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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky z oblasti konstrukce a vývoje 
mechanických a robotických protéz horních končetin a vytvořit nadhled nad 
touto problematikou z oblasti robotických mechanismů a systémů. 
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Úvodní slovo 

V této práci na téma zhodnocení současného stavu v oblasti konstrukce 
biomechanických protéz horních končetin bych se chtěl zabývat základními 
informacemi o této oblasti, možnostmi protetických pomůcek, částí protéz horních 
končetin, biomechanickými protézami, nabídkou komerčních protetických pomůcek a 
v neposlední řadě také myoelektrickými protézami.  

Rád bych zde uvedl hlavní přehled znalostí, které je potřeba mít, než se začneme 
zabývat hlubší analýzou tohoto problému. Uvedl do tématiky a problematiky, která 
bezprostředně souvisí s oblastí biomechanických protéz, a rád bych také představil 
možnosti v hraničních oblastech vývoje protetických pomůcek a mechanismů. 

Protéza:  [Řečtina], umělá náhrada orgánu důležitého funkčně nebo kosmeticky, 
zhotovená z různých materiálů; například protéza zubní, protéza cévní, protéza 
končetinové. Protézy určené pro horní končetiny mají nahrazovat pracovní schopnost 
ruky, protézy pro končetiny dolní mají umožňovat stoj a chůzi. 
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Kapitola 1: Protetické pom ůcky – protézy horních kon četin 

Člověku slouží horní končetiny mimo jiné k uchopování předmětů, manipulaci s nimi 
a díky nervovým zakončením dokáže vnímat okolní vjemy a projevy, čemuž říkáme 
hmat. Může se však stát, že člověk o svou končetinu přijde, ať už je to jakkoliv, často 
bývá tato ztráta spojena s velmi nepříjemným dopadem na psychiku člověka. 
Protézami horních končetin se snažíme pacientovi navrátit původní fyzické 
schopnosti a dovednosti a v neposlední řade jej vrátit alespoň částečně zpět do 
sociálního života.  

Kapitola 1.1: Rozd ělení protéz horních kon četin [1]: 

• Kosmetické protézy 
• Aktivní protézy 

� Protézy ovládané a hnané silou uživatele 
� Tahové protézy 
� Protézy ovládané upraveným pahýlem 
� Protézy ovládané neupraveným pahýlem 
� Bradově ovládané protézy 

� Protézy se samostatným pohonem 
� Pneumatické 
� Elektrické 

� Hybridní protézy (spojení síly a pohonu) 
• Pasivně stavitelné protézy 

Současné protézy jsou na vysoké technické úrovni, což svým uživatelům poskytuje značný 
komfort a zmenšuje rozdíly mezi zdravou končetinou a protézou. Příkladem mohou být 
myoelektrické protézy horních končetin. 

 

K tomu, abychom mohli začít vytvářet protetické pomůcky, musíme studovat, lépe 
pochopit a vhodně kinematicky, mechanicky a dynamicky modelovat pohyby, kterých 
člověk využívá při používání svých zdravých končetin. Jedná se hlavně o principy 
uchopování předmětu a následnou manipulaci s ním. V základu rozlišujeme 12 druhů 
tvarů uchopení s ohledem na vztah palce s ostatními čtyřmi prsty.  

Rozebereme si zde nejčastěji používané typy protetických pomůcek, které jsou mezi 
uživateli rozšířené nebo jakkoliv jinak oblíbené či časté. Jedná se vesměs o 
kosmetické protézy a potom protézy ovládané vlastním tělem, u kterých uživatel 
nepotřebuje využívat elektrické energie k pohonu samotného mechanismu.  
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U kosmetických prvků se budeme věnovat hlavně kompletními náhradami 
(pomůckami) nikoliv kombinacemi s jinými typy protetických pomůcek jako například 
návleky na myoelektrické protézy. Hlavním úkolem těchto pomůcek je zlepšit vizuální 
stránku problému, a nebo eliminovat zřetelnost pacientova problému – jeho 
amputace. 

Kapitola 1.1.1: Kosmetické protézy [20] 

Kosmetické protézy jsou v praxi většinou nazývány 
protetickými pomůckami.  Jsou zhotovovány z 
kovových endoskeletárních dílů, které zajišťují 
potřebnou pevnost pomůcky, přičemž kosmetické 
krytí je tvořeno molitanem a kosmetickým návlekem.  

Podle úrovně amputace horní končetiny se rozlišují 
protézy ruky, protézy předloketní, protézy pažní. 
Podle použitého materiálu mohou být protézy zhotoveny i jako laminátové s 
exoskeletárním uspořádáním. 

V posledních letech se v oblasti 
kosmetických pomůcek výrazně zlepšila 
technologie přípravy a výroby povrchu 
pomůcek. V praxi hovoříme o výběru 
kosmetických rukavic, tedy návleků. Pokud 
začneme hledat a zajímat se o kosmetické 
návleky, zjistíme, že máme na výběr 
z mnoha druhů, které se pohybují 
v rozličných kvalitativních a tím pádem i 
cenových hladinách.  

Ze začátku se můžeme bavit o návlecích 
vyrobených z polyvnyl Chloridu (PVC) a skončit můžeme u polemiky nad maximálně 
realistickými a dokonalými návleky ze silikonového materiálu. Proč jsou návleky 
z PVC trochu podceňované oproti silikonovým? Odpověď je jednoduchá, pokud se 
chceme stát majiteli PVC návleku, musíme se smířit s faktem, že PVC návleky se 
budou dodávat v omezené škále barevnosti, jejich mechanické, materiálové a jiné 
vlastnosti budou o poznání horší ve srovnání se silikonovými.  

 

Obr. 1 kosmetická protéza [3] 

 

Obr. 2 vzorník odstínů návleků [19] 
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Obecně lze říct, že koncový zákazník je hlavním 
ukazatelem pro vývoj dalších materiálů 
komponent pro kosmetické pomůcky. Většina 
z dnešních kosmetických pomůcek má rozumnou 
kvalitu povrchu i poměrně dobré barevné 
provedení, avšak na trhu nalezneme i lépe 
provedené pomůcky, většinou se jedná o PVC 
s vysokým rozlišením detailů a speciálními 
barevnými paletami pro mnohem realističtější 
vzhled (např. TrueFinish™).  

 
Člověka, který se o tuto problematiku nezajímal, by mohlo zarazit, 

 že vlastně nejsou v žádném směru 
standardizovány barvy nebo sady barev pro 
výrobu těchto pomůcek. Každý dodavatel tedy 
vlastní svou sadu barev, ze které si zákazník 
vybírá. Proto je vhodné při výběru zvážit více 
dodavatelů, neboť pro zákazníka je vždy 
důležité, jak dobře mu pomůcka bude ladit buď 
k jeho vlastní kůži, nebo ke kůži na zbytku 
pomůcky.  

