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Abstrakt 

 

Název:   Biomechanický rozbor příčin vážných úrazů krční páteře při dopravních 

nehodách 

Cíle:   Cílem bakalářské práce je prohloubení poznatků o mechanismu poranění 

krční páteře při dopravních nehodách se zaměřením na úrazy krční páteře 

u řidičů a spolujezdců v jedoucím automobilu. 

Metody:  V práci byla použita metoda literární rešerše z domácích i zahraničních 

zdrojů. Pro splnění cíle byly vybrány příklady, které pomohly vysvětlit 

problematiku poranění krční páteře při dopravních nehodách.  

Výsledky:  Z nashromážděné literatury vyplynulo, že úrazy krční páteře při 

dopravních nehodách jsou často opomíjeným tématem. Zároveň se často 

neuvádí, že následky dopravních nehod, nekončí na vozovce, nýbrž je 

jejich dopad vzhledem k finanční náročnosti léčení úrazů často velkou 

zátěží pro společnost. Nezanedbatelné je také správné používání 

bezpečnostních pásů a opěrek hlavy. V neposlední řadě může znalost této 

problematiky přispět výrobcům automobilů, aby vytvářeli stále lepší 

bezpečnostní prvky.  

Klíčová slova: dopraví nehoda, krční páteř, biomechanika úrazů, whiplash 

  



 

 

Abstract 

 

Title:   Biomechanical analysis of causes of serious injuries of the cervical spine 

in traffic accidents  

Objectives:  The aim of the bachelor thesis is to deepen the knowledge about 

mechanism of cerval spine injury in traffic accidents, focusing on 

injuries to the cervical spine of drivers and passengers in a moving car. 

Methods:  The thesis was a method of literary research from domestic and foreign 

sources. To meet the objectives that have been provided, it would help to 

clarify the issue of cervical injury in road accidents. 

Results:   The literature collected has shown that cervical spine injuries are often a 

neglected topic. At the same time, it is often not stated that the 

consequences of road accidents do not end on the road, but their impact 

is usually a heavy burden on society due to the financial cost of injuries. 

Proper use of seat belts and head restraints is also important. Last but not 

least, knowledge of this issue can help car manufacturers to create ever 

better safety features.      

Keywords:  car collision, cerval spine, biomechanics of injury, whiplash 
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 1  ÚVOD 

Tato práce pojednává o opomíjené problematice biomechaniky krční páteře 

u vážných úrazů při dopravních nehodách, včetně anatomických vztahů v této oblasti. 

Nehody s náledkem poškození krční páteře se v současné době stávají velmi 

diskutovaným tématem. Zejména automobilové nehody, vzhledem k přibývajícímu 

počtu automobilů, s nímž roste i riziko nehod. 

Velmi častou příčinou těchto úrazů je vysokoenergetické poranění. Nejčastější 

původci těchto úrazů jsou autonehody (45 %), střet chodce s automobilem, nebo 

ve městech často s tramvají, dále pak srážky chodce s cyklistou, či motocyklem. 

Mezi další četné příčiny poškození krční páteře pak můžeme zařadit zařadit 

zranění při pádech (20 %), nebo při sportovní činnosti a skocích do vody (15 %).  

Uvádí se, že u starších lidí více než 75 let dochází ke zranění krční páteř při pádu 

až v 60 %. I přes tuto vysokou četnost zranění krční páteře se často setkáváme s pouze 

obecnou definicí diagnózy kontuze (pohmoždění) nebo distorze (podvrtnutí) krční 

páteře. Takto specifikovaná diagnóza nic neříká o závažnosti a mechanizmu poškození 

(Fleming, 2001). 

Chen upozorňuje ve své práci na to, že navzdory faktu, že zadní nárazy 

aut do sebe způsobující whiplash jsou velmi časté nehody, vlastní mechanismus 

whiplash není zatím zcela znám. Jednou z příčin může být i fakt, že tento druh 

poškození nemusí být nutně provázen viditelným poškozením tkáně, které lze zjistit 

pomoc RTG nebo MRI vyšetření (magnetická rezonance), (CHEN, 2009). 

 Popřípadě se důsledky objeví o mnoho dní či let později, takže si pacient trpící 

bolestmi krční páteře ani nemusí dávat své obtíže do souvislosti s nárazem v 

automobilu. (Hirt a kol., 2012). 

To potvrzuje i Svensson, 2003, který uvádí, že zranění whiplash je způsobeno 

přenosem velkého množství energie na oblast krku. Klinické příznaky jsou velmi 

rozdílné. 
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Velká část těchto úrazů vzniká následkem nadměrného tahu vyvolaného 

nárazem na trup nebo hlavu. Mechanismus úrazu může být axiální násilí, hyperflexe, 

lateroflexe, hyperextenze, rotace a různé kombinace. 

Velmi typickým a dobře popsaným mechanismem úrazu je ten, kdy do stojícího 

automobilu narazí zezadu jiný automobil, tedy náraz zezadu. V tomto případě 

je posádka prvního vozidla vržena značnou silou dopředa, přičemž hlava zůstává 

setrvačností na místě. Vlivem toho dochází k náhlému prohnutí krku a zaklonění hlavy 

dozadu a zároveň svaly krční páteře jsou vystaveny velkému tahu. Ovšem u frontálního 

nárazu není mechanismus zcela detailně popsán (Braakman, 1992; Steidl, 2011). 

Nejzranitelnější částí páteře je krční úsek vlivem její výrazné pohyblivosti, jež 

působí nepříznivě při úrazovém ději s velkou razancí. Krční páteř je poměrně 

komplikovaná a flexibilní struktura. Jedná se o nejpohyblivější část osového orgánu, 

kde i nepatrné trauma může způsobit následky na celý život (Lewit, 1996; Ševčík, 

2001). 

Poškození krční páteře může mít různý rozsah, od dočasné bolesti při menším 

pohmoždění, přes dlouhodobé potíže trvající několik měsíců, až po trvalou poruchu 

hybnosti, k níž dochází při poranění míchy v krční oblasti (Novotná, 2011). 

Pochopení mechanismu poškození umožňuje pracovat na bezpečnosti 

a bezpečnostních prvcích, které mohou při nehodě účinně eliminovat závažnost 

následného poranění. Proto jsme se rozhodli věnovat poranění krční páteře 

a biomechanickému rozboru detailní pozornost.  

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky, resp. k velkému a rozdílnému způsobu 

poranění, jsme se zaměřili jen na dopravní havárie, speciálně na vzájemné nárazy dvou 

aut. 
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 2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

 2.1  Anatomie a kineziologie krční páteře 

Hlavní strukturální jednotkou páteře je obratel, nebo-li vertebrae. Jedná se o 

typickou krátkou kost nepravidelného tvaru s výběžky (Dylevský, 1998). 

Obratel tvoří tělo obratle a oblouk obratle, který svým připojením k tělu utváří 

otvor (Machová, 2008; Wendsche, 2012). 

Tělo obratle (corpus vertebrae), které je nejmohutnější částí a zároveň nosnou 

částí obratle, tvoří dva typy kostí. Kost spongiózní a kost kompaktní. Oba typy kosti 

jsou strukturálně přizpůsobeny přenášeným silám (Dylevský, 1998). 

Obratlový oblouk (arcus vertebrae) na obou svých koncích obsahuje úzké patky 

(pediculus arcus vertebrae), jež ústí v širší, ploché lamely (lamina arcus vertebrae). 

Patka je zvrchu mírně prohloubena a ze spodu konkávní, což umožňuje vytvoření 

zářezů na obou stranách patky. Zářezy pak utváří párový meziobratlový otvor (Čihák, 

2001).  

Obratlový otvor (foramen vertebrale) má především ochrannou funkci. 

S ostatními obratlovými otvory utváří páteřní kanál, v němž je uložena mícha a míšní 

kořeny (Dylevský, 1998). 

Obratlové výběžky jsou dva příčné (processus transversus), čtyři kloubní 

(processus articularis inferior) a jeden trnový (processus spinosus), (Dylevský, 1998). 

Příčné výběžky vystupují v místech, kde se spojují lamely a patky a kloubní 

výběžky. Sousední obratle v meziobratlových kloubech spojují kloubní výběžky. 

Nepárový trnový výběžek se nachází v místě, kde se spojuje pravá a levá lamela 

(Wendsche, 2012). 
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Obratle jsou mezi sebou spojeny meziobratlovými destičkami, jež utváří 20% - 

25% celkové délky páteře. Nejvyšší destičky jsou mezi obratli bederní páteře 

a umožňují zde významnou pohyblivost páteře. O poznání nižší jsou pak meziobratlové 

destičky mezi obratli krční páteře, ale i zde umožňují zde významnou pohyblivost 

(Dylevský, 1998). 

Dle různého tvaru a lokace na páteři se rozlišuje sedm krčních obratlů (vertebrae 

cervicales, C1 - C7), dvanáct hrudních obratlů (vertebrae thoracicae, Th1 - Th12), pět 

bederních obratlů (vertebrae lumbales, L1 - L5), pět křížových obratlů (vertebrae 

sacrales, S1 - S5) a čtyři, nebo pět obratlů kostrčních (vertebrae coccygeae, Co) 

(Machová, 2008). 

Krční páteř tvoří obratle, jež jsou nejměnšími obratli celé páteře. Obratlů krční 

páteře je sedm a první dva jsou uzpůsobeny specifické funkci. Jedná se o obratel C1, 

nebo-li nosič (atlas) a obratel C2, který se nazývá čepovec (axis). Funkčnost a stavba 

těchto prvních dvou obratlů páteře se liší od ostatních obratlů. Ostatní obratle krční 

páteře si jsou stavbou podobné (Čihák, 2001). 

Typické krční obratle (C3 - C5) se vyznačují plochým oválným tělem, které 

je zpředu konvexní a zezadu mírně konkávní. Výška krčního obratle je mezi 14 - 16 mm 

a otvor má poměrně velký trojúhelníkovitý tvar. Z původního mediálně umístěného 

příčného výběžku a laterální části, jež vznikla z kostálního výběžku, se skládá příčný 

výběžek (foramen transversarium). 

