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Abstrakt: 

Název: Příčiny vzniku a typy poranění hlavy při sportovní činnosti léčené na 

Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích 

Causes of accident and types ofhead injuries in sport aktivity at the 

Neurosurgical department ofFaculty hospital Brno - Bohunice 

Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit, jaké byly nejčastější příčiny vzniku úrazů hlavy 

při sportovní činnosti a jaké typy úrazů hlavy se v souvislosti s touto činností nejčastěji 

objevily na Neurochirurgické klinice v Brně- Bohunicích v roce 2004 a zamyslet se, 

zda používáním preventivních ochranných pomůcek bychom mohli těmto úrazům 

zabránit, nebo alespoň zmenšit procento takto vzniklých úrazů. 

Metoda: Tato práce byla zaměřena na pozorování a srovnávání pacientů po úrazech 

hlavy při sportovní činnosti léčených na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích. 

Byly zde srovnávány a vyhodnocovány příčiny vzniku úrazů hlavy a typy poranění 

hlavy při sportovní činnosti během roku 2004 na již uvedené klinice. 

Výsledky: Z přehledu pacientů je patrné, že za rok 2004 bylo na Neurochirurgické 

klinice v Brně - Bohunicích hospitalizováno 48 pacientů po úrazu hlavy vzniklém 

při sportovní činnosti. Více úrazů hlavy při sportovní činnosti utrpěli muži a to až 73%. 

Nejvíce úrazů hlavy při sportovní činnosti se objevilo ve věkovém období 51 - 60 let 

života jedince. Nejčastějším typem kraniocerebrálního poranění je z 24% subdurální 

hematom. Nejvíce úrazů hlavy utrpělo 64% pacientů při sportovní činnosti cyklistice. 

Nejčastější příčinou úrazu hlavy při sportovní činnosti byly ze 40% pády zaviněné cizí 

osobou. 

Klíčová slova: hlava, mozek, prevence, příčina, sportovní činnost, typ poranění, úraz 
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1. Úvod 

Diplomová práce na toto téma bude zpracována ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, 

že pracuji na neurochirurgické klinice a mám k tomuttt tématu- b-lízko, a za druhé proto; 

že úrazů hlavy přibývá s vývojem sportu a motorismu a málokdo zná prevenci, jak se 

úrazům hlavy vyvarovat. 

Poranění mozku představují v současné době· významný problém pro· svou stoupající 

četnost. Mírně vzestupná tendence v počtu poranění mozku je v našich podmínkách 

ovlivněna zejména silniční dopravní nehodovostí. Určitý podíl na tomto trendu má 

i- rozvoj· nových rekreačních sportů; 

Tato práce bude soustředěna na to, co je vlastně příčinou vzniku úrazu a má poukázat 

na to, jak se těmto úrazům vyvarovat a tím si zachránit život, aniž bychom přestali 

sportovat Při· organizovaných sportech je to jednodušší~ někdy· se· stačí jen vyvarovat 

porušení pravidel hry. Pokud sport vykonáváme sami za sebe, jsme také odpovědni 

za to, že dodržíme preventivní zásady vykonávaného sportu. 

V teoretické části bude· uvedeno seznámení s příčinami vzniku úrazu, s mechanismem 

úrazu, s prevencí a předcházením úrazu, s anatomií a fyziologií mozku a příslušných 

orgánů, s druhy úrazů hlavy (obličeje, oka, ucha) a mozku a se sporty, při kterých 

nejčastěji úraz hlavy vzniká. 

Dále zde bude popsána charakteristika některých nejčastějších sportů, které jsou s touto 

problematikou spojeny a některé preventivní rady, jak se úrazům hlavy při sportovní 

činnosti vyvarovat 

Praktická část bude zaměřena na sledování všech sportovních úrazů hlavy za rok 2004, 

které bylo vykonáváno na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích. Práce bude 

rozdělena· na několik odvětví. Budou zde uvedeny grafy, ze kterých se dozvíme při 

jakém sportu nejčastěji úrazy hlavy vznikají, jaký nález se na mozku obvykle objeví, 

v jaké věkové skupině bylo nejvíce úrazů hlavy při sportu, jestli bylo poškozených více 

žen· nebo· mužů a v neposlední řadě; jaké byly nejčastější příčiny vzniku úrazu hlavy 

obecně a u jednotlivých sportovních odvětví. 