Na obrázku vpravo je možné zhodnotit, jak 
dobře je zde provedena výroba kosmetické pomůcky pro člověka, který přišel o svůj 
prst. Takovou úroveň rozlišení detailů potom můžeme požadovat i na celé ruce či 
končetině. V těchto případech se ale potom jedná o poměrně nákladné a zakázkové 
práce. Není výjimkou, že při zhotovování takových pomůcek se uvažují i detaily typu 
ochlupení, zřasení a pórovitost pokožky, tedy zde jde jednoznačně o využití silikonu. 

 

Obr. 3 Kosmetické protézy [4] 

 

Obr. 4 Protéza prstu [19] 
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Kapitola 1.1.2: Tahové protézy [6] 

V případě amputace končetiny a to různě složitých 
nebo rozsáhlých je možnost využít tahových protéz. 
Záleží na typu amputace, jelikož z tohoto hlediska je 
poté konstruována tahová protéza.  

Právě úroveň amputace rozhoduje o složitosti a 
komplexnosti protézy. Při těžších amputacích se 
v systému táhel vyžadují dva až tři kabely. Často 
jeden z kabelů pracuje pro funkci ruky, to znamená 
náhrada stisku ruky, a další kabely pracují pro pohyb 
lokte a ramene. 

Z hlediska konstrukce se jedná o protézy, které jsou 
poměrně hmotné a robustní. Naproti tomu ale vydrží a 

jsou určeny pro náročnější operace. Také nejsou vzhledově nikterak přitažlivé, 
například oproti myoelektrickým protézám. K práci s protézou musí člověk vynaložit 
určitou práci, která není malá, také je nutné vyvodit dostatečně dynamické pohyby 
zbylou částí těla k dosažení toho správného pohybu protézy. 

Někdy se těmto typům protéz říká konvenční 
protézy, je poháněna a ovládána vlastním tělem 
pacienta, resp. přesněji řečeno jeho hrubšími 
pohyby těla. Těmito pohyby je myšlen hlavně 
pohyb ramene, nadloketní části horní končetiny 
nebo hrudi. Tyto pohyby zachycuje kabelový 
(tahový) systém, který je napojený na funkční část 
protézy, většinou na terminální část protézy, nebo 
také na ovládání lokte a dalších pohybů protézy. 

 

Obr. 5 Skelet tahové protézy [5] 

 

Obr. 6 Tahová protéza horní končetiny 
[5] 
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Požadavky:  

� pacient musí být schopný operovat s tímto typem protézy 
� pacient musí být schopný pohybu paže 
� musí být schopen přitažení a odtažení zbytku končetiny od těla 
� musí být schopen pohybu ramenem nahoru a dolů 
� musí být schopen používat rozpínání hrudi 
� samozřejmě je důležité, aby měl pacient dostatečně dlouhý pahýl 
� dostatečný zbytek svalové hmoty 
� a schopnost pohybu pahýlem v dostatečném okruhu 

Výhody:  

Díky typu konstrukce je tato pomůcka vhodná i pro náročnější operace ale také pro 
náročnější prostředí. Jedná se hlavně o prostředí vlhká až mokrá a také prašná a 
jinak náročná. Mnoho pacientů dokonce tvrdí, že díky tomu, jak si přivyknou na tuto 
pomůcku, tak po čase dokonce dokážou prostřednictvím odezvy z částí těla, kterými 
protézu ovládají, získat informace například o tom, zda mají otevřenou terminální 
část protézy či nikoliv. Tím dokážou reagovat jakousi formou zpětné vazby, i když 
vlastně samotná protéza nic takového neposkytuje.  

Další velmi podstatnou výhodou je 
samotná údržba těchto protéz. Pro údržbu 
i pro případné opravy není potřeba 
vynaložit tolik peněz a jejich oprava je 
také snadná, takže ve většině případů 
nepotřebuje pacient využívat servisních 
středisek a s trochou šikovnosti si protézu 
opraví sám doma. Navíc zde odpadá i 
starost s elektrickou energií, nebo 
s pohonem elektrické části protézy, tak 
jako je tomu u myoelektrických protéz.  

Jinými slovy řečeno je tato protéza 
z hlediska konstrukce velmi jednoduchá a praktická, dokáže svému majiteli 
poskytnout relativně vysoký komfort v porovnání s tím, co musí investovat. 

 

Obr. 7 Praktické využití tahové protézy [7] 
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Nevýhody:  

Abychom tady tento typ protéz jenom nevychvalovali, ukážeme si, že nic není 
ideální. Nejvíce si pacienti stěžují na omezený komfort, resp. omezení pohodlí při 
nošení protézy, také na nepřesný, resp. omezený, způsob ovládání. V posledních 
letech se sice díky novým materiálům hodně protézy odlehčily a tím se zvýšilo ono 
pohodlí při nošení, avšak k tomu aby celý ovládací systém fungoval dobře, musí být 
protéza poměrně těsně upnuta na tělo pacienta, což na komfortu nepřidá.  

Navíc si pacienti často stěžují, že nejsou schopni protézu využívat v širším záběrném 
okruhu, tedy více od těla, nebo na stranu. Je to dáno právě systémem táhel, který 
není schopen zachytit pohyby například ze strany, při ohýbání se dolu k zemi nebo 
za zády pacienta, ale vesměs pouze v těsné blízkosti těla a před trupem. 

 

Kapitola 2: Typy úchop ů lidské ruky [2] 
Nejprve proveďme jednoduchou klasifikaci úchopů: 

• Volární dlaňový úchop (nerovinná kontaktní plocha) 
� Rovinný / téměř rovinný případ stisknutí plochy 
� Prizmatický cylindrický 
� Kulový 
� Prizmatický – disk/koule 
� Prizmatický trojúhelníkový (disk/koule) 
� Prizmatický distální – prsty v jedné linii 
� Disk / koule – kruhové rozložení  
� Prizmatický (distální článek)  

• Nevolární úchop 
� úchop pomocí konečků prstů 
� složený nevolární úchop (nerovinná kontaktní plocha) 

� laterální špetkový prizmatický (boční opozice) 
� špetkový úchop prizmatický (opozice dorzální = proti bříškům) 
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2.1: Příklady úchop ů s ilustrací pomocí fotografie [8] 

   

Rovinný / téměř rovinný 
případ stisknutí plochy 

špetkový úchop 
prizmatický (opozice proti 

bříškům) 
Prizmatický cylindrický 

   

laterální špetkový 
prizmatický (boční 

opozice) 

Disk / koule – kruhové 
rozložení 

Kulový 

   

2 prsty (ostatní prsty 
v zákrytu) 

Disk / koule – kruhové 
rozložení 

Disk – kruhové rozložení 

  