Laterální část uzavírá otvor v příčném výběžku a vybíhá v přední a zadní 

hrbolky (tuberculum anterius a tuberculum posterius). Přední hrbolek na C4 - C6 

je prodloužený. Nejdelší hrbolek se jmenuje tuberculum caroticum a nachází se na 

obratli C6 v blízkosti karotidy (a.carotis communis). Většina krčních obratlů má trnový 

výběžek krátký a na konci rozvětvený ve dva hrbolky, které jsou různě velké. 

Tzv. subaxiální krční páteř je tvořena krčními obratli C3 - C7, tedy částí krční 

páteře pod axisem (Wendsche, 2012).  
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Obrázek 1: Obratle krční páteře (Netter, 2005) 

 

V následujících kapitolách se budu detailněji věnovat prvnímu, druhému a 

sedmému krčnímu obrateli, jež jsou od ostatních zcela odlišné. 

První krční obratel se nazývá nosič, neboli atlas (C1) a nemá vlastní tělo. Tvoří 

ho pouze kratší přední oblouk (arcus anterior) a delší zadní oblouk (arcus posterior), 

jež jsou relativně subtilní. Po stranách splývají ve dvě mohutnější boční partie (massae 

laterales). Na horní ploše postranních částí atlasu jsou oválné kloubní plošky (foveae 

articulares superiores), které slouží pro jeho spojení s týlní kostí. Absence trnový 

výběžek u atlasu je nahrazena drobným, dorzálně vybíhajícím hrbolkem uprostřed 

zadního oblouku (tuberculum posterius), jež je rudimentem trnového výběžku 

(Dylevský, 1998). 
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Obrázek 2: Atlas (Gray, 1918) 

 

Dlouhé příčné výběžky jsou podobné příčným výběžkům ostatních krčních 

obratlů. Na zadní straně předního oblouku atlasu je malá okrouhlá kloubní ploška 

(fovea dentis) pro spojení s čepem obratle C2 (Machová, 2008; Wendsche, 2012) 

Atlas podepírá hlavu a umožňuje její kývavý pohyb (Čihák, 2001). 

Druhý krční obratel se nazývá čepovec, neboli axis (C2). Tvar čepovce je již 

typický pro krční obratle, je však mohutnější, protože nese velkou část hmotnosti hlavy. 

Z horní plochy těla čepovce nahoru vystupuje zub čepovce (dens axis), což je výběžek 

který vybíhá v hrot (apex dentis) a na jeho přední ploše je oválná ploška, jenž se 

kloubně spojuje s předním obloukem nosiče. Patky čepovce jsou mohutné a příčný 

výběžek špičatý. Větší trnový výběžek má rozštěpený konec a báze je širší a dolů 

prohnutá (Wendsche, 2012). 
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Obrázek 3: Axis (Gray, 1918) 

 

Čepovec v podstatě tvoří osu rotace nosiče, a tím se podílí na otáčivém pohybu 

celé hlavy (Čihák, 2001). 

Sedmý, tedy poslední krční obratel je rovněž specifický. Jeho trnový výběžek 

je dlouhý a nerozdělený. V poloze hlavy v předklonu je velmi dobře hmatatelný 

a viditelný. Na konci nerozděleného trnového výběžku je lokalizován výrazný 

hrbolek, který slouží k upnutí okolních svalů. Příčný výběžek je velmi výrazný a široký 

(Machová, 2008; Wendsche, 2012). 

Lidská páteř obsahuje 23 meziobratlových destiček, neboli plotének 

(disci intervertebrales). První destička je umístěna mezi obratli C2 a C3, tedy mezi 

prvními krčními obratli C1 (nosič) a C2 (čepovec) chybí. Poslední destička 

je lokalizována nezi obratli L5 a S1. Meziobratlové destičky krční páteře jsou vyšší, 

nežli destičky v hrudním úseku páteře.  

Jsou tvořeny vazivovou chrupavkou, která přechází přes lamelárně uspořádané 

prstence kolagenních vláken ve fibrózní vazivo. Ve středu destičky je řídké kulovité 

jádro, které je po okrajích lemováno vrstvou hyalinní chrupavky, jež je srostlá s těly obu 

obratlů (Čihák, 2001). 
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Obrázek 4: Meziobratlové destičky mezi obratli C2 a C3, C3 a C4 z frontálního 

pohledu (Čihák, 2001). 

 

Meziobratlové destičky plní funkci spoje mezi těly obratlů a fungují jako pružný 

systém mezi jednotlivými obratli. Svou deformací, spolu s meziobratlovými klouby 

a vazy, umožňují vzájemný pohyb obratlů (Dylevský, 1998). 

Obratle páteře jsou vzájemně spojovány pomocí vazů a svalů. Vazy, neboli 

Ligamenta jsou krátké, dlouhé a silné svazky tvožené kolagenními vlákny. Tvar svazků 

se přizpůsobuje tvaru trnových výběžků krčních obratlů (rozdvojené), hrudních obratlů 

(špičaté) a bederních obratlů (destičkovité), (Dylevský, 1998).  
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Dlouhé vazy páteře 

ligamentum longitudinale anterius: 

Probíhá po přední straně  těl obratlů od arcus anterior atlantis až po facies 

pelvica ossis sacri. Je pevně připojen k tělům obratlů a volněji přiléhá k destičkám 

(Čihák, 2001). 

ligamentum sacrococcygeum anterius: 

Tento vaz tvoří pokračování předchozího vazu po přední straně křížové kosti, 

až po kost kostrční (Čihák, 2001). 

ligamentum longitudinale posterius: 

Je analogický přednímu podélnému vazu, probíhá však po zadní straně  těl 

obratlů uvnitř  canalis vertebralis od týlní kosti po zadní stranu křížové kosti, uvnitř 

canalis sacralis. Přiléhá více k destičkám než k tělům obratlů (Čihák, 2001). 

ligamentum sacrococcygeum dorsale profundum: 

Spojuje křížovou kost a zadní plochu kostrční kosti; pokračování lig. 

longitudinale posterius (Čihák, 2001). 

ligamentum sacrococcygeum dorsale superficiale: 

Uzavírá canalis sacralis a vede od crista sacralis mediana přes cornua sacralia 

křížové kosti až na cornua coccygea kostrční kosti (Čihák, 2001). 

 

Krátké vazy páteře 

ligamentum interarcualia (ligg. flava): 

Tyto vazy mají typické žluté zbarvení díky vysokému podílu elastinu, který jim 

dodává potřebnou pružnost. Nacházejí se mezi oblouky obratlů v páteřním kanálu, který 

tímto uzavírají a umožňují pružné oddalování obratlových oblouků při ventrální flexi 

(Čihák, 2001). 
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ligamentum interspinalia: 

Jsou to krátké vazy mezi trny, probíhající v celé délce páteře. V horním hrudním 

a v krčním úseku jsou zesíleny v ligg. supraspinalia a v lig. Nuchae. Tyto vazy brání 

nadměrnému rozevírání obratlových trnů při ventrální flexi (Čihák, 2001). 

ligamentum intertrasversaria: 

Tento vaz vede mezi příčnými výběžky obratlů a omezují lateroflexi a rotaci 

(Čihák, 2001). 

retinaculum caudale cutis: 

Tento vaz je drobný a táhne se od kostrče. Upínající se do kůže, čímž tvoří 

mělkou jamku – foveola coccygea (Čihák, 2001). 

 

Obrázek 5: Vazy krční páteře v pohledu z mediální strany (Dylevský, 1998): 

10 - meziobratlová destička, 13 – ligamenta flava (žlutý vaz, tvoří elastické 

spojení mezi obratlovými oblouky), 16 – široké vazy spojující sousední obratlové trny, 

19 – přední podélný vaz, 20 – zadní podélný vaz. 
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Svalový systém krční páteře 

Svalová soustava přední strany krční páteře plní důležitou funkci pro stabilizaci. 

Pokud jsou správně synchronizovány se svaly zadní strany krční páteře, utváří ideální 

stabilizační systém hlavy a krční páteře (Číhák, 2001). 

Krátké svaly přední části bývají obtížně palpačně dosažitelné. Patří sem 

musculus rectus capitis lateralis a musculus rectus capitis anterior. Oba tyto svaly 

spojují bazi lebky s atlasem (Véle, 1997). 

Povrchovou vrstvu přední části tvoří platysma, která pomáhá mimickým svalům 

a otevírání úst (Véle, 1997). 

Hluboká vrstva předních svalů krku obsahuje musculus longus capitis 

a musculus longus colli. Musculus longus capitis podporuje kyv dopředu, zatímco 

musculus longus colli zajišťuje flexi v dolním úseku krční páteře. Při jednostranné 

aktivitě oba svaly zajišťují lateroflexi. Oboustranná aktivita těchto hlubokých flexorů 

fixuje pohyb krční páteře vzhledem k hrudníku (Véle, 1997). 

Mezi svaly přední části krční páteře patří také musculus sternocleidomastoideus, 

musculi suprahyoidei, musculi infrahyoidei a musculi scaleni (Číhák, 2001). 

Zadní část svalů krku tvoří systém čtyř svalových vrstev (Číhák, 2001). 

Do první vrstvy z hlediska krční páteře patří musculus trapezius a musculus 

sternocleidomastoideus (Véle, 1997).  

Musculus sternocleidomastoideus tvoří jeho dvě části. První část spojuje hlavu 

s klavikulou a druhá část spojuje hlavu se sternem. Při oaboustranné aktivitě zadních 

snopců dochází ke zdvihu hlavy a také se účastní záklonu hlavy. Přední snopce tohoto 

svalu předklání hlavu. Při jednostranné aktivitě provádí jednostranný úklon. Musculus 

trapezius je plochý, široký, sval, který spojujuje hlavu s krční páteří, lopatkou a hrudní 

páteří. Jeho kraniální snopce působí synergicky s musculus sternocleidomastoideus a 

zdvihají rameno (Číhák, 2001). 