9 



2. Přehled literatury 

O úrazech hlavy lze najít v zahraniční i v české literatuře velké množství titulů a článků. 

Většina z nich se však týká pouze úrazů hlavy bez specifiky při sportovní činnosti. 

Výběr použité literatury v teoretické části práce je zaměřen hlavně na knihy co nejvíce 

odpovídající danému tématu, které se zabývají sportovní medicínou, sportovní 

traumatologií, neurochirurgií a ostatními klinickými obory. 

Byla zpracována literární rešerše, ze které bylo vybráno několik zajímavých článků 

týkajících se alespoň okrajově tohoto tématu. 

Ošetření lehkého otřesu mozku při sportovní činnosti. Asi 10% sportovních úrazů 

postihuje oblast hlavy, z nich 80% lze pokládat za lehký otřes mozku (LOM). Vyskytují 

se nejčastěji u kontaktních sportů. I když zprvu vypadá lehký otřes mozku jako opravdu 

lehký, může při dalším vývoji dojít k životu ohrožujícím komplikacím v podobě 

krvácení nebo edému. Pro snížení rizika byl navržen standardní postup vyšetření 

a hodnocení příznaků a tomu odpovídající léčebný postup. Využívá se rozdělení do tří 

stupňů závažnosti. LOM 1 naražení lebky, LOM 2 posttraumatická zmatenost, LOM 3 

posttraumatické bezvědomí. Podrobnější diagnostika LOM vyžaduje snímek lebky - CT 

vyšetření. Kde se uvádějí následující patologické nálezy po LOM: fraktura lebky 6,3 -

18%, epidurální hematom 0,8 - 1,8%, akutní subdurální hematom 0,7 - 2,0%, 

traumatický subarachnoideální hematom 1,4 - 3%, krvácení při kontuzi 1,1 - 3,9%. 

U starších nemocných přichází po několika týdnech po LOM v 1,6 případů v úvahu 

vznik chronického subdurálního hematomu. Terapie LOM 1 - přerušit sportovní výkon 

a následujících minimálně každých 5 minut sledovat výskyt posttraumatických 

příznaků. Terapie LOM 2 - přerušit definitivně sportovní výkon bez možnosti jeho 

obnovení. Předat postiženého do zdravotnického zařízení k provedení diagnostických 

výkonů RTG, CT. Obnova sportovní činnosti po 1 týdnu. Terapie LOM 3 -

při krátkodobém bezvědomí postiženému zajistíme jeho převoz sanitním vozem 

do zdravotnického zařízení k provedení diagnostických výkonů RTG, CT lebky. 

Má následovat minimálně jednodenní pobyt na neurologickém či úrazovém oddělení. 

Obnova sportovní činnosti může následovat nejdříve za 2 týdny (Medicina sportiva 

Bohemica a Slovaca, 2003). 
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Otřesy mozku v NHL. Zdroj - noviny The Hockey news. Šestnáctiletá studie - 1986 -

2002. Přepočítáno na 1000 zápasů. Za posledních 5 let byl statisticky výrazný nárůst 

počtu komocí na 1000 zápasů NHL. Příčiny- rychlejší, silnější hráči, nové vybavení, 

tvrdší mantinely i plexiskla mohla teoreticky zvýšit počet komocí. A však stagnace 

počtu zranění od roku 1997 naznačuje, že příčinou nárůstu komocí v posledních 5 letech 

je spíše zlepšení diagnostiky a informovanosti (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Na kolo bez přilby? Cyklisté stále podceňují nošení přileb. Statistiky přitom hovoří 

jasně: jen loni zahynulo při růmých nehodách na silnicích 52 cyklistů, kteří neměli 

přilbu. Velmi vážné zranění můžeme utrpět i po pádu při malé rychlosti. Podle 

vědeckých výzkumů může cyklistu zabít náraz hlavou do pevné překážky již 

při rychlosti jedenácti kilometrů za hodinu. Pokud mají cyklisté kvalitní přilbu, hrozí 

jim až osmkrát menší nebezpečí, že utrpí vážné poranění mozku, než když ji nemají 

(http://www.cestovani.idnes.cz). 