 

Kulový (velký) Kulový  
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2.2: Specifikace jednotlivých typ ů úchop ů [2]: 

• Precizní úchop 
� Bříšková opozice 
� Dlaňová opozice 
� Boční opozice 

• Silový úchop 
• Palmární úchop 

� Je důležitá souhra celé ruky 
� Partikulární síla se přenáší na krček ulny 
� Často základní pozice pro dynamický úchop 

• Hákový úchop 
� Hlavní roli hrají prsty 
� Úchop není dostatečně pevný 
� Závisí na tíze 

• Cylindrický úchop 
� Tlak je při uchopení rozložený na celou palmární plochu 
� Pevnost úchopu rapidně klesá s rostoucím průměrem uchopovaného 

předmětu 
• Centralizovaný úchop 
• Kulový úchop 

 
• Dynamický úchop 

� Kombinace sílu a preciznost, často používaný úchop 
� Například při používání parfému (rozprašování) 

• Úchop závisející na tíze 
� Při úchopu se spoléháme na tíhu 
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2.3: Proč se úchopy zabýváme? 

Smyslem proč chceme pochopit samotný princip lidského úchopu, jeho kinematiku a 
vůbec kompletní mechanismu je, že tyto principy lze aplikovat na mechanická 
chapadla, ať už určená pro člověka v podobě biomechanické pomůcky nebo 
v podobě mechanizovaného chapadla pro strojní a jiné využití.  

Důležité je si uvědomit, že pokud chceme konstruovat takový mechanismus a 
požadujeme po něm maximální adaptabilitu a vůbec vlastnosti podobné našim, 
lidským, je nutné popsat to, co známe a vhodným způsobem vytvořit model, podle 
kterého vytvoříme reálný mechanismus v podstatě shodný s mechanismem, který 
jsme modelovali. 

Proto bych zde uvedl jeden příklad. Jako zatím nejdokonalejší mechanismus, který 
dokáže opravdu reálně napodobit a provést lidský úchop se všemi náležitostmi, a 
který jsem poznal, se mi jeví robotická mechanická ruka Shadow Dexterous Hand 
C5 od firmy Shadow Robot Company (viz www.shadowrobot.com). 

Kapitola 3: Vybrané konstrukce um ělých rukou 

Jak už zde bylo v předchozí kapitole naznačeno, nejlepší vysvětlení může být 
provedeno na příkladu. Vybraná konstrukce je zajímavá hlavně svým výjimečným a 
opravdu komplexním provedením.  
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3.1: Mechanická ruka Shadow Dexterous Hand C5 (Shad ow 
Robot Company) [10] 

Jedná se o mechanismus, který svými 
mechanickými vlastnostmi připomíná lidskou ruku, 
lépe řečeno podobá se mužské pravé ruce. 
Samozřejmě, že firma Shadow Robot Company 
nabízí i variantu levé ruky, avšak toto není důležité 
kritérium pro zhodnocení tohoto mechanismu. 

Mechanismus můžeme zhodnotit jako vysoce 
podobný lidskému, konstruktéři dokázali využít 24 
stupňů volnosti pro pohyb celé ruky. 

Síla úchopu a veškerá dynamika je vysoce precizně 
propojena s jemností a precizností úchopů, pro 
tento mechanismus není problém zachytit letící míč, 
podat bramborový lupínek či si mezi prsty 
převalovat s vejcem tak, jak je ilustrováno na 
obrázku. 

Pokud bychom chtěli srovnávat velikost, hmotnost a 
rychlost pohybů tohoto robotického mechanismu, 
musíme se smířit s tím, že rychlost pohybu je zhruba 
poloviční oproti lidským schopnostem, avšak rozměry 
jsou zhruba porovnatelné mužskou rukou. Váha 
celého mechanismu se pohybuje kolem 3.9 kg 
s těžištěm cca 160 mm od spodní části.  

Celý systém je poháněn 40 vzduchovými svaly, které 
jsou umístěny v předloktí. Z tohoto důvodu je tento 
mechanismus poměrně složitý, avšak na oplátku 
nabízí možnosti opravdového komplexního pohybu.  

Veškerý chod je ovládán pomocí integrovaných 
elektronických obvodů, které řídí chod všech pneumatických pístů, také každý sval 
má svůj senzor a svůj elektronický obvod, pomocí kterého je řízen. Veškeré 
elektronické vybavení je umístěno ve spodní části předloktí. 

Systém je možno řídit jak pomocí sběrnice, tak je možné jej ovládat pomocí 
senzorické rukavice navlečené přímo na operátorovu ruku. 

 

Obr. 8 Shadow Dexterous Hand C5 

 

Obr. 9 Shadow Dexterous Hand 
C5 
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Kapitola 3.2: Vlastnosti konstrukcí protéz lidské r uky 

Když jsme si zde ukázali na krátkém příkladu možnosti těchto systému, 
charakterizujme tedy důležité vlastnosti konstrukcí protetických rukou, které je 
vhodné všeobecně poznat a mít na paměti. 

3.2.1: Počet prst ů mechanismu [2] 

Pro stabilní úchop je potřeba minimálně třech prstů, jelikož mluvíme o obecném tvaru 
tělesa, které chceme uchopit. Pokud bychom mluvili o jiných než obecných tvarech, 
které je potřeba uchopit, mohli bychom prohlásit, že pokud chceme mít lepší 
vlastnosti při úchopu, můžeme využít čtvrtý prst, pro lepší kontrolu nebo i pátý prst 
pro vyšší stisk (sílu při uchopení) tvaru. 

3.2.2: Poloha prst ů vůči dlani [2] 

I z daného příkladu mechanismu od firmy Shadow Robot Company je zřejmé, jak 
moc důležité je opoziční postavení dvou prstů a palce při výsledné manipulaci a 
schopnosti manipulace s daným tvarem. 

3.2.3: Tvar článků prst ů [2] 

Přemýšlet bychom měli i nad tím, jakým způsobem bude náš mechanismus 
manipulovat s předměty, to hodně závisí na tvaru těchto předmětů, jelikož je potřeba 
unifikovat tvar prstů pro rozmanité tvary, které budeme uchopovat.  

Z hlediska biologického, a z toho, co jsme odpozorovali na stavbě lidské ruky (prstu) 
s přihlédnutím na všeobecné použití je vhodné články prstů tvarovat elipticky, 
maximálně kruhově. S takovými průřezy potom dosahujeme maximálních užitných 
vlastností. Můžete si povšimnout ze stavby výše uvedeného mechanismu, že i zde 
využili konstruktéři elipticky natvarované články prstů. 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str. 15  
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

3.2.4: Snímače [2] 

Nedílnou součástí každého lepšího systému je přítomnost senzorického systému. Ve 
zkratce bychom mohli toto vybavení charakterizovat jako vybavení nutné pro 
interakci uchopovaného předmětu a mechanismu (manipulátoru), který předmětem 
pohybuje. 