Do druhé vrstvy patří musculi rhomboidei, jenž jsou jedni z fixátorů lopatek a 

musculus levator scapulae, což je štíhlý sval, který se podílí na zdvihání lopatky a 

zároveň ji natáčí dolním úhlem dovnitř. Pokud je lopatka fixovaná, tento sval naklání 

krční páteř (Véle, 1997). 
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Do třetí svalové vrstvy krční páteře patří pouze musculus serratus posterior 

superior (Véle, 1997). 

Do čtvrté vrstvy patří hluboké svaly krční páteře, které při oboustranné aktivitě 

zaklání hlavu a napřimují trup (Číhák, 2001). 

Velmi důležitou skupinou svalů zadní části krční páteře jsou hluboké svaly 

šíjové (Obrázek 6). Jedná se o čtyři krátké svaly spojující kost týlní, nosič a čepovec. 

Tyto svaly se vzájemně podílejí na pohybech hlavy a prvních dvou krčních obratlů. 

Mezi hluboké svaly šíjové patří musculus rectus capitis posterior major, musculus 

obliquus capitis superior musculus rectus capitis posterior minor, a musculus obliquus 

capitis inferior (Véle, 1997). 

 

Obrázek 6: Hluboké svaly šíjové spojující hlavu, atlas a axis (Véle, 1997). 

 

 

Na dolní oblasti zadní části krční páteře se nacházejí krátké svaly hřbetní, které 

spojují sousední segmenty mezi sebou. Tyto svaly bývají označovány jako dynamická 

ligamenta, protože jsou velkým podílem tvořeny vazivem. Patří sem musculi 

interspinales a musculi intertransversarii (Číhák, 2001). 
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Dlouhé svaly zadní části krční páteře spojují vzdálenější segmenty páteře. 

Musculus splenius capitis, musculus longissimus capitis a musculus semispinalis capitis 

spojují bazi lebky s dolní krční páteří a horní hrudní páteří. Musculus multifidus cervicis 

jde z příčných výběžků každého krčního obratle k trnům výše uložených obratlů 

až k atlasu a axisu. Musculus splenius cervicis vede od horní hrudní části páteře 

až k axis. Musculus semispinalis cervicis propojuje horní hrudní páteř se segmenty C5-

2.Musculus longissimus cervicis spojuje spodní segmenty krční páteře s hrudní páteří. 

Musculus ilocostalis propojuje spodní segmenty krční páteře se čtvrtým a sedmým 

žebrem (Číhák, 2001). 

Postranní část svalů krční páteře tvoří svaly spojující krční páteř se dvěma 

horními žebry hrudníku. Mezi tyto svaly patří musculus scalenus anterior a musculus 

scalenus medius jdoucí od příčných výběžků k prvnímu žebru, musculus scalenus 

posterior jdoucí k druhému žebru. Mezi musculus scalenus anterior a musculus 

scalenus medius je štěrbina, kterou prochází nervy subclavius a plexus brachialis. 

Při jednostranné aktivitě oba svaly naklánějí hlavu na stranu a rotují kontralaterálně. 

Jejich oboustranná aktivita flektuje pohyb krční páteře vzhledem k hrudníku. 

Pokud je páteř fixovaná působí jako inspirační svaly (Véle, 1997). 

 

 2.1.1  Funkce krční páteře 

Úkolem krční páteře je podpírání hlavy. Zajišťuje postavení hlavy pro potřeby 

řečové a mimické komunikace a pro potřeby zraku. Vytváří také ochranu pro spinální 

míchu, oběhovou soustavu a krční část sympatických ganglií autonomní nervové 

soustavy. V této oblasti páteře vznikají tonické šíjové reflexy, které ovlivňují posturální 

svalstvo. Funkční poruchy v této oblasti páteře mívají dalekosáhlé následky 

(Lewit, 1996; Novotná, 2011). 
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Z funkčního hlediska jednotlivých segmentů pkrční páteře mají několik 

základních funkcí. Funkci nosnou, kinetickou a hydrodynamickou. Funkce obratlů 

je nosná a pasivně fixační. Poskytují ochranu a oporu nervovým strukturám a slouží 

jako uložiště minerálů. Hydrodynamickou funkci mají především meziobratlové 

destičky a cévní soustava páteře. Meziobratlové destičky umožňují vzájemný pohyb 

obratlů a vazy a svalové úpony mají především funkci stabilizační, ale také 

dynamickou. Kinetickou a aktivně fixační funkci krční páteři poskytují její klouby 

a svaly (Karas, 1991). 

Sekvenční část (C3–C/Th) má dynamickou funkci a vztah k horním končetinám. 

Na krční páteři jsou dvě zakřivení. Větší lordotické zakřivení v oblasti dolní krční 

páteře a menší opačné zakřivení v oblasti horní krční páteře. Obě tyto zakřivení tvoří 

samostatnou funkčn jednotku. Oblast C1 - C2 tvoří kraniální iniciální jednotku a od C3 

po C/Th přechod je kaudální sekvenční jednotka (Karas, 1991). 

V oblasti krční páteře se nachází velké množství proprioreceptorů a poměrně 

málí množství receptorů pro bolest. V měkkých tkáních je řada receptorů, které informují 

centrální nervovou soustavu o stavu a napětí kloubního pouzdra a rychlosti pohybu 

(Kříž, 2006; Rychlíková, 1997). 

V cervikotorakálním (C/Th) přechodu se také nachází velké množství 

vegetativních nervových vláken. Dráždění těchto vláken vyvolává vzdálené příznaky 

jako např. závratě závislé na pohybu krku - hlavy, cévní poruchy hlavy, nauzeu, 

zvracení, cévní poruchy horní končetiny, nebo poruchy akomodace zrakového 

a sluchového orgánu (Kříž, 2003). 

V oblasti C/Th přechodu se nachází receptory ovlivňující centrální nervovou 

soustavu (Kříž, 2009). 

Pohyby hlavou, které jsou nezbytně důležité pro zrakovou, sluchovou, nebo 

čichovou orientaci všech obratlovců, jsou nejdůležitější funkcí krční páteře. Pohyb krční 

páteře je iniciován více než z 99 % potřebou otočení hlavy a je prováděn zcela 

mimovolně, tedy dle vzorců, jež vznikly a zafixovaly v raném dětství. 

Jediný pohyb krční páteře, jenž lze regulovat vůlí je pohyb při cvicích cílených na různé 

oblasti páteře (Kolář, 2009). 
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 2.1.2  Kineziologie krční páteře 

Krční páteř je nejpohyblivější oblast celé páteře a její pohyblivost je nejvíce 

individuální ze všech oblastí. Krční páteř nese relativně těžkou a zároveň asymetricky 

umístěnou hlavu.  

Páteř je velice pohyblivá pouze díky složení jednotlivých pohybů mezi 

sousedními obratli a meziobratlovými destičkami. 

Mezi základními pohyby páteře patří předklon, záklon, úklon, oráčení 

(rotace), translace (střižný pohyb) a pružný pohyb (pérovací tlumení při změnách 

zakřivení páteře, při zatížení a během elastické deformace meziobratlových destiček), 

(Vele, 2007):  

Jednotlivé segmenty krční páteře formují linii, jež určuje posturu, která se 

staticky projevuje držením těla a dynamicky pohybovým chováním (Pavlů, 2000). 

Během jednotlivých pohybů krční páteře lze zřídka pozorovat výše popsané čisté 

pohyby, téměř vždy se jedná o pohyby sdružené (Vele, 2007). 

Pro krční páteř je charakteristické, že každý její segment vykazuje 

v jednotlivých směrech různý rozsah pohybu (Čemusová, 2006). 

Extenze a flexe segmentů krční páteře probíhá okolo transversální osy (osa I). 

Axiální rotace probíhá dle osy II, která je kolmá na rovinu zygapofyzálních kloubů. Osa 

III je kolmá na osu I a osu II, ale okolo této osy není žádný pohyb možný (viz. obr. 7) 

(Kapandji, 2008). 
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Skloubení krční páteře 

 

A-O skloubení  

Atlanto-occipitální sloubení je kloub se dvěma osami, podle kterých umožňuje 

úklony do stran krční páteře,  předkyv a zákyv v rozsahu až 20°. Toto skloubení 

neumožňuje žádnou rotaci (Tichý, 2007)  

 

A-A skloubení  

Atlanto-axiální sloubení je plochý kloub se třemi osami umožňující úklony, 

rotace, předkyvy a zákyvy. Předkyvy a zákyvy jsou umožněny skloubením jednotlivých 

kloubních výběžků atlasu a axisu. Centrum pro tyto pohyby je tvořeno zubem 

čepovce, jenž spolu s ligamenty zajišťuje stabilitu tohoto segmentu a zabraňuje 

nadměrné extenzi, nebo flexi.  

Rotace umožňuje spojení zubu čepovce a předního oblouku nosiče. Rotace může 

dosahovat až 35°, na rozdíl od kyvů, jenž mají rozsah pohybu pouze 20°. 

Při rotaci dochazi zároveň i k vertikálnímu posunu atlasu a axisu a ten 

je doprovázen relativními změnami ve výšce páteře (Tichý, 2007). 

 

Předklon, záklon a úklon 

Při předklonu dochází k prodloužení pateřního kanálu krční páteře a posunu 

obratlů dopředu až o 3mm. Při záklonu se páteřní kanál krční páteře ztenšuje a zkracuje. 

V úseku krční páteře se rozlišují předklony a tzv. předkyvy a záklony a zákyvy. 

Při zákyvu je nosič naklaněn dozadu. Při předklonu krční páteře se nosič naklání 

dopředu, během pohybu se ale hlava naklání dozadu vzhledem k nosiči (Kasik, 2002). 

Od záklonu do předklonu probíha pohyb tak, že se nejprve předklání hlava v A-

O kloubech, pak se dále předklání hlava spolu s nosičem vzhledem čepovci. 

Při předklonu celé páteře se hlava vzhledem nosiči zaklání (Tichý, 2007). 