Cyklistická přilba? Ano! I I Statistika úrazů hlavy cyklistů v souvislosti s absencí 

ochranné přilby a úmrtí na silnicích je neúprosná. Za posledních pět let bylo u nás 

usmrceno 768 jezdců na kole, více než čtyři tisíce jich bylo zraněno těžce a bezmála 

22 000 utrpělo lehčí zranění. Co je nejvíc alarmující, každoročně utrpí vážné poranění 

hlavy kolem dvou tisícovek dětských cyklistů. K obrovskému nárůstu používání helmy 

došlo v roce 2001, tedy po zavedení povinného nošení u dětí. Zatímco v roce 2000 

to byla u chlapců do 10 let pouhá čtyři procenta cyklistů, o rok později již 42,72% 

a v loňském roce dokonce 55,28% (http://www.spektrum-holas.cz). 

Frekvence a závažnost poranění obličeje u cyklistů. Pokud se někdo domníval, 

že frekvence poranění obličeje u cyklistů je nízká až zanedbatelná, bude zřejmě 

překvapen. Podle dostupných statistik pouze v zemích Evropské unie utrpí 

kraniofaciální poranění při jízdě na kole asi 600 tisíc lidí ročně. V této souvislosti 

si musíme uvědomit, že do statistiky jsou zařazeni pouze zranění, kteří vyhledali 

lékařské ošetření. Konečné číslo tedy bude určitě ještě vyšší. V České republice, 

bohužel, podobná statistika chybí. Údaje dostupné na webových stránkách BESIPU se 

týkají pouze smrtelných úrazů v silničním provozu. Za rok 2003 zemřelo na našich 

silnicích 1319 osob, z nichž 123 byli cyklisté (9,3%). Ucelenější statistické údaje jsou 
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dostupné u dětí. V roce 2003 zahynulo na silnicích v ČR následkem nehody při jízdě 

na kole 6 dětí, těžce se zranilo 61 a lehce 473 dětí (Český Stomatolog, 2005). 

Výskyt a lokalizace poranění mozku u cyklistů. Úrazy cyklistů jsou významné pro svoji 

morbiditu a mortalitu. Nejčastěji jsou u cyklistů poranění měkkých tkání a zlomeniny 

skeletu, avšak za většinu úmrtí jsou zodpovědné úrazy mozku (Sborník přednášek 

Kuncův memoriál, 2004 ). 

Zranění u boxerů ve státě Victoria- Austrálie v letech 1985 - 2001 ze 427 zápasů- 107 

zraněných což odpovídá 250,6 poranění na 1000 zápasů. Nejčastěji poranění hlavy/ 

krku/ tváře (89,8%), ale horní končetiny (7,4%). Konkrétně zranění okolo očí (45,8%) 

a komoce mozku (15,9%) byly vůbec nejčastější. Asi% všech traumat byly tržné rány/ 

otevřené rány/ povrchové rány (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Boxing z hlediska neurologa. Boxing v současném provedení, kdy přes 90% rozhodčími 

hodnocených úderů v ringu jde na hlavu, je z hlediska neurologa zcela nepřijatelný. 

Činnost při které hlavním záměrem je protivníka přemoci úderem do hlavy, což 

při opakovaní vede k ireverzibilním změnám v CNS, je činností lidskému zdraví 

škodlivou. Kromě rizika úmrtí v ringu je daleko závažnější vznik syndromu 

posttraumatické encefalopatie, tzv. punch-drunk syndrom či encephalopathia 

pugilistika. Dostavuje se i několik let po boxerské kariéře u 9 - 17% dlouhodobě 

boxujících. Odpovídá postižení extrapyramidového systému s hypomií, celkovou 
) 

- /zpomaleností, flekční rigiditou, parkinsonským tremorem a mentální deteriorací. 

Příčinou jsou amyloidová deposita v CNS, identická se změnami při Alzheimerově 

demenci (Psychiatrie pro praxi, 2000). 

Mladí lyžaři mají vyšší riziko zranění, avšak epidemiologická data o smrtelných 

poranění lyžařů u dětí jsou vzácná. Studie probíhala v Coloradu, USA a za zdroj měla 

úmrtní listy. Děti 17 let a mladší, dospělí 18 let a starší. Zjišťoval se typ poranění, 

příčina, čas, den v týdnu, pohlaví a bydliště zraněného. V letech 1980-2001 bylo 

zaznamenáno 149 smrtelných poranění lyžařů z toho 21 (14,1%) u dětí. 