Jde o zefektivnění řízení při manipulaci, kdy jsme pomocí těchto senzorických 
pomůcek zabezpečit úchop na určité úrovni, například pokud bychom mechanismem 
uchopili kelímek, do kterého bychom následně nalévali vodu, a to bez přítomnosti 
senzorického vybavení, stalo by se, že kelímek by nám postupně klesal až by spadl 
vlivem narůstajícího zatížení. Proto je předmět pomocí senzorů hlídán a úchop 
neustále přizpůsobován. 

V mechanismu používáme snímače (senzory) i jiným způsobem, například pro 
snímání polohy kloubů, snímače dodatečných sil a momentů apod. Tím zlepšujeme 
samotný chod a pohyby jsou potom mnohem adaptabilnější a samotné řízení je 
preciznější. 
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Kapitola 4: Konstruk ční celky pro stavbu bioprotéz 

4.1: Krátce o kosmetických protézách 

Kosmetické protézy jsou v oblasti protetiky z hlediska funkčního naprosto pasivním 
prvkem a uživateli poskytují převážně „pouze“ psychickou oporu v jeho těžké situaci. 
Obvykle jsou vyrobeny z plastu či silikonu, a jejich barva a tvar jsou přizpůsobeny 
reálné končetině. V dnešní době jsou uživatele s technickou dokonalostí těchto 
protéz převážně velmi spokojeni a hodnotí ji až na výjimky jako vynikající. 

Z hlediska konstrukčního ale není možné opomenout 
tuto část protéz, jelikož ať již máme mechanismus 
jakkoliv dokonalý, výkonný nebo s jinými přednostmi, 
je vždy nutné celou konstrukci přiblížit reálné 
končetině, a toho právě dosahujeme pomocí 
kosmetických rukavic či návleků, které se aplikují na 
hotová řešení. V dnešní době je celá technologie 
výroby těchto kosmetických pomůcek na vysoké 
úrovni, hlavně v oblasti nových materiálů je 
dosahováno postupně lepších kvalitativních a vyšších 
užitných vlastností konečných výrobků, což pro 

koncového zákazníka znamená například vyšší odolnost proti opotřebení, lepší 
vlastnosti vůči špíně a pronikání vlhka. Naproti tomu se zvyšuje komfort při nošení, 
nové materiály poskytují lepší vlastnosti při dlouhodobém vystavování se ohybu či 
mechanickému opotřebení od aktivních částí konstrukce.  

 

Obr. 10 Kosmetická protéza a 
lidská ruka [4] 
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4.2: Princip tahové protézy 

Jedná se o speciální protetickou pomůcku, kterou lze charakterizovat jako aktivní 
bioprotézu ovládanou vnější silou, jejímž zdrojem je lidský sval. Silové působení je 
přenášeno přes skupinu táhel, jejichž vedení je uchyceno na konstrukci, kterou si 
uživatel upevní na tělo, většinou se jedná o ramenní/pažní bandáže. Situaci lépe 
vystihují ilustrativní obrázky uvedené dále. 

 

 

Třítahová pažní bandáž Otto Bock 21A35 a předloketní bandáž Otto Bock 21A36 je navržena 
výlučně pro exoprotetické vybavení horních končetin a slouží k řízení vlastní silou ovládaných a 
hybridních protéz. Třítahová pažní bandáž Otto Bock 21A35 a předloketní bandáž Otto Bock 
21A36 jsou pouze za určitých podmínek vhodné pro vybavování oboustranně amputovaných 
pacientů [11].  
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U tohoto typu protézy je však nutno zvážit, že jednotlivé pohyby protézy je nutno 
kompenzovat pohyby vyvozenými zdravou částí lidského těla. Z toho vyplývá, že 
určitá (zdravá) část těla může být přetěžována a mohou se u ní projevit zdravotní 
komplikace. Jedná se hlavně o přepínání zdravých svalů, uživatel bude tedy nucen 
nějak kompenzovat ono jednostranné namáhání svalů. 

 

Obr. 11 Tahové protézy pro děti, barevné varianty[9] 

4.3: Uvedení do problému myoelektrických protéz [1]  

Myoelektrická protéza je motorické zařízení, poháněné elektřinou z malého 
akumulátoru. Umělá ruka zabezpečuje funkci úchopu kleštinami typu palec proti 2. a 
3. prstu, s krytím kosmetickou rukavicí. Dále lze zabezpečit rotaci v zápěstí, 
alternativně ovládání flexe a extenze motorického lokte. Pacient ovládá protézu 
myoelektrickými potenciály, které jsou snímány na kůži nad kontrahující se svalovou 
skupinou amputačního pahýlu. Myoelektrické potenciály se snímají elektrodami 
přiloženými na kůži, jsou zesíleny a převáděny k servomechanizmu ovládajícímu 
úchop a rotaci zápěstí protézy.  
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Obr. 12 Schematické zobrazení myoelektrické protézy horní končetiny [12] 

 

Pokud dojde k amputaci horní končetiny, pacientovi zůstane poměrně málo svalů, 
které jsou schopné volné kontrakce, stejně tak je málokdy schopen naučit se 
stahovat nezávisle na sobě více než dva svalové prvky.  

Z tohoto musíme vyvodit závěr, že při vývoji protéz nebudeme většinou schopni 
využívat více než 2 svalové skupiny, resp. více než 2 možné pohyby protézy 
najednou (například rotace zápěstí společně s rozevřením/sevřením dlaně). 
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4.3.1: Druhy digitálních řízení podle typu pacienta [1]: 

• Snímání myopotenciál ů z jedné svalové skupiny 
o Volní otevření protézy 

� Při detekci neprahového EMG signálu se ruka otevírá a 
uvolní kontrakci svalové skupiny, následně se uzavírá při 
relaxaci svalu neměnnou rychlostí 

o Volní otevření i uzavření protézy  
� Pomalá a slabá koncentrace uzavírá a silná kontrakce 

otevírá 
� Systém s hladinovou citlivostí rozlišuje dva signály s 

rozdílnou maximální hodnotou amplitudy 
� Systém s rychlostní citlivostí rozlišuje dva signály 

s rozdílnou výchylkou napětí ve stejném časovém úseku od 
vzniku EMG signálu 

• Snímání myopotenciál ů ze dvou svalových skupin 
o Volní otevření i uzavření protézy 

� Kontrakce jedné skupiny svalů uzavírá protézu a kontrakce 
druhé protézu otevírá 

4.3.2: Současný stav v řešené problematice - jak se 
myoelektrické protézy konstruují 

V podstatě všichni výrobci, kteří se zabývají touto tématikou, používají víceméně 
podobný nebo stejný přístup k realizaci těchto zařízení. Konstrukce protéz je 
poháněna motorkem na stejnosměrný proud. Tento motorek je samozřejmě 
zpřevodován a většinou pohání pohyb 2. a 3. prstu, společně s tímto pohybem je 
realizován protipohyb palce ruky. Protetické prsty se otáčejí podobně jako lidské 
prsty kolem čepu, který je uložen v pouzdře (kloubu). Díky konstrukci mají potom 
prsty jenom jeden stupeň volnosti, což zapříčiňuje, že lze předmět uchopovat jenom 
konečky prstů, nebo použít úchop pomocí dlaně, čemuž říkáme dlaňový úchop.  
Tento typ úchopu je velmi specifický a je nutno brát v potaz, že dlaňovým úchopem 
lze uchopit pouze předměty jistého tvaru, není možno uchopit například podlouhlý 
úzký předmět [1]. 