Úsek krční páteře dosahuje největšího rozsahu předklonu a záklonu z celé páteře 

a to až 90° (Čihak, 2011). 
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Meziobratlové klouby procházejí ventrokraniálně-dorzokaudálně. Sklon je sice 

proměnlivý, ale největší bývá mezi C2-C3. Toto uspořádání napomáhá předklon 

a záklon. Při předklonu se horní obratel posouvá dopřed a naopak při záklonu se horní 

obratel posouvá dozadu. Tyto posuny se s postupujícím věkem zmenšují 

(Bogduk, 2000). 

Rozsah lateroflexe se udává 49° na každou stranu z neutrální pozice. 

Při aktivním pohybu pak do flexe 80 – 90° a 70° do extenze (Nordin, 2001). 

 

Rotace 

Rotace obratlů je postupná a přenáší se na další obratel níže. 

Většina rotace, až 50% rotace celé krční páteře se uskutečňuje v atlanto-axialnim 

skloubení (Tichý, 2007). 

Nejmenši rozsah rotace je v úseku C0-C1, patrně z důvodu ochranny 

pro vertebralní arterii, jenž prochazí příčnými výběžky od C6 až po C1. Větší rotace 

bývají doplněny postupnými rotacemi dalších obratlů až k C7-Th1. V pozici 

maximalního předklonu krční páteře je rotace umožněna pouze mezi čepovcem 

a nosičem. Při čisté lateroflexi hlavy a krční páteře rotuje vždy současně 

i čepovec, a to trnem na protilehlou stranu (Tichý, 2007). 

Protože svaly, které provadí úklon se podílí na rotaci a naopak, není možné zcela 

jednoznačně odlišit úklon a rotaci krční páteře (Tichý, 2007). 

Rozsah axiální rotace se uvádí 105° mezi záhlavím a obratlem C7. Sedmdesát 

procent celkové axiální rotace se děje mezi záhlavím a čepovcem. V každém segmentu 

mezi čepovcem a C7 se uvádí průměrný rozsah rotace od 4 do 8° (Nordin, 2001). 
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 2.2  Dopravní nehody 

Událost v provozu na pozemních komunikacích se nazývá dopravní nehoda, 

dochází při ní ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke škodě na majetku v přímé 

souvislosti s provozem vozidla v pohybu (§47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů – zákon o 

silničním provozu), (Hirt, 2012). 

 

 2.2.1  Dopravní úrazy 

Všechna traumata, která mají nějakou souvislost s dopravními prostředky 

v pohybu, jsou dopravní úrazy. Řadíme sem nejrůznější zranění od banálních 

až po smrtelné. Při dopravní nehodě rozdělujeme, kdo byl zraněn a jakým typem 

dopravního prostředku došlo ke zranění. Závažnost poranění cestujících v kabině 

osobního automobilu záleží na tom, kde sedí v okamžiku dopravní nehody. 

Závisí na tom, zda byly použity bezpečnostní systémy a jaká síla působila na tělo 

ve chvíli dopravní nehody. Je třeba brát v potaz, jestli bylo zranění způsobeno vlastním 

nárazem, či tlakem deformující se karoserie (Hirt a kol., 2012). 

Mezi nejčetnější úrazy patří zlomenina subaxiální krční páteře (C3-C7). 

Tvoří zhruba 20 % ze všech zlomenin páteře celkem. Tyto zlomeniny vznikají 

při dopravních nehodách a sportovních aktivitách, zejména při skocích po hlavě 

do mělké vody. Nejčastěji dochází k poškození krčního obratle C5, nebo meziobratlové 

destičky mezi C5 a C6. Téměř 75 % těchto zlomenin je spojeno s neurologickým 

zraněním. Zlomeniny subaxiální části páteře lze dále rozlišit na zlomeniny přední části 

obratle, zlomeniny zadní části obratle a kombinované zlomeniny. Zlomeniny přední 

části obratle zahrnují zlomeninu těla obratle nebo meziobratlové destičky., Zlomeniny 

zadní části obratle zahrnují zejména oblouky obratlů, meziobratlové klouby, či trnový 

výběžek (Wendsche, 2012).  

Dvořák uvádí, že k poranění skeletu krční páteře dochází jen zhruba ve 13 %. 

Poranění měkkých částí je daleko častější a to 87 % z 110 000 poranění krční páteře. 

Velmi často je krční páteře poraněna sekundárně zároveň s poraněním hlavy 

(Dvořák, 1992) 
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Vzhledem ke stavbě těla a zdravotní kondici jsou ve vozidle nejohroženější 

ženy, děti a senioři, na rozdíl od mužů, kteří jsou robustnější. Podle Hirta je paradoxně 

nejnebezpečnější situace pro řidiče, který sedí zpravidla lehce přihnutý k volantu 

a hlavu má daleko od opěrky. Spolujezdci bývají obvykle v uvolněnější poloze, při které 

je švih hlavy v okamžiku nárazu podstatně menší (Hirt a kol., 2012). 

Nárazy při automobilové havárii mohou být různé: čelní střet, náraz zezadu 

do auta, auto se může obrátit na střechu, pasažér či řidič mohou být vymrštěni z auta. 

Při každém z těchto mechanismů dojde k jinému typu zranění. To záleží především 

na tom, zda byl pasažér připoután bezpečnostním pásem nebo ne. Bezpečnostní pás 

snižuje riziko poranění lebky, ale zvyšuje poranění trupu a břicha. Stlačení střev 

a močového měchýře může způsobit prasknutí těchto dutých orgánů, pokud byl tlak 

na tyto orgány vysoký (O Eid; M Abu-Zidan, 2007). 

Ve většině případů řidič ví o nevyhnutelnosti dopravní nehody již několik 

okamžiků před ni. V okamžiku střetu je tedy instinktivně pevně zapřen do volantu, tento 

faktor do jisté míry ovlivňuje rozsah následného poranění, jsou však situace, u kterých 

nelze adekvátně reagovat např. náraz z boku, mikrospánek, ztráta vědomí, alkohol 

či drogy (Šidlo a kol., 2009).  

Většina řidičů je v autoškole seznámena s riziky jízdy autem včetně zdravotních 

komplikací, přesto je spousta těch, kteří si toto riziko nepřipouštějí a lehkomyslně 

ignorují základní zásady bezpečné jízdy. Například Ministerstvo dopravy ve své 

ročence z roku 2018 uvádí, že v tomto roce byl přestupek "porušení povinnosti být za 

jízdy připoután nebo užít ochrannou přílbu" druhým nejčastějším prohřeškem, za který 

byli řidiči pokutováni (Informace o stavu bodového systému v České republice, 

Ministerstvo dopravy 2018). 

V roce 2018 bylo v ČR 480 tisíc řidičů, kteří měli na kontě nějaký trestný bod. 

Druhým nejčastějším přestupkem byla jízda bez pásů (66 283 řidičů). Celých 66,5% 

dopravních nehodách v roce 2018 bylo zaviněno nesprávným způsobem jízdy, dále také 

nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení vozidla, nesprávné otáčení nebo couvání.  

Značnou část dopravních nehod také tvořilo nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu 

vozovky. 
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 2.2.2  Úrazy chodců 

Jíra a kol., 2003 uvádějí, že třetina usmrcených v ČR jsou chodci. V západních 

zemích tvoří chodci až 39% usmrcených účastníků dopravní nehody. Tato čísla mohou 

být však ještě větší, jelikož se za zemřelé považují obvykle osoby, které zemřou do 24h 

od dopravní nehody. Vzhledem k tomu, že chodec není chráněn žádným bezpečnostním 

systémem, bývá jeho poranění zpravidla největší. Až u 82% chodců dochází k poranění 

hlavy, další poranění se většinou týkají dolních končetin (Jíra a kol., 2003). 

 

 2.3  Biomechanické principy při traumatech živé tkáně 

Aplikační věda využívající anatomii, fyziologii a fyziku pro popis mechaniky 

pohybů člověka se nazývá biomechanika. Zkoumá zejména dynamické veličiny 

působící na člověka, jako síly a tlaky, rychlosti a zrychlení, vypočítává těžiště a tlaky 

v tělních dutinách. Člověk je při biomechanickém popisu vnímán jako systém, který se 

řídí biologickými zákony, přičemž je však technicky (mechanicky) aproximován 

na relativně homogenní tělesa (páky a válce), která se řídí zákony mechaniky 

(Niederer, 2010). 

Cílem biomechaniky je kvantitativní popis účinků sil, jenž působí na pohyb a 

deformaci živých objektů. Základními nezávislými veličinami jsou čas, hmotnost a 

poloha. Všechny ostatní mechanické veličiny jsou pak vyjádřeny pomocí funkcí těchto 

základních veličin (Niederer, 2010). 

V této kapitole je stručně popsáno několik základních mechanických konceptů, 

které jsou důležité při posuzování biomechaniky traumatů.  

Jak bylo řešeno v úvodu, problematika nárazů aut při dopravních nehodách je 

otázkou hospodaření s energií, tedy přeměnou jedné formy ve druhou, její disipace a 

přeměny na práci. 

Existují různé druhy energie, mezi které patří například chemická, 

elektromagnetická, nukleární, a také mechanická. V práci jsme se zaměřili jen na 

mechanickou, tedy kinetickou a potenciální.  
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 2.3.1  Kinetická energie  

je jedna z druhů mechanické energie tělesa, které se pohybuje ať už vertikálně 

nebo horizontálně. Mezi nejčastější formy kinetické energie řadíme vibrační (energie v 

důsledku vibračního pohybu), rotační (energie v důsledku rotačního pohybu) a 

translační (energie v důsledku posuvného pohybu).  

 

Kinetická energie pohybu je definována všeobecně známým vzorcem  

Ek = 1/2 • m • v 
2
 

kde v, je rychlost pohybujícího se tělesa a m je jeho hmotnost. 

 

Rovnice ukazuje, že kinetická energie je přímo úměrná druhé mocnině jeho 

rychlosti. To znamená, že pro dvojnásobné zvýšení rychlosti se kinetická energie zvýší 

čtyřnásobně.   

Kinetická energie je skalární veličina, tudíž nemá 

směr. Na rozdíl od rychlosti, zrychlení, síly a hybnosti je kinetická energie tělesa 

popsána pouze velikostí. Stejně jako práce a potenciální energie má kinetická energie 

jednotku [J] Joule (https://www.physicsclassroom.com, 2019). 