Věk nejmladšího byl 7 let. Podíl dívek mezi dětmi byl třikrát vyšší než podíl žen mezi 

dospělými. Vedoucí příčinou smrti u dětí bylo poranění mozku (67%), u dospělých 

poranění mozku společně s mnohočetným poraněním vnitřních orgánů. Nejčastější 
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vnější příčinou byla srážka s jiným lyžařem - jak u dětí tak u dospělých. Důležité 

v prevenci - nepodceňovat přilby a předcházet srážkám na sjezdovkách 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Kraniocerebrální poranění při snowboardingu. Vzrůstající obliba zimních sportů 

přináší pochopitelně stejně dynamický nárůst úrazů z těchto sportovních aktivit. Trauma 

mozku bývají nejčastěji způsobena pádem na zátylek, méně často jde o pád z výšky 

(skoky) s větší možností poranění páteře a dále náraz na stojící překážku (Sborník 

přednášek Kuncův memoriál, 2004 ). 

Úrazy hlavy a obličeje u žen hrajících lacros ve školách. Cílem této studie bylo určit 

vhodnost ochranných přileb pro ženy hrající vnitroškolní lacros zaznamenáním výskytu 

úrazů hlavy a obličeje. Během tříleté studie, hlava a obličej byly nejčastěji zasaženými 

částmi těla (5,4/100 sportovců). Tři oblasti obličeje, které byly nejčastěji zasaženy jsou 

čelo (36%), oko (23%) a nos (18%). Zranění bylo obvykle následkem zasažení 

soupeřovou holí či míčkem. Následkem byly pohmožděniny (63%), tržné rány (14%) 

a otřesy ( 10% ). Zranění postihlo sportovce buď při chytání míčku a nebo při kontaktu 

s lakrosovou pálkou protihráče při zatlačování (http://www.lacrossc.web4u.cz). 

Sportovní úrazy představují 33% všech úrazů. Jsou tedy nejčastějším úrazovým rizikem 

vůbec. Značné procento sportovních úrazů vzniká při provozování sportu 

bez ochranných pomůcek, ochranné přilby u cyklisty může zabránit vzniku 80% zranění 

hlavy a mozku! Je důležité používání ochranných pomůcek vhodných pro dané 

sportovní odvětví - ochranné přilby, rukavice, návleky, chrániče. Dále pěstování sportu 

ve vhodném prostoru- tj. v tělocvičně, na hřišti, sportovišti, nikdy neprovozovat jízdu 

na in line bruslích či skateboardu na ulici či silnici (http://www.szu.cz). 
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3. Základní pojmy 

Hematom - krevní výron 

Kontuze - zhmoždění 

Komoce - pohnutí, otřes 

Subdurální- nacházející se mezi tvrdou plenou a pavoučnicí 

Epidurální- nacházející se nad tvrdou plenou 

Subarachnoideální - nacházející se mezi pavoučnicí a měkkou plenou 

Difúzní axonální poranění - rozptýlené přímé trauma mozku 

Intracerebrální - nitromozkový 

4. Zdůvodnění výběru problému 

Pracuji na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích jako fyzioterapeut a má 

každodenní práce je mimo jiné také rehabilitace osob po úrazech hlavy. Proto mám 

k tomuto tématu blízký vztah. Často se k nám dostanou mladí lidé po úrazu hlavy 

ve velmi těžkém stavu, kterým se snažíme co nejlépe pomoci. Stane se, že jejich osud 

již není v našich rukou, proto bych chtěla alespoň touto prací lidem říci, jak se úrazům 

hlavy vyvarovat a jak jim předcházet, například používáním preventivních ochranných 

pomůcek při veškeré prováděné sportovní činnosti. Já sama jsem nechtěla, do té doby 

než jsem začala pracovat na této klinice, o přilbě na kolo ani slyšet. Nyní po mých 

zkušenostech bych bez ní nevyjela. 
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5. Cíl a úkoly práce 

Cíl práce 

Cílem práce bude zjistit, jaké byly nejčastější příčiny vzniku úrazů hlavy při sportovní 

činnosti a jaké- druhy úrazů·hlavy v souvislosti s touto činností se·nejčastěji objevily na 

Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 a zamyslet se, zda 

používáním preventivních ochranných pomůcek bychom mohli těmto úrazům zabránit, 

nebo- alespoň zmenšit procento takto· vzniklých-úrazů: V teoretické části se soustředit na 

zpracování dostupné literatury k danému tématu a praktickou část zaměřit na srovnávání 

a zpracování vyhledaných dat. 