Celá protéza je ovládána elektronickým systémem, který bývá integrován do protézy. 
Jako každý elektronický systém musí i řídicí systém protézy být napájen. Napájení 
probíhá pomocí akumulátorů, které jsou umístěny společně s myoelektrickými 
snímači v pahýlovém lůžku protézy. Samozřejmě důležitou roli hraje řídicí systém 
v oblasti silového ovládání protézy. To, jakou silou a v jakém rozsahu lze protézu 
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ovládat je dáno jednak rozměrem protézy a také vlastní konstrukcí, nebo lépe řečeno 
výrobcem konstrukce. Dalším faktorem, který samozřejmě souvisí s velikostí protézy, 
je to, zda je protéza je určena pro dítě, nebo dospělého. U dětských protéz se 
uvažuje konstrukce, která je schopna uchopit silou v rozmezí 50 až 60 N při 
rozevření v rozsahu 30 až 70 mm. Naproti tomu protézy pro dospělé uživatele jsou 
schopny vyvodit sílu 35 až 100 N na stisku při rozevření 80 až 100 mm [1].  

Vysokou důležitost v oblasti uživatelské přívětivosti celé protézy hraje její „adaptace“ 
k uživateli. Tím je myšleno hlavně vyvážení veškerých negativních vlivů na chod 
systému tak, aby uživatel nebyl výrazně omezován. Jedná se hlavně o hmotnost celé 
protézy, která by neměla být výrazně vyšší, než hmotnost chybějící končetiny. 
Dalšími negativními vlivy je také nutno se zaobírat, především o vnější vlivy jako je 
teplota (resp. chlad), vlhkost, prašné prostředí nebo také snížené napětí 
v akumulátorech, kterými je systém napájen. Všechny tyto a jiné vlivy mají vliv na 
správnou funkci a má za následek zhoršení vlastností protézy.  

4.3.3: Na jakém principu myoelektrické protézy fung ují? [1] 

U myoelektrických protéz se využívá detekce svalových signálů, které snímají 
elektrody umístěné na povrchu zbylé části lidské končetiny. Svalové signály jsou 
snímány ve formě napětí, které je všeobecně velmi malé, řádově µV, proto se 
používá zesilovacích prvků, aby bylo možné tyto myoelektrické potenciály předložit 
pro zpracování elektrickému řídicímu systému protézy, který dle charakteru 
vstupního signálu rozhodne o další činnosti, kterou bude vykonávat. 

Protézy je možné řídit několika způsoby, resp. budou zde popsány dva způsoby 
řízení protézy. 

a) Digitální řízení protézy 
b) Proporcionální řízení protézy 
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Digitální řízení myoelektrické protézy  je prováděno v závislosti na kontrakci 
svalových skupin, nebo jinými slovy řečeno, pomocí svalových skupin je ovládáno 
sevření a rozevření. Právě zde je důležité to, jak je schopen uživatel ovládat svalové 
skupiny, podle toho rozlišujeme řízení 

a. Jednokanálové  – kdy uživatel ovládá rozevření a sevření pomocí jedné 
svalové skupiny, ovládání probíhá jednoduše řečeno v závislosti na 
rychlosti kontrakce svalové skupiny. Pozvolná a pomalá kontrakce 
způsobí sevření a naopak rychlá a silná kontrakce ruku rozevře. 

b. Dvoukanálové  – kdy uživatel používá k ovládání protézy ruky obou 
svalových skupin. Jednou svalovou skupinou ovládá sevření ruky, 
druhou svalovou skupinou ovládá rozevření ruky, většinou oba pohyby 
s konstantní rychlostí.  

Pro obě varianty je důležité dobré snímání myoelektrických nadprahových 
potenciálních hladin, systém musí být schopen rozeznat jejich velikost, resp. 
amplitudu. 

Proporcionální řízení protézy  je další možný způsob, jak lze protézu řídit. Je zde 
využito přirozeného řízení intenzity úchopu a sevření resp. rozevření ruky. Tento 
způsob je závislý na spojitě snímané intenzitě myoelektrických signálů obvykle ze 
dvou svalových skupin. Proto, že je nutno zapojit obě svalové skupiny, je tento 
přístup řízení protézy uživatelsky náročnější. 

Dalším problémem, který je nutno řešit je pohyb zápěstí. Pohyb, který nazýváme 
pronací (supinací) je řešen elektrickým rotátorem zápěstí.  

Pronace - z lat., přivrácení, je pohyb ruky a předloktí, po případě celé paže, kterýmž svislá ruka 
otáčí se dovnitř, totiž tak, že dlaní obrací se k tělu, pak nazad a po případě i ven, dotýkajíc se 
palcem neb i hřbetní plochou ruky stehna. [Pronace] vykonává se však nejen při svislé paži, nýbrž 
ve všech jejích polohách a obdobné pohyby mohou se konat v omezenější míře také na noze. 
Svaly, vykonávající Pronace (ci), se nazývají se přivracovači (pronatores). 

Supinace - z lat. Supinatio, rovnoběžné postavení předloketních kostí při poloze ruky dlaní 
dopředu, též označení pro pohyb do tohoto postavení z pronace. 
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Tak jako ve všech ostatních oblastech je možné využít i alternativních ovládacích 
(řídicích) systému protézy. Není nutné využívat pouze myoelektrických potenciálů, i 
když je tento způsob velmi efektivní. Můžeme použít řízení manuální, kdy budeme 
snímat mechanické napětí kůže, která se stahuje společně se svalovou skupinou. 
Podobně lze ovládat i rotaci zápěstí, jen nevyužijeme napětí kůže, ale pootočení 
pahýlu v lůžku, kde budeme snímat pomocí mikrospínačů tyto změny.  

Navzdory tomu, že výrobců protéz horních končetin je více, a každý využívají drobně 
odlišný přístup ke konstrukci protéz, jsou většinou řídicí systémy od různých výrobců 
navzájem kompatibilní a lze je kombinovat.  