1 Joule = 1 kg • m 
2
 / s 

2 

 

Kinetická energie rotačního pohybu je určena vzorcem: 

Ek = 1/2 J. 
2
 

kde J je moment setrvačnosti pohybujícího se tělesa a je úhlová rychlost. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&tl=cs&u=http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/U1L1d.cfm&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhLBcv724v_fkFhjIzlWgtRRsWllQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&tl=cs&u=http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/U1L1e.cfm&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhmiO7PKZykcU-TObx2NF1eRE7Njg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&tl=cs&u=http://www.physicsclassroom.com/Class/newtlaws/u2l2a.cfm&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhp2kb3kiSziTGpUSvYllui0-1Jrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&tl=cs&u=http://www.physicsclassroom.com/Class/momentum/u4l1a.cfm&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhioIehxbPMAw5waCc0SnMb94oQaUA
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 2.3.2  Potenciální energie 

je energie, kterou má těleso uloženou v určité pozici. Například těžká koule 

demoličního stroje má uloženou energii jako výsledek své pozice ve zvýšené poloze. 

Potenciální energii dělíme na gravitační a deformační energii, která je vložena do tělesa 

na základě jeho deformace 

 

Gravitační potenciální energie je energie uložená v tělese, důsledkem jeho 

vertikální polohy nebo výšky. Gravitační potenciální energie je závislá na dvou 

proměnných - hmotnosti a výšce. Existuje přímý vztah mezi gravitační potenciální 

energií a hmotností objektu. Tento vztah jsou vyjádřený následující rovnicí: 

Ep grav. = m • g • h 

Ve výše uvedené rovnici m představuje hmotnost tělesa, h představuje výšku 

těžiště tělesa od podložky vzhledem ke zvolené vztažné soustavě a g představuje 

gravitační zrychlení Země (9,8 N / kg na Zemi). 

 

Elastická potenciální energie je energie uložená v elastických materiálech 

v důsledku jejich protahování nebo stlačování. Elastická potenciální energie může být 

uložena například v trampolínách, pružinách atd.  

 

Pružiny jsou zvláštním příkladem, jelikož můžou ukládat elastickou potenciální 

energii v důsledku komprese nebo protahování. Pro stlačení pružiny je nutná síla; čím 

více komprese, tím větší je síla, která je nutná k dalšímu stlačení. U některých pružin 

je síla, přímo úměrná velikosti protažení nebo stlačení (x); konstanta proporcionality 

je známa jako konstanta pružiny (k). 

F pružina = k • x 
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Pokud pružina není natažena nebo stlačena, pak v ní není uložena žádná 

elastická potenciální energie, tedy že je pružina v rovnovážné poloze. Rovnovážná 

poloha je poloha, kterou pružina přirozeně má, když na ni není vyvíjená žádná síla 

(https://www.physicsclassroom.com/class, 2019). 

Biomechanické modely většinou předpokládají dokonale tuhé těleso, pro které 

platí zákon o zachování mechanické energie a zákon o zachování hybnosti 

izolované soustavy. 

 

 2.3.3  Zákon o zachování mechanické energie  

Tento zákon určuje, kolik energie zůstane zachováno a kolik bude ztraceno nebo 

přidáno během daného časového intervalu. Čím víc kinetické energie bude zachováno, 

tím větší je riziko zranění. Čím víc kinetické energie se přemění na potenciální energii 

deformovaného auta, tím méně se přenese na člověka. 

 

Zákon o zachování mechanické energie můžeme vyjádřit rovnicí: 

Em = Ek + Ep = konst. 

Celková mechanická energie izolované soustavy zůstává konstantní, tj. 

konstantní je součet kinetických a potenciálních energií všech těles, z nichž je soustava 

složna. 

 

 2.3.4  Impuls síly a hybnost 

Impuls síly (I) chápeme jako příčinu pohybu a hybnost (p) jako jeho důsledek. 

I = F • Δt 

Síla (F), čas (Δt), jednotka Newton krát sekunda [Ns] 

    p = m • Δv 

Hmotnost (m), rychlost (Δv), jednotka kilogram krát metr za sekundu [kg•m•s
-1

] 
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Okřídlené úsloví říká: čím větší je hybnost, tím tvrdší je pád. (obecněji: náraz) 

Platí stejné zákony zachování a předávání jako pro energii. 

Člověk bude mít určitou hybnost, kterou musí během určitého časového 

intervalu přeměnit na nulovou neboli impuls síly mezi podložkou a dopadajícím 

člověkem bude roven snížení hybnosti na nulu. Takže deformovatelná překážka 

znamená delší interval delta t a tím i menší sílu, která se na člověka v autě přenese. 

Při nárazu (kolizi) automobilů dochází ke spoustě dílčích nárazů mezi různými 

částmi auta a pasažéry a mezi oběma auty. Obecně tedy platí, že ke zranění dojde vždy, 

když vzniklé síly překročí schopnost tkání odolat této síle. 

Silový náraz mezi dvěma či více tělesy se označuje jako kolize - tedy velká síla 

a krátký čas. Při každé této kolizi jsou tělesa deformována, někdy málo a jindy více.  

Před nárazem se automobil, sedadlo a řidič připoutaný pásem za rameno 

pohybují stejnou rychlostí. V okamžiku nárazu vnější síly náhle výrazně sníží rychlost 

automobilu a pásem připoutané tělo řidiče. Ale to se bohužel netýká hlavy, která v 

krátkém časovém intervalu v souladu se zákonem setrvačnosti pokračuje v pohybu 

původní rychlostí vpřed. Teprve po chvilce zasáhnou síly vyvíjené strukturami krku, 

které zpomalují hlavu (lebku), čímž způsobují násilnou flexi krční páteře. Poté hlava 

přechází do hyperextenze. Automobil a všechna tělesa v něm – sedadlo, řidič, atd. se 

pohybují stejnou rychlostí. 
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Mnoho lidí si neuvědomuje, že hmotnost lidské hlavy u dospělého člověka tvoří 

asi 7,4 % celkové hmotnosti, tedy 4 - 7 kg. Těžiště hlavy se nachází před místem opory, 

což je atlantooccipitální skloubení. Na udržení takové hmotnosti nad místem opory je 

proto zapotřebí značná síla, přesněji moment síly. Na obrázku můžeme vidět červeně 

zvýrazněné rameno tíhové síly a modře zvýrazněné rameno svalové síly. Z obrázku 

plyne, že vlivem gravitační síly G má hlava tendenci přepadat dopředu. Tuto tendenci 

musí silově kompenzovat síla Fs svalů krční páteře, tak, aby součet působících 

momentů všech sil byl roven nule. 

Pro velikosti momentů sil platí: 

Fs • r1 = G • r2 

 

Obrázek 7: Rovnovážná poloha hlavy 
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 2.4  Reologické vlastnosti biologických materiálů 

Popisem obecných mechanických vlastností látek se zabývá reologie. 

Jedná se o obor vycházející z mechaniky, jenž se zabývá deformací a tokem látek 

vlivem fyzikálních veličin. (Sobotka, 1994).  

Mezi klíčové veličiny reologie biomateriálů patří viskozita, elasticita a plasticita. 

Elasticitu definuje Youngův modul pružnosti. Ten lze vyjádřit pomocí Hookova zákona:  

 

 

, kdei σ je mechanické napětí, E je Youngův model pružnosti a ε představuje 

poměrnou deformaci (Sobotka, 1994). 

U technických materiálů lze použít pro popis obecný Hookův zákon, jenž je v 

oblasti pružné deformace lineární. Biomateriály ale vykazují nelineární viskoelastické 

chování. Základními stavebními prvky biomateriálů jsou vlákna kolagenu a elastinu. 

Biomechanické vlastnosti jednotlivých tkání jsou závislé na jejich stavbě a struktuře 

(Klika, 2006). 

Kolagen je charakterizován velkou tuhostí a pevností v tahu (Sobotka, 1994). 

Youngův modul pružnosti pro kolagen nabývá hodnot až 10
5
 kPa 

(Beason, 2003). 

Elastin je naopak charakterizován velkou schopností pružných 

deformací, až 150% a jejich pevnost je podstatně menší a hodnoty většinou nepřesahují 

3000 kPa (Sobotka, 1994). 

Youngův modul pružnosti pro elastin (při zjednodušené aproximaci) nabývá 

hodnot 10
2
– 10

3
 kPa (Beason, 2003). 

Přítomnost vláken elastinu určuje velikost (snížení) celkové energie, potřebné 

pro návrat tkáně do původního stavu. Při překročení natažení nad danou mez pružnosti 

dojde k ireverzibilní deformaci a ztrátě pružnosti (Dylevský, 1994). 

Výsledné mechanické vlastnosti biomateriálů pak určuje poměr těchto 

dvou složek a jejich prostorové uspořádání a také výskyt minerálních látek a amorfní 

mezibuněčné hmoty (Sobotka, 1994). 
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Reologické charakteristiky biologických tkání 

Charakteristiky napětí a deformace pevných biologických tkání jsou typicky 

anizotropní, nelineární a viskoelastické. Nelinearita živých materiálů je způsobena 

zejména velkými deformacemi tkáňí. Anizotropie veličin je dána zejména vláknitým 

charakterem biologických tkání. Viskoelasticita vyjadřuje časovou závislost vztahu 

napětí a deformace a je způsobena především vlastním vnitřním třením vláken 

a extracelulární matrice. Kromě toho existují aktivní elementy (svalová vlákna), jejichž 

napětí ovlivňuje mechanické vlastnosti svalů. (Holzapfel, 2006). 

V biomechanice se často rozlišuje mezi "měkkými" a "tvrdými" tkáněmi. Z toho 

důvodu pro snazší kvatnifikaci musí být nelineární a anizotropní vlastnosti biologických 

tkání charakterizovány jednodušší lineární aproximací. Při neaxiálním zatížení tenkého 

a dlouhého vzorku lze upravit vztah lineárního napětí a deformace v podobě Hookova 

zákona a definovat lokální modul pružnosti nebo Youngův modul E. U "měkkých" tkání 

se E pohybuje typicky mezi asi 10 a 10
5
 kPa, zatímco hodnoty pro "tvrdé" tkáně jsou 

řádově několik GPa (Holzapfel, 2006). 

