeny 

úpravy v zaoblení všech ostrých hran, což přispělo k větší bezpečnosti pacienta i lékaře. 

Estetické úpravy fixátoru mají také pozitivní vliv na psychiku pacienta. 

Společně s dalšími kolegy se již podařilo prezentovat výsledky řešení na mezinárodní 

konferenci Applied Mechanics 2012 (viz literatura 14TH International Conference Applied 

Mechanics 2012 Conference Proceedings, 2012, Plzeň Česká republika, s. 3, ISBN 978-

80-261-0097-3), která je také uvedena v příloze C. Výsledky diplomové práce budou také 

publikovány v časopise „Sborník vědeckých prací VŠB-TUO“ (viz příloha B). Dále budou 

výsledky prezentovány na konferenci  Health Science and Biomedical Systems (HSBS 

2012) v Rumunsku 13.–15. června (viz příloha D) a na konferenci International 

Conference on Medical and Biological Engineering ICMBE 2012, 12.–13. září 2012 

v Singapůru (viz příloha E).  
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6 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla zaměřena na konstrukci nového vnějšího fixátoru 

použitého v traumatologii pro léčbu komplikovaných zlomenin pánve a acetabula. 

V úvodní kapitole diplomové práce bylo vysvětleno, co je pánev člověka a zevní fixátor. 

Dále zde byla popsána stavba kosti, její růst a modelace. Úvodní kapitola také popisuje 

anatomii pánve, zlomeniny pánve a kloubní jamky a léčení těchto zlomenin i s případnými 

komplikacemi v traumatologii. Další část této kapitoly je věnována zevní fixaci a fixátorům, 

kde popisuje historii, typy, základní části a materiály zevních fixátorů. Dále jsou v této 

kapitole uvedeny zevní fixátory pro pánev a acetabulum, které jsou rozděleny na tři 

prototypy podle jejich vývoje na FNO a VŠB-TU Ostrava. První dva prototypy byly 

z důvodů špatných výsledků zavrhnuty a na základě všech nevýhod byl navržen a 

sestrojen třetí prototyp, na který je zaměřena tato práce. Na závěr této kapitoly byl uveden 

operační postup při použití zevního fixátoru a jeho zavádění a odstranění. 

Následující kapitola diplomové práce byla zaměřena na rozbor zatížení a volbu 

okrajových podmínek uchycení zevního fixátoru. V úvodní části této kapitoly byl popsán 

rozdíl mezi stávajícím řešením modelu zevního fixátoru, který se skládal z trubek 

z chirurgické oceli a novým řešením z uhlíkových tyčí. U nového modelu fixátoru byl v této 

kapitole uveden popis jednotlivých částí s příslušnými odkazy na obrázky a výkresovou 

dokumentaci. Další část kapitoly popisovala použité materiály a jejich vlastnosti. Byla zde 

použita titanová slitina Ti6Al4V na svorky a spojovací materiál, korozivzdorná ocel AISI 

316 LVM na Schanzovy šrouby a uhlíkové vlákno na tyče rámu zevního fixátoru. 

V následující části této kapitoly bylo provedeno zjednodušení výpočtového modelu 

zevního fixátoru z důvodů snadnějšího modelování a zjednodušení výpočtu. Pro výpočet 

byl použit program Ansys Workbench v. 12.0. Na výpočtový model byly dále použity 

slepené kontakty k vytvoření vazeb mezi jednotlivými tělesy celého modelu. Při zadávání 

okrajových podmínek byl na Schanzovy šrouby v místech zašroubení do kosti použit 

pružný podklad, který vhodně zjednodušuje jinak velice složité spojení mezi šroubem a 

kostí. Na Schanzův šroub v místech kyčelního kloubu byla aplikována experimentálně 

zjištěná síla 100 N nahrazující vytahování zaraženého kyčelního kloubu z pánevního 

pletence po následném úrazu. V závěru této kapitoly je popsána síť konečných prvků 

výpočtového modelu pomocí prvků Solid 186 a 187. 

V další kapitole diplomové práce byl proveden pevnostní výpočet pomocí metody 

konečných prvků, kde v úvodu této kapitoly byla popsána metoda konečných prvků a její 

historie. Následně byla provedena statická analýza celého modelu zevního fixátoru, kde 

bylo zjištěno největší výsledné posunutí v místě působení síly o hodnotě 4,32 mm, 

maximální napětí 85,60 MPa při použití pevnostní hypotézy HMH a 92,44 MPa při použití 
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Guestovy pevnostní hypotézy. Dále byla provedena statická analýza napětí postupně na 

jednotlivých částech modelu zevního fixátoru. Výsledky hodnot napětí a posunutí byly na 

závěr této kapitoly uvedeny v jednotlivých tabulkách. 

V poslední kapitole této diplomové práce bylo provedeno porovnání hodnot 

redukovaného napětí dle pevnostní hypotézy HMH mezi stávající verzí modelu zevního 

fixátoru z ocelových trubek a novým návrhem zevního fixátoru z uhlíkových tyčí. U fixátoru 

s uhlíkovými tyčemi došlo ke snížení hodnot napětí a posunutí oproti fixátoru s ocelovými 

trubkami. V závěru této kapitoly bylo uvedeno zhodnocení nové verze fixátoru, která je 

tužší, méně namáhaná, lehčí a částečně neviditelná na rentgenu díky tyčím z uhlíkových 

vláken.  

Tato práce vznikla ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě, Úrazovou nemocnicí 

v Brně, českými výrobci lékařských nástrojů MEDIN a.s. (Nové Město na Moravě) a 

ProSpon s.r.o. (Kladno) v rámci projektu výzkumu a vývoje MPO FR-TI3/818 – Zevní 

fixace. Práce byla dále vytvořena také v rámci Česko-Slovenských projektů 

7AMB12SK126 Výpočtové modely a aplikace kompozitních materiálů vyztužených 

krátkými vlákny a 7AMB12SK123 Teorie a praxe konstrukcí na pružném a nepružném 

podkladu. Společně s dalšími kolegy se již podařilo prezentovat výsledky řešení této 

práce na mezinárodní konferenci 14TH International Conference Applied Mechanics 2012 

(viz příloha C) a výsledky diplomové práce budou také publikovány v časopise „Sborník 

vědeckých prací VŠB-TUO“ (viz příloha B), na konferenci  Health Science and Biomedical 

Systems (HSBS 2012) v Rumunsku (viz příloha D) a na konferenci International 

Conference on Medical and Biological Engineering ICMBE 2012 v Singapůru (viz příloha 

E).  
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