4.3.4: Jak taková myoelektrická protéza vypadá? 

 

Obr. 13 Popis jednotlivých částí myoelektrické protézy horní končetiny[16] 

Zde je kompletní mechanismus myoelektrické protézy v podobě, jakou dostává 
uživatel. Uživatel si protézu nasune na pahýl částí, které říkáme pahýlové lůžko. Tato 
část plně obejme jeho pahýl a v této části dochází ke stabilnímu spojení. 
V pahýlovém lůžku jsou rovněž umístěny detktory (elektrody), které snímají EMG 
signály ze svalové tkáně pahýlu [1].  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str. 24  
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

4.3.5: Pahýlové l ůžko 

Způsob, kterým je pahýlové lůžko tvarováno, je nesmírně důležitý pro správné 
nasazení protézy na pahýl, neboť tímto je zajištěno správné ukotvení, čímž tedy 
zabráníme nevyžádané rotaci a prokluzu protézy apod. Navíc je pro uživatele 
příjemné cítit, že se může do protézy zapřít, což má také příznivý vliv na správnou 
funkci protézy, neboť vždy záleží na vzájemné reakci svalů a pahýlového lůžka [1]. 

U myoelektrických protéz se převážně užívá tzv. ulpívací typ pahýlového lůžka 
využívající pro zachycení svaly pahýlu, prominující kostní výběžky a funkční edém. 
Tento způsob upevnění protézy uživatele minimálně omezuje, kosmeticky je 
nenápadný a nezpůsobuje negativní změny na pahýlu. Naopak při vhodném 
tvarování nasedacího věnce a těla pahýlového lůžka napomáhá udržovat normotonii 
a celkově trofiku příslušných svalů [1].   

Například firma Otto Bock nabízí vysoce moderní ulpívací lůžka, u kterých je vyžito 
podtlakového spojení s pahýlem. K tomuto účelu je nutno použít elektrody pro 
ulpívací lůžko MyoBock® 13E202, které umožňují vzduchotěsné uzavření vnitřního 
lůžka. Natahovací trubka protézového lůžka je po nasazení a utažení ventilu Otto 
Bock® 12V10 uzavřená. Tento speciální jednocestný ventil umožní, že dojde při 
pohybu pahýlu k vypuštění vzduchu, ale do lůžka se žádný vzduch nevpustí. Vzniká 
tak mírný podtlak a lůžko sedí jako ulité! Tato technika lůžek je mimořádně výhodná 
tam, kde má uživatel na pahýlu velké množství měkkých tkání. 

 

Obr. 14 Trubkový ventil Otto Bock® 12V10  a elektrody pro ulpívací lůžko MyoBock® 13E202 
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4.3.6: Vmezeřená část  

Je část protézy nahrazující končetinový defekt. Představuje tvarové, ale i funkční 
doplnění chybějících částí končetiny až na její terminální ukončení (vlastní ruku). 
Může v sobě obsahovat např. pasivně nebo aktivně ovládané umělé klouby a 
zařízení k jejich ovládání. U myoelektrických protéz bývá v této části např. 
zabudován bateriový akumulátor, jsou zde vedeny elektrické vodiče a jiná zařízení. 
Vmezeřená část se svým proximálním koncem připojuje na pahýlové lůžko, distálně 
se napojuje na terminální pomůcku [1]. 

4.3.7: Terminální pom ůcky  

Jsou funkčním efektorem protézy. Zakončují protézu a svým tvarem a pohybem 
přímo realizují základní funkci horní končetiny, tedy úchop. V dnešní době je na tuto 
část protéz brán vysoký zřetel, neboť právě zakončení protézy je nejdůležitějším 
vizuálním prvkem celé protézy [1].  

Každý uživatel si představuje, že jeho protéza se nebude mnoho lišit od neumělé 
ruky. Pro imitaci lidské končetiny se hojně používá PVC návleků, přičemž míra 
dokonalosti a napodobení povrchu lidské ruky (kůže, barva kůže, ochlupení, 
nařasení apod.) hraje roli při výsledné ceně návleku.  

Mnoho uživatelů je nadmíru spokojeno s dnešními technologiemi, ačkoliv ani dnes 
není v této oblasti dosaženo naprosté dokonalosti, mluvíme tady o problémech 
s opotřebením PVC povrchu, praskáním, změnou barvy a struktury v místech, kde se 
návlek stýká s pracovní částí terminální pomůcky, například klouby, ostřejší části a 
podobně. 

4.4: Současná nabídka protéz horních kon četin 

Abychom se mohli zamýšlet nad tématem konstrukce biomechanické protézy, 
musíme pečlivě zvážit, pro jaký okruh využití má daná konstrukce sloužit. Není 
jednoduché postavit dobrou a účinnou protetickou pomůcku, která bude sloužit všem 
pacientům (uživatelům) stejnou měrou. 

Navíc pokud se dobře zamyslíme nad každodenními úkony, které jsme nuceni dělat, 
tak ačkoliv si to zjevně na první pohled neuvědomujeme, naše pohyby se skládají 
z mnoha silových a z ještě většího množství jemných až naprosto kombinovaných 
pohybů. Dokonce jako lidé nedokážeme každý pohyb dělat stejně a to jak jako my 
osobně, tak i dva lidé udělají různý pohyb kvůli stejnému podnětu. Typicky například 
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držení obyčejného psacího pera. Většina lidí pero drží poměrně stejným způsobem, 
ale ne úplně stejně a také způsob vedení pera mají většinou odlišný. 

Díky těmto odlišnostem tedy nemusí každému vyhovovat každá protetická pomůcka 
a nemusí být také vhodná pro každý úkon. Záleží tedy na vkusu a zvyku samotného 
pacienta. 

K výběru máme na trhu několik základních druhů protetických pomůcek 

• Myoelektrické protézy 
• Tahové protézy 
• Kosmetické protézy 
• Hybridní protézy 

4.4.1: Myoelektrické protézy biomechanického charak teru 

Trend současných myoelektrických protéz je hlavně ve zdokonalování systému pro 
řízení, což zahrnuje vlastní zdokonalování a práci na senzorickém modelu protézy. 
Tím je hlavně myšlena integrace nějakého systému vedení vzruchů do pacientova 
těla.  

Celý systém je založený na operativní integraci mechanismu do těla pacienta. Jedná 
se hlavně o případy těžších amputací, kdy pacient přišel například o celou končetinu, 
potom je tento systém možno zvažovat a realizovat.  

Jak je z obrázku níže vidět, jedná se o poměrně dost složitý mechanismus jak 
z hlediska samotného řízení, to znamená elektronického systému, tak z hlediska 
kinematického a dynamického, jelikož už se jedná o komplexní model lidské 
končetiny většinou s 21 stupni volnosti [13]. 