Vzhledem k tomu, že zranění je v podstatě spojeno s deformacemi přesahujícími 

toleranční meze biologické tkáňě, jsou lineární aproximace mechanického chování 

zpravidla sporné a pokud jsou tyto postupy uplatňovány, je třeba jim věnovat velkou 

pozornost. Ve skutečnosti před nevratným poškozením tkáně dochází většinou 

k nedestruktivní, nelineární a viskoelastické deformaci. Po té pak následuje plastická 

deformační fáze. V měkkých tkáních je plasticita způsobena především vratným 

přeskupením jednotlivých vláken. V tvrdých tkáních jsou procesy vedoucí k plastické 

deformaci méně jasné, je možné je však experimentálně vizualizovat. Maximální 

hodnoty napětí v kostech však mohou být vzhledem k plasticitě tkáně výrazně snížené 

(Stitzel, 2003). 
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Konstitutivní vlastnosti tkání jsou významně závislé na věku. Zatímco měkké 

tkáně u dětí jsou snadno deformovatelné, s rostoucím věkem dochází k nárůstu jejich 

tuhosti. Příčinou je především pokles obsahu vody v tkáních a zesíťování vláken. 

Celkový obsah vody v těle dosahuje během dospívání až 70% tělesné hmotnosti. 

Ve stáří se však sníží téměř na 50%. V nižším věku je kost vzhledem postupnému 

rozvoji mineralizace podstatně ohebnější. Hlavní kritéria poškození, jež se často 

používají v obecné mechanice, vycházejí z toho, že poškození nastane pokud dojde 

k překročení mezní hodnoty jednoho z následujících parametrů (Holzapfel, 2006).: 

absorbovaná energie (kritérium aplikované v biomechanice traumatu) 

smykové napětí (kritérium obvykle nepoužívané v biomechanice traumatu) 

 

Reologie obratle 

Vlivů, jenž ovlivňují mechanické a materiálové vlastnosti kostí, je velké 

množství. Petří mezi ně zejména věk, fyzická kondice, ale také onenemocnění. 

Nejzávažnější onemocnění ovlivňující mechanické vlastnosti kostí je osteoporóza. 

Při osteoporóze dochází k metabolické degradaci kostní tkáně, při které se mění 

materiálové vlastností kostí. Dochází k řídnutí a ztenčování se kostních trámečků 

a snižuje se tak pevnost kosti. Ta se tak stává křehčí a náchylnější ke zlomeninám. 

Dalšími negativními aspekty jsou nemoci jako osteopetróza, osteomalacie, renální 

osteodystrofie a další (Sobotka, 1994). 

 

Reologie meziobratlové destičky 

Meziobratlová destička funguje jako pružný systém mezi jednotlivými obratli. 

Je to hydrodynamický tlumič, který slouží k absorbci statické a dynamické zátěže 

páteře. V průběhu působení statické zátěže působící tlak neumožňuje tak snadno vznik 

poškození jako při dynamické zátěži (Čihák, 2001). 
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 Zatížení obratle 

Komorový systém obratle zohleňuje nároky na zatížení. Z tohoto pohledu 

lze rozeznat tři zřetelné zóny trabekulů. Centrální oblast je uspořádána z příčně 

rozmístěných lamelárních částí kosti. Spodní a přední horní části obratlů mají sníženou 

hustotu trabekulární kosti a proto jsou méně odolné proti mechanické zátěži. V každém 

těle obratle je jeden příčný systém trabekulů, který jde celou páteří a několik dalších 

systémů šikmých a podélných trabekulů. Horní šikmý systém vede od horní kloubní 

plochy jedné strany dolů do spodní části těla obratle druhé strany.  

Spodní šikmý systém vede od dolní kloubní plochy k horní části těla druhé 

strany. Tento systém však nejde až k přední straně obratle a proto je toto místo velmi 

náchylné na poškození. Příčný systém trabekulů je především zodpovědný za 

vyrovnávání perpendikulárního zatížení a je zároveň odolný proti atrofii. Druhotné 

systémy jsou zodpovědné za vyrovnávání torze a spolu s příčným systémem 

vyrovnávají působení tlaku při ohýbání a střižných silách (Palastanga, 2006). 

 

Tažná síla – biomechanika ligament 

Ligamenta jsou tvořena jako uniaxiální, tedy jsou koncipována pro zajišťování 

tažných sil pouze jedním směrem a to ve směru, ve kterém vedou jejich vlákna. 

Ligamenta páteře mají dvě primární funkce - dodávají stabilitu a sílu jednotlivým 

kloubním spojením a chrání páteř proti nadměrným silám působícím na obratle. 

Ligamenta jsou díky svým viskoelastickým vlastnostem a síle schopna absorbovat velké 

množství energie. Longitudinální ligamenta páteře postupně s věkem degenerují 

(Foreman 1995).  

 Ve studii, ve které bylo zkoumáno 27 vzorků páteře, se stanovovala 

biomechanická charakteristika ligament ve všech úsecích páteře. 

Výsledkem bylo, že ligamentum longitudinale anterior bylo nejsilnější v úsecích horní 

krční páteře, dále pak v dolní hrudní a bederní páteři. Ligamentum longitudinale 

anterior bylo také označeno za mnohem silnější než ligamentum longitudinale posterior 

(Foreman, 1995). 
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 3  CÍL PRÁCE 

 

V práci, jsme se zaměřili na prohloubení poznatků o mechanismu poranění krční 

páteře při dopravních nehodách. Jedním z cílů bylo vytvořit srozumitelný výklad pro 

osoby se zaměřením spíše biologického, lékařského a fyzioterapeutického směru, aby 

bylo možné lépe zpracovávat a řešit následky poranění krční páteře. 

Vzhledem k rozsáhlosti tématiky jsme se zaměřili na úrazy krční páteře u řidičů a 

spolujezdců v jedoucím automobilu. Předpokládáme, že lepší porozumění problematice 

dopravních nehod může vést k těmto důsledkům: 

 

 pochopení nutnosti používání již vytvořených bezpečnostních prvků 

(opěrky hlavy, bezpečnostní pasy a jejich správné použití) 

 k novým zabezpečovacím a konstrukčním prvkům v autě, což povede 

ke snížení rizika závažných úrazů 

 uvědomění si souvislosti mezi nárazem v autě a případnými zdravotními 

problémy, které se mohou objevit až po velmi dlouhé době. 

Bez této souvislosti fyzioterapeut obtížně nachází příčinu 

poškození, což mu ztěžuje volbu vhodné terapie. 

 zkrácení doby rekonvalescence po úrazu 
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 4  VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

V posledních letech se u dopravních nehod stále více setkáváme s vyšším 

výskytem poranění měkkých tkání krku. Poranění těchto tkání může vést až k úplné 

imobilizaci účastníků dopravní nehody. Současná situace v odborných publikacích 

poukazuje na rizika dopravních nehod, které jsou pro pojišťovny a společnost velmi 

nákladné (Svensson, 2003).  

Kanadští autoři Spitzer a kol., uvádějí, že automobilové havárie se zraněním 

whiplash jsou jednou z nejčastějších příčin zranění krční páteře, uvádějí četnost 1 

milion ročně, resp. 3,8 zranění na tisíc obyvatel v USA. Dále uvádějí, že ve Velké 

Británii stále pozvolna stoupá počet pacientů přijatých v nemocnici po úraze 

způsobeném v automobilu. 12 měsíců před povinným zavedením bezpečnostních pásů 

do auta byl poměr 7,7 % z 929 případů, v roce 1990 to již bylo 42,5 % z 2661 případů. 

Statistická ročenka Québec Task Force uvádí, že v roce 1995 tvořilo poranění whiplash 

61 % z celkového počtu újmy na zdraví a zdravotní pojišťovna v Britské Kolumbii 

hradila pojistné plnění za 590 milionů dolarů.(Spitzer a kol., 1995). 

Také Chen a kol., 2009 uvádějí, že výskyt poranění krku měkkých tkání 

při kolizích automobilů je na vzestupu během posledních dvaceti let, což způsobuje 

enormní nárůst výdajů jak komerčních, tak zdravotních pojišťoven, (Chen a kol., 2009). 

Podle Svenssona, v řadě studií nashromážděné údaje dávají lepší představu 

o dopadu automobilové kolize a to především u zadních, čelních, ale i bočních střetů 

automobilů. Riziko poranění krční páteře při dopravní nehodě také závisí 

na místě, kde se její účastníci nacházejí. Dalším neopomenutelným faktorem 

je uvědomění si, že bezpečnostní systémy nejsou u všech automobilů na stejné 

technické úrovni. Při většině dopravních nehod dojde vlivem vysoké rychlosti 

k prudkému pohybu trupu a následnému přetížení hlavy směrem vpřed (obr. 15), 

(Svensson, 2003).  
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Kumar uvadí, že klíčovou roli při poranění krční páteře mohou hrát svaly. 

Svaly v oblasti krční páteře mohou být nejvíce poškozeny zejména při nízkých 

rychlostech a při působení zezadu (Kumar, 2002). 

Také Siegmund ve své práci poukazuje na vztah mezi poraněními krční páteře a 

aktivitou ovladatelných a neovladatelných svalů. Aktivitu svalů ovládaných vůlí 

považuje za nejdůležitější faktor asociovaný s poraněním krční páteře. Pravděpodobnost 

poranění významně ovlivňuje skutečnost, zda si je jedinec vědom přicházejícího nárazu 

(Siegmund, 2003). 

Fyioterapeut Ryan Todd Lloyd uvádí, že v okamžiku střetu dokážou svaly krční 

páteře velmi dobře chránit ostatní části krku (snížit rázovou vlnu), avšak k zahájení 

kontrakce potřebují svaly alespoň 200 ms, kdežto náraz trvá mezi 80 -150 ms 

(http://lloydchiro.com, 2017). Z toho lze vyvodit, že kdyby se naše svalstvo dokázalo 

rychleji aktivovat, tak by mohly být následky dopravní nehody mnohonásobně menší.  