Úkol teoretické části práce 

- Zpracovat doporučenou a dostupnou literaturu z oblasti úrazů hlavy při sportovní 

činnosti: 

Úkoly praktické části práce 

- Vyhledávání v nemocniční dokumentaci a databázi neurochirurgické kliniky úrazy 

hlavypři sportovní činnosti, které se zde objevily během roku 2004. 

- Vlastní pozorování, sledování a porovnávání případů úrazů hlavy při sportovní 

činnosti léčených na Neurochirurgické klinice v Brně- Bohunicích v roce 2004. 

- Srovnáni a zpracování vyhledaných dat podle příčin vzniku úrazu, podle druhu 

kraniocerebrálního poranění, podle věku a pohlaví pacientů a podle vykonávané 

sportovní činnosti, při které úraz vznikl. 
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6. Hypotézy 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že více úrazů hlavy při sportovní činnosti 

léčených na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 bude 

u mužského pohlaví. 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že nejvíce úrazů hlavy při sportovní činnosti 

léčených na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 bude 

v produktivním věku mezi 21 - 30 rokem života jedince. 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že nejvíce poranění hlavy při sportovní činnosti 

léčených na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 bude typu 

subdurálního hematomu. 

Hypotéza č. 4: Předpokládám, že nejvíce úrazů hlavy při sportovní činnosti 
I 

léčených na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích za rok 2004 bude při 

cyklistice. 

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že nejčastější příčinou úrazu hlavy při sportovní činnosti 

léčenou na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 bude zaviněním 

jinou osobou. 
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7. Teoretická část 

7.1. Úraz 

úraz je náhlá porucha zdraví, která vznikne působením vnější příčiny. Jednotlivé sporty 

se liší úrazovostí a mají i své specifické typy úrazů. V poslední době vznikla celá řada 

nových sportů a s nimi i nová zdravotní problematika. Nejčastěji se úrazy vyskytují 

v kontaktních sportech, jako je rugby, box, házená, hokej, kopaná, dále v motorismu, 

cyklistice, vodních sportech a horolezectví (Cinglová, 2002). 

Úraz neboli trauma je zevní událost, která působí náhle, jednorázově v určitém čase 
I 

a má za následek poruchu tělesného nebo duševního stavu postižené osoby. Zevní 

činitelé jsou nejčastěji vlivy mechanické. V širším smyslu slova je to vše, co působí 

na lidské tělo násilím, jako např. stlačením, drcením, řezáním, bodáním. Méně často 

jsou to vlivy tepelné, elektrické, chemické (Nápravník, Šrámek, 1984). 

7.1.1. Sportovní úraz 

Sportovní úraz je průvodní jev tělovýchovné a sportovní činnosti. Podle pravidelného 

sledování se nejvíce úrazů vyskytuje u aktivních sportovců mezi 20. - 30. rokem, 

při rekreační tělesné výchově se maximum výskytu posouvá až ke 40. roku. 

V pozdějším věku se setkáváme s úrazy drobnějšími, například na výletech, 

při rekreačním lyžování a podobně (Charvát, Kučera, 1977). 

Sportovní úrazy obecně rozdělujeme na: 

a) trauma - jako náhlá porucha zdraví v důsledku nepoměru mezi zatížením 

a sníženou reakcí tkáně. Charakterizovány jsou náhlou bolestí, omezením nebo 

vyloučením funkce a anatomickou deformací. Vesměs vyžadují vyřazení 

z činnosti. 

b) mikrotrauma - JSOU dvojího původu: jednak jako důsledek mírné zátěže 

mechanické (mikrotraumata v užším slova smyslu) a dále jako důsledek zatížení 

na úrovni maxima, ale i submaxima. Jsou charakterizovány mírnou bolestí, 
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funkce bývá omezena minimálně a patologická deformace nebývá zjistitelná. 

Vzhledem k možnosti zapojení náhradních mechanismů, ale i minimálním 

obtížím, většinou nedochází k přerušení zátěže. To samo však dále zvyšuje 

riziko patologického procesu a proto jsou mikrotraumata závažným stavem 