Řešení tohoto problému není jednoduché, neboť celá konstrukce musí být 
dostatečně podobná mechanismu lidskému, naproti tomu vývoj tohoto typu 
mechanismu je teprve v začátku a jeho další vývoj bude ještě hodně zajímavý. 

 

Následující ilustrace napovídá, jak složitý systém je pro horní končetinu 
implementován. Jedná se o vysoce komplexní postoj ke konstrukci celé končetiny. 
Z obrázku je patrné, že systém obsahuje snímače potenciálů a u pacientky je 
přesunuta nervová tkáň do hrudní oblasti, kde je schopna vnímat podněty z náhrady. 
Poměrně složité elektronické vybavení je patrné již napohled a mechanická 
(kinematická) část je zde dobře skryta pod PVC rukavicí a plastovým pouzdrem, 
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uvnitř se však skrývá 6 motorků, které jsou ovládány pomocí EMG signálů 
snímaných z těla pacientky. Celý mechanismus zahrnuje zápěstí, které je schopno 
rotačního i flexního pohybu, přesně jako loketní kloub, následuje elektronická část (4) 
rotačním a posuvným kloubem v rameni. 

 

Obr. 15 Claudia Mitchell (28 let, po nehodě na motocyklu) [13] 
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4.4.1.1:Přenos vzruch ů – implementace smyslových vjem ů [15]  

Poslední dobou se v oblasti konstrukcí protéz horních končetin objevují vysoce 
propracované modely mechanických protéz. Nejedná se však již o klasické pomůcky, 
jak jsme zvyklí, ale o poměrně robustní mechanismy plné hi-tech technologií. Tyto 
novinky jsou víceméně v testovacím provozu a neustále se rozvíjejí, neboť se jedná 
o vyšší zásah do pacientova těla. Vysvětlení celého principu je vhodné nechat až po 
názorné ilustraci problému a zevrubném popisu funkce. 

Princip těchto protéz je založen na propojení lidského těla, přesněji centrálního 
nervového systému (CNS) se systémem robotické protézy. 

Ne příliš jednoduchou metodou je 
mechanismus napojen na tělo 
pacienta. Mechanismus se přímo 
voperuje do těla pacienta, jeho 
nervová zakončení v oblasti hrudi 
se napojí na citlivé senzory, 
pomocí kterých je celý přenos 
informací vyhodnocován, 
zpracováván a na základě tohoto 
je konán pohyb mechanické 
pomůcky – protézy. 

Poslední dobou je v této oblasti 
učiněn vysoký pokrok, neboť 
dlouhé výzkumy ukázaly, že člověk nemá v hrudi uspořádána nervová zakončení 
stejným způsobem jako má uspořádány například prsty, to znamená, že například 
zakončení nervů v hrudi pro ukazovák neleží vedle zakončení nervů prostředníku na 

ruce apod. Jedná se tedy o to, že hlavním úkolem je 
správně namapovat tato rozložení nervových zakončení a 
následně provést bezchybné snímání signálů. 

Pacient, který dostává tuto protetickou pomůcku, potom 
vlastní jednu z nejdokonalejších náhrad končetiny. Jedná 
se většinou o pacienty s těžkou amputací velké části 
končetiny. Z obrázku je patrné, že se jedná o napojení 
kompletní končetiny, to znamená celkový mechanismus 
nejen poslední části, tedy ruky, ale vlastně celé paže. 

 

Obr. 16 znázornění přenosu smyslových vjemů [14] 

 

Obr. 17 použití 
biomechanické paže[15] 
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Pacienti jsou schopni s tímto mechanismem vykonávat 
většinu úkonů tak, jako před amputací, nicméně vše má 
svá pro a proti. Nemusíme být příliš nároční, ovšem hned 
z prvního pohledu je možné konstatovat, že estetická část 
tohoto projektu bude určitě ještě hodně diskutovaná.  

Z obrázku vpravo je jasně vidět, jak estetická daná 
protetická pomůcka je. Terminální část je poměrně 
estetická, nicméně ostatní části konstrukce jsou 
z hlediska estetiky ještě podstatně neutěšeny a 
v budoucnu je jistě čeká revoluce.  

Z hlediska studie lidského CNS jsou vědci v Japonsku již na další 
úrovni, kdy pomocí snímání potenciálů přímo v mozku člověka jsou schopni řídit veškeré stroje, 
které přes vhodná softwarová a hardwarová řešení dokážou konat úkony dle přání pacienta. Tato 
část však spadá do oblasti kybernetiky, nicméně je to vysoce zajímavá oblast. Jako malou 
poznámku je možné zmínit, že výzkum v japonských laboratořích společně ve spolupráci s mnoha 
jinými laboratořemi (např. v USA) zaznamenal vysoký pokrok, kdy pomocí zpětného vysílání 
signálů do mozku pacienta jsou schopni řídit jeho další úkony. Tímto ovlivňováním (stimulací) 
dokážou například člověka navádět nebo ovládat.  

Jak bylo již zmíněno, dalším aspektem je 
snímání potenciálů a komunikace s CNS 
pacienta, nedávno se objevila zpráva, že byla 
již zkonstruována biomechanická protéza, 
pomocí které pacient dokáže cítit.  

Ve skutečnosti se jedná o poměrně důmyslný 
senzorický systém napojený na CNS pacienta, 
který v oblasti hrudi dostává informace o tom, 
že se například již dotknul sklenice, nebo jiné 
informace podobného charakteru.  

Pacienti, kteří používají protézy horních 
končetin, ať už se jedná o sebelepší 
protetickou náhradu, jsou odkázáni při 
používání těchto náhrad pouze na svůj zrak, neboť při manipulaci s předmětem jsou 
nuceni kontrolovat průběh manipulace s předmětem svým zrakem, čili jinými slovy 
řečeno, nejsou schopni kontrolovat situaci jinak než zrakem.  

 

Obr. 18 biomechanická paže 
dalšího pacient [15] 

 

Obr. 19 model biomechanické paže [17]  
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Toto omezení by mělo alespoň částečně 
korigovat toto vylepšení, kdy pomocí 
zpětnovazební komunikace je do CNS 
odesílán signál o dotyku či extrémní teplotě 
na čidle apod. Je to revoluční výhoda, 
pacient je schopen najednou regulovat sílu 
stisku, aby nedošlo k poškození předmětu, 
je schopen mimo vizuální kontroly dalších 
operací apod. 

A jak se toto všechno realizuje? Není to 
jednoduché, avšak na univerzitě v Chicagu 
(Northwestern University, Chicago) 
realizovali transplantaci nervů z amputované 
končetiny do oblasti hrudníku. Takto 
přemístěnou nervovou tkáň následně napojili 
na senzorický systém mechanismu a díky 
tomu je schopen pacient v oblasti hrudníku 
cítit reakce a vyhodnocovat je. Je to 
opravdový pokrok, avšak celý projekt je 
teprve v začátcích, takže se dají očekávat 
brzké změny a novinky, což je pro další 

vývoj nesmírně důležité. 