Podle Kraffta je mechanismem těchto úrazů přetížení krční páteře, které vede 

k částečnému, až úplnému porušení měkkých tkání krku. Známy jsou také 

případy, u kterých se projevily potíže s krční páteří i po několika letech od dopravní 

nehody (Krafft, 2000). 

LLoyd uvádí, že je tento fenomén způsoben dlouhou dobou regenerace vazů 

krční páteře, na rozdíl od svalů, které mají díky lepšímu prokrvení rychlejší schopnost 

regenerace (http://lloydchiro.com, 2017). 

Příznaky poranění krční páteře byly popsány v mnoha literaturách, ale je třeba 

rozlišit příznaky na počáteční (lehké) a dlouhodobé (chronické), 

(Sheather Reid; Cohen, 1998). 

  

http://lloydchiro.com/
http://lloydchiro.com/
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Panzer uvádí, že je lehké poranění krční páteře považováno za nejběžnější 

poranění při automobilových nehodách. Za rok 2000 bylo v USA zaznamenáno 900 

tisíc poranění krční páteře, což odpovídá 28 % poranění ze všech nehod (Panzer, 2011). 

Také ve Švédsku dochází k dvěma stům poranění krční páteře ročně na 100 tisíc 

obyvatel (Styrke, 2012).  

I v Japonsku dochází k poranění krční páteře u téměř poloviny dopravních nehod 

(Panjabi, 1998). 

 

 Mezi dlouhodobá poranění patří především whiplash syndrom, který je často 

spojen se senzitivní bolestí, u níž není známý přesný původ (Johansen a kol., 1999). 

Sturzenegger uvádí, že se však může objevit až několik typů poranění struktur 

krční páteře současně. Vztahy mezi jednotlivými strukturami mají za následek 

např. bolest krku, bolest hlavy, bolest v oblasti ramenního kloubu, a také se mohou 

objevit některé neurologické symptomy (Sturzengger, 1995). 

Bogduk uvádí, že k částečnému snížení bolestivých symptomů došlo u pacientů, 

kteří podstoupili léčebnou metodu, při které jim byla injekčně aplikována sterilní voda 

v zadní oblasti krku. Až 50% pacientů uvádí úlevu od bolestí po koagulaci malých 

nervů, které inervují fazetový spoj, sekundárně se jim však objevil bolestivý dermatom. 

(Bogduk, 2000). 

Cavanaugh konstatuje, že pro řešení této problematiky by bylo velmi přínosné 

vědět, který z mechanismů poranění krku je zodpovědný za počáteční poškození krční 

páteře, a který za dlouhodobé (chronické). Nicméně dodává, že jsme stále na úrovni 

bádání a experimentů (Cavanaugh, 2000). 

Podle Svenssona by v budoucnu měly nové prototypy figurín (dummies) přispět 

k lepšímu pochopení mechanismu poškození krční páteře, a také využití opěrek 

hlavy, které jsou velmi často opomíjeny (Svensson, 2003). 
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V roce 1968 Ministerstvo dopravy Spojených států amerických vydalo zákon 

o bezpečnostních prvcích automobilů. Každé přední sedadlo automobilu muselo být 

vybaveno opěrkou hlavy, která byla definována jako bezpečnostní prvek zamezující 

hyperextenzi hlavy. Výrobcům automobilů bylo povoleno vyrábět dva typy opěrek 

hlavy, které jsou využívány i v současnosti a to sice tzv. nastavitelné opěrky hlavy 

(vyžadující správné nastavení, aby byly vhodně umístěny za hlavou cestujícího) a tzv. 

vysoké, nebo-li pevné opěrky hlavy, (nevyžadující žádné úpravy).  

Opěrky hlavy byly podrobeny simulačním zkouškám, kterých se zúčastnili 

dobrovolníci. V jedoucím automobilu byli vystaveni čelnímu nárazu se stojícím 

automobilem, při stálé rychlosti 70km/h . Dobrovolníci popsali náraz “pouze’’ jako 

mírně nepohodlný.  U tohoto experimentu se však mezi zátylek dobrovolníka a opěrku 

hlavy umístil polštářek, který pomohl snížit sílu nárazu. Výsledkem byla úplná 

eliminace hyperextenze či rotace hlavy, avšak je nutné uvažovat, že dobrovolníci byli 

na náraz připraveni, tudíž byli při střetu pevně zapřeni do volantu a zároveň měli plně 

aktivované svaly krční páteře. Tyto experimenty byly však velmi omezené 

a nezahrnovaly veškeré faktory, které jsou u kolize rozhodující, jako jsou například věk, 

pohlaví anebo antropomorfní charakteristiky (O'Neill a kol., 1972). 

Bigi a kol., poukazují že, v posledních letech se u dopravních nehod setkáváme 

s poraněním krční páteře zcela běžně, ale překvapivě málo pozornosti se věnuje 

vylepšení bezpečnostních systému jako je autosedačka a opěrka hlavy. Ze spousty studii 

vyplývá, že si cestující před jízdou v automobilu neupravují opěrku hlavy a vystavují se 

tak většímu riziku poranění krční páteře. V mnoha publikacích se také hovoří 

o minimalizaci poranění a to zmenšením prostoru mezi hlavou a opěrkou. Vyplněním 

této mezery se však stává jízda automobilem nepohodlná. Usnadnění by mohla přinést 

jakási univerzální velikost opěrek hlavy. 
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Jedna ze studií přináší koncept tzv. aktivačních opěrek hlavy, které se 

v okamžiku střetu nafouknou a vyplní oblast mezi hlavou a opěrkou, tím pádem sníží 

rozsah poranění. Tento koncept byl ve studii vyhodnocen jako jeden z nejefektivnějších, 

jelikož je i při nesprávném nastavení opěrky hlavy schopen minimalizovat poranění 

krční páteře a je také zároveň vhodný pro osoby všech standardních velikostí. 

 

 

Obrázek 8: Náčrt konceptu aktivační opěrky hlavy 

Stretch Fabric = elastická tkanina, Seam = šev, Airbag = airbag, Cover Fabric = krycí tkanina, 

Foam = pěna, deformable foam = deformovatelná pěna, Inflator = inflátor 
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Dellanno a kol., 1998 také pracovali na bezpečnostním zařízení pro 

automobily, které mělo zabránit nebo omezit poranění krční páteře při dopravních 

nehodách. Zařízení zahrnuje sedadlo s podpěrnou částí, která obsahuje pružný povrch 

spojený se “skořepinou‘‘ (tzv. Stiff Support shell). Tato “skořepina“ je při nárazu 

působením síly a tlaku stlačena dozadu. V zadní části “skořepiny“ je zóna absorbující 

značnou část kinetické energie, tudíž minimalizuje poranění krční páteře. Navzdory 

inovativnímu nápadu, který by v mnoha případech mohl mít své využití, se nepodařilo 

toto bezpečnostní zařízení zařadit mezi povinné prvky pro výrobu automobilů. 

(Dellanno a kol., 1998).  

 

Obrázek 9: Bezpečnostní opěrka hlavy pro automobily 

1) Stiff Support shell ’’skořepina’’,  2) podpěrná část, 3) pružný povrch 

 

Abbas a kol., 2011 zkoumali mechanismus bezpečnostních pásů a jejich 

případné inovace. Uvádějí, že bezpečnostní pásy snižují procento zranění krční páteře, 

avšak jejich nesprávné či nepřesné používání zvyšuje riziko poranění vnitřních orgánů. 

Za jeden z největších úspěchů v oblasti bezpečnostních prvků považují vynález 

automobilky Volvo z roku 1968, a to sice nouzové blokování bezpečnostního pásu. 

Tento mechanismus se při prudkém zpomalení zamkne a zabrání bezpečnostnímu pásu 

se dále odvíjet, to vede k znemožnění ohybu trupu od ramen po pánev směrem vpřed 

(Abbas a kol., 2011).   
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Je třeba si uvědomit, že při prudkém zabrzdění či nárazu vzniká velké množství 

kinetické energie. Tato energie závisí především na tom, jakou rychlostí se automobil 

pohybuje a jakou má hmotnost. Vzniklá energie se v okamžik nárazu rozptýlí do celé 

vztažné soustavy (automobilu) a působí na veškeré tělesa (předměty interiéru, osoby). 

Je třeba si představit, jaký rozdíl je mezi osobou, která využívá bezpečnostní pás a tou, 

která jej nevyužívá. V okamžiku nárazu absorbuje bezpečnostní pás velké množství 

kinetické energii a vede ji celým skeletem těla. U nepřipoutaného člověka zpravidla 

dojde k opuštění interiéru automobilu. 

Nutnost používání bezpečnostních pásů byla v minulosti a je stále jednoznačně 

prokázána, avšak je třeba zdůraznit, že bezpečnostní pásy zajišťují pouze oblast trupu 

od ramen po pánev. Hlava se však po nárazu pohybuje stále ve směru původní rychlosti. 

Taylor a kol., konstatují, že před sebou máme ještě spoustu vzrušujícího 

výzkumu, než dojde k úplnému pochopení této problematiky, které povede zejména 

k novým bezpečnostním prvkům pro automobily, přesnější diagnostice, účinnější léčbě 

a prevenci dopravních nehod (Taylor a kol., 1998). 
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 4.1  Whiplash poranění 

V roce 1995 bylo whiplash poranění redefinováno jako akceleračně - decelerační 

mechanismus přenosu síly na krční páteř, způsobený nárazem zezadu a zboku, a to 

zejména při nárazech motorových vozidel, ale i při poraněních způsobených skoky 

do mělké vody. Poranění kostí a měkkých tkání (whiplash poranění) je následek 

přenosu energie (Versteegen, 2001). 

 

 4.1.1  Whiplash příznaky 

Patijin zkoumal jednotlivé příznaky poranění krční páteře. Uvádí, že příznaky se 

mohou objevit převážně na hlavě a horních končetinách. U příznaků spojených s hlavou 

můžeme pozorovat například poruchy vidění, světloplachost, poruchy sluchu, závratě až 

zvracení. Na horních končetinách bývá porucha prokrvení kůže prstů a dlaní, bolest 

v jakékoliv oblasti horní končetiny, brnění, a také otoky.  

Při pohybu na stranu je patrné omezení pohybu. Toto omezení může být spojené 

s bolestí, brněním, zvětšením svalového hypertonu až křečí. Běžný je výskyt omezení 

rotace C páteře na jednu stranu a subjektivní pocit bolesti při rotaci na opačnou stranu 

(Rychlíková, 2004). 

 

 4.1.2  Whiplash – mechanismus 

Mechanismus poranění whiplash se může objevit při sportu a každodenních 

činnostech, ale nejčastější příčina vzniku je kolize motorového vozidla. 

Nejčastěji vzniká poranění whiplash při zadním nárazu a pouze asi jedna třetina se 

vyskytuje u nárazů čelních (Kullgren, 2000).  

Téměř 65% poranění krční páteře vzniká při nízkých rychlostech do 50 km/h 

(Castro, 1997). 
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Whiplash poranění je poranění krční páteře, ke kterému dochází při prudkém, 

neočekávaném pohybu hlavy, a to vlivem vnějšího nárazu (obrázek 10). Princip tohoto 

poranění spočívá v pohybu, při kterém hlava a krční páteř vykonávají prudké ohnutí 

dopředu nebo dozadu. Tento pohyb je okamžitě následován prudkým pohybem hlavy 

a krční páteře opačným směrem (Dehner, 2007). 

 

 

Obrázek 10: Pohyb hlavy při čelním nárazu (Dehner, 2007). 

 

Hirt a kol. (2012) uvádějí, že k maximální hyperflexi krční páteře, čili 

k prudkému ohybu hlavy směrem dopředu, dochází spíše u řidičů upoutaných pásem 

bez airbagů. Funkční airbag ve velké míře zabrání pohybu hlavy směrem dopředu. 

Pokud řidič není správně upoután, je hyperflexe značně kompenzována pohybem trupu 

dopředu. Setkáváme se s poraněními distorzí přes kompresivní fraktury obratlů 

a po odtržení lební spodiny od páteře. Aktivací airbagu může někdy dojít k popáleninám 

v oblasti krku vlivem horkého plynu unikajícího z airbagu (Hirt a kol., 2012). 
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Panjabi zkoumal mechanismus poranění whiplash, po nárazu zezadu do krční 

páteře o síle odpovídající 8,5 g (obr. 11). Bezprostředně po nárazu (50–75 ms) utvoří 

krční páteř tvar podobný písmenu S. V horní části krční páteře dochází ke flexi a v dolní 

části krční páteř k extenzi. Na počátku této fáze dochází k posunu hlavy vzad o 6 cm 

bez flexe, nebo extenze. Časový interval 100-125 ms popisuje začátek druhé 

fáze, ve které dochází k extenzi celé krční páteře. Hlava dosahuje maximální extenze 

při 100 ms a dolní krční páteř svého maxima dosáhla už v první fázi (75 ms), při vzniku 

S tvaru krční páteře (obrázek 11). Z toho vyplývá, že k poranění měkkých struktur 

dochází v první fázi, tedy při hyperflexi horní krční páteře a hyperextenzi dolní krční 

páteře. Při této fázi se natahují struktury na přední straně a stlačují na zadní straně dolní 

krční páteře za úroveň fyziologických hodnot. To vede k poranění měkkých tkání 

(Panjabi, 1998). 

 

 

Obrázek 11: Časová sekvence whiplash potanění při nárazu zezadu 

(Panjabi, 1998). 

 

Dehner ve své práci zkoumal biomechaniku krční páteře při nárazu zezadu. 

Pohyb rozdělil dle výchylky hlavy na pět fází: 

Latentní fáze: 0 – 67 ms - okamžitě po nárazu zůstává hlava v základní poloze.  

Fáze posunu: 67 – 85 ms - začíná dorzální pohyb hlavy. Posuvný pohyb hlavy 

probíhá bez rotace. 

Fáze extenze: 85 – 139 ms - posuvná fáze je následována iniciací dorzální 

extenze hlavy a poté kontaktem hlavy s opěrkou.  

Fáze odrazu I.: 139 – 191 ms - hlava se opět dostává do základní polohy. 

Tento pohyb nastává okamžitě po dosažení maxima extenze hlavy.  
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Fáze odrazu II.: 191 – 365 ms - probíhá maximální přední posuvný pohyb hlavy 

a poté její flexe.  

Následně ve všech fázích vyhodnocoval úhlový pohyb hlavy, úhlové zrychlení 

hlavy, relativní horizontální pohyb hlavy a relativní horizontální zrychlení hlavy. 

Dle toho bylo možné přesněji určit působení síly a času. Ve fázi latence je relativně 

izolované horizontální zrychlení hlavy v dorzálním směru (medián: 15m.s
-2

, 4-59 m.s
-2

). 

Na konci fáze latence hlava podstoupí úhlové zrychlení v dorzálním směru 

(medián: 61m.s
-2

, 38-80m.s
-2

). Ve fázi posunu, s relativně mírným dorzálním posunem, 

je krční páteř skoro ve své počáteční pozici.  

Relativní horizontální zrychlení hlavy v dorzálním směru dosahuje svého 

maxima (medián: 72m.s
-2

, 31-92m.s
-2

).  

Když se dosáhne maximální dorzální výchylky pohybu, hlava je urychlena 

ve ventrálním směru do fáze odrazu I. Hodnoty úhlového zrychlení hlavy 

(medián: 287, 206-397 rad/s2) a relativního horizontální zrychlení hlavy 

(medián: 31 m.s
-2

, 19-45m.s
-2

 ) dosahují svého maxima. Ve fázi odrazu II. dochází 

ke zpomalení flexe hlavy ještě předtím, než dojde ke zpomalení horizontálního posunu 

hlavy ve ventrálním směru. 

 V této fázi jsou po delší dobu hodnoty konstantní, ale s nízkým zrychlením. 

V ten moment je dosaženo maxima ventrálního posunu (medián: 90, 65-123 mm) 

a maximální rozsah flexe (medián: 28.9, 13.3-38.3 mm), (Dehner, 2007). 

Beeman sledoval kinematiku nárazu zepředu při nízkých rychlostech na lidských 

dobrovolnících, a kadaverických objektech. Testování proběhlo na 5 jedincích a 3 

kadaverických objektech. 17 testů bylo provedeno s nárazem o síle 2,5 g a 17 testů 

o síle 5,0 g. Testy byly provedeny na vozíku, jenž byl akcelerován pomocí 

pneumatického pístu.  Zároveň se testovaly v obou použitých intenzitách varianty, kdy 

subjekt náraz očekával a kdy neočekával. (Beeman, 2012). 

Pro měření kinematiky nárazu byl použit systém Vicon a na každém subjektu 

bylo připevněno po celém těle 43 reflexních markerů. Z výsledků vyplývá, že pokud 

subjekt náraz nečekal, došlo k posunutí markeru na C7 o 89 mm při nízké síle nárazu 

a o 130 mm při střední síle nárazu. U subjektů, jež náraz čekali, došlo k posunutí 

markeru na C7 při nízké síle nárazu o 35 mm a při střední síle nárazu o 61 mm.  



49 

 

Při sledování těžiště hlavy byl posun u nečekaného nárazu při nízké síle 123 mm 

a při střední síle 169 mm. Těžiště hlavy se vychýlilo u čekaného nárazu při nízké síle 

o 64 mm a při střední síle o 106 mm (Beeman, 2012). 

Fice ve své práci zkoumal poškození ligament horní krční páteře. 

Konkrétně studoval protažení ligament při modelaci nárazu zepředu. 

K největšímu protažení při nárazu zepředu došlo u ligamenta alare a apicis dentis 

(obrázek 12), (Fice, 2012). 

 

Obrázek 12: Protažení ligament horní krční páteře v závislosti na síle (Fice, 

2012). 

IC–spodní část ligamenta apicis dentis, TL–ligamentum transversum dentis, SC–horní část 

ligamentum apicis dentis, Apical–ligamentum apicis dentis, Alar–ligamentum alare, TM–membrana 

tectoria  
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 5  ZÁVĚR 

 

Jak vyplynulo z rozboru ekonomických úvah, uvedených na počátku kapitoly 

Výsledky a diskuse, mnoho autorů různých zemí předkládá statistické údaje o finanční 

náročnosti léčení úrazů způsobených v dopravních prostředcích (např. Svensson, 2003, 

Chen a kol., 2009, Spitzer a kol., 1995 a mnoho dalších). Nezanedbatelné jsou také 

pozdější zdravotní, případně psychické problémy každého jednotlivce, který byl zraněn 

v důsledku dopravní nehody. Tyto důsledky se v těchto statistikách již neobjevují. 

Podle hesla "Štěstí přeje připraveným" jsme se snažili doplnit současné znalosti 

o méně často používané biomechanické hledisko a poukázat na vybrané 

aspekty, při jejichž znalosti může daný jedinec případně zmírnit důsledky havárie. 

Například důsledné používání bezpečnostních pásů i v menších rychlostech, správné 

nastavení opěrky před jízdou podle výšky řidiče a pasažérů, může sem patřit 

i posilování krčních svalů tak, aby se zvýšila jejich tuhost a tím se jejich svalová síla 

mohla výrazněji zapojit do "boje" se setrvačnou silou při nárazu.  

Použitý fyzikální výklad je natolik jednoduchý, že by mohl být srozumitelný i 

pro biomedicínsky vzdělané osoby, kterým by mohl pomoci při prohloubení poznatků 

o whiplashi a tím i k efektivnějšímu řešení následků poranění krční páteře. 

V neposlední řadě může detailní znalost problematiky přispět výrobcům 

automobilů, aby vytvářeli a testovali další bezpečnostní prvky, které budou snižovat 

zdravotní rizika při dopravních nehodách. 
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