 

Obr. 20 test biomechanické paže ve 
výzkumné laboratoři [15] 
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4.5: Nekonven ční pohony mohou radikáln ě změnit sv ět 
protéz horních kon četin [18] 

V roce 2007 představila DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) nový 
projekt pro vývoj protéz horních končetin. Agentura DARPA je vládním výzkumným 
centrem pro vývoj a rozvoj technologií, které by měly potenciální využití v armádních 
složkách. Není tedy divu, že vláda USA dokázala investovat neuvěřitelných 30 
milionů $USD do tohoto unikátního projektu. 

A čeho agentura DARPA dosáhla? Unikátním nápadem byla miniaturizace 
raketového motoru, který následně použili jako pohon pro mechanické části protézy. 

 

Obr. 21 schematické zobrazení funkce protézy od DARPA Agency [18] 

 

 Výsledkem je mechanismus nikoliv nadlidských schopností a vlastností, ale díky 
novému pohonu se konečně podařilo přiblížit vlastnostem a schopnostem lidské 
ruky. Jde hlavně o využití síly a rychlosti mechanismu.  

Pokud zvážíme, jakou zátěž můžeme umístit na „standardní“ mechanickou protézu, 
tak DARPA vyvinula protézu, kterou je možno zatěžovat tři až čtyřikrát více. I když to 
v porovnání s lidskou rukou pořád nestačí, jde o radikální přiblížení se lidskému 
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ideálu. Co se týká hmotnosti, tak hmotnost je zhruba srovnatelná s hmotností zdravé 
lidské končetiny. Prototyp, který agentura vyvinula, je rovněž asi tři až čtyřikrát 
rychlejší, než komerční protézy. 

Co je na tom tak zajímavé? Zajímavý je na tom celý pohon mechanismu. Právě to, 
že lidské svaly jsou natolik pružné, rychlé a navíc dokážou snášet celkem velká 
zatížení, donutilo vědce z USA přemýšlet nad tím, jak vlastně nahradit tyto vlastnosti 
a vytvořit funkční model, tedy prototyp. 

Prototyp je ovládán plynovým pohonem, resp. 
všechny pneumatické válce mají 
centralizované středisko dodávaného plynu, 
který je počítačově řízen do pneumatického 
systému, který je rovněž počítačem ovládaný a 
ovládá táhla pro pohyb ruky, čímž vlastně plní 
funkci svalu. Prototyp je poháněn plynem jak 
z tlakové nádoby (studeným plynem), tak i 
alternativně z náboje, který se umístí v místě 
paže.  

 
Do náboje se vloží prášek, který při smíchání 
s tekutinou vytváří opět plynové médium, které 
je dodáváno do systému. Mechanismus potom 
díky této reakci prášku a tekutiny vytváří páru, 
která je z mechanismu odváděna podobně, 
jako je odváděn pot lidskou pokožkou. 

Celý mechanismus je poté možno zakrytovat 
pláštěm tak, jako je lidská ruka chráněna kůží.  

Celý mechanismus je díky tomuto typu 
pohonu nesmírně rychlý, silný a pružný.   

Díky těmto vlastnostem je možné 
s mechanismem například hodit míčem, 
což je velmi pěkná a užitečná vlastnost. 
V průběhu roku 2009 by měla být 
dokončena funkční komerční protéza, 
založená na tomto prototypu.  

 

Obr. 22 laboratorní zásobník plynového 
média pro pohon protézy [18] 

 

Obr. 23 prášek pro výrobu plynového 
média pro pohon protézy [18]  

 

Obr. 24 prášek pro výrobu plynového 
média pro pohon protézy [18] 
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Abychom zde nepopisovali pouze kladné stránky tohoto projektu, tak můžeme říct, 
že při vývoji tohoto mechanismu se vědci potýkali s mnoha chybami a konstrukčními 
problémy.  

Jako největší problém, který nemohli vývojáři dlouhou dobu vyřešit, byly považovány 
právě problémy s horkým plynem, který se tvoří v náboji. Dlouhou dobu se nedařilo 
najít ten správný materiál, který by byl schopný odolávat vysokým teplotám, která 
vzniká díky chemické reakci. Zkoušeli nylon, jednoduchá syntetická vlákna (monofil), 
která jsou dokonce silnější než ocel, ale přesto nedokázaly vydržet toto tepelné 
namáhání. Nakonec se našlo řešení, a tímto řešením je inženýrský termoplast 
polyeter keton (engineering thermoplastic polyether ether ketone). 

Největším nebezpečím pro uživatele byla právě tato teplota, která při samotné 
chemické reakci dosahuje až 450 °C. Aby tato teplot a nebyla uživateli tolik 
nebezpečná, využívá se právě potahu, který je asi 1mm silný a tlumí tepelné 
působení na teplotu přijatelnou na dotek.  

Co se týká páry, která je vylučována mechanismem, tak její množství je srovnatelné 
s denním množstvím vyloučeného potu zdravého člověka. Pokud se projekt podaří 
realizovat až do konce, bude to jistě převrat v řešení a konstrukci hlavně 
biomechanických protéz. 
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Závěr: 

Cílem bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s protetickými pomůckami pro horní 
končetiny. Cílem bylo nastínit základní pojmy a informace, které je potřeba znát 
předtím, než se člověk hlouběji ponoří do této problematiky.  

V první části bakalářské práce jsem se věnoval hlavně rychlému přehledu o dané 
problematice, a to zejména o samotném rozdělení protetických pomůcek, pomocí 
těchto přehledů a souhrnů informací jsem tím chtěl čtenáře informovat o tom, co 
všechno tato oblast zahrnuje. 

V další části byla demonstrována přímá aplikace ve vybraných konstrukčních celcích, 
na kterých je přímo vidět, že veškeré poznatky a pojmy z první části je nezbytné znát 
a vést v patrnosti. 

V poslední části práce jsem se věnoval novinkám, resp. trendům, v oblasti vývoje a 
výzkumu mechanických a biomechanických robotických protéz horních končetin. Dle 
mého názoru se jedná o poměrně náročné a složité aplikace, které mohou být však 
velkou měrou zajímavé i pro člověka, který se nikdy o tuto oblast nezajímal. 
Z technického hlediska jsem si dané příklady vybral právě pro jejich unikátnost řešení 
v určitých částech konstrukce a také pro jejich inovativní a progresivní aplikační 
metody a části, které mohou být v budoucnu velmi zajímavé nejen pro vývoj protéz 
horních končetin. 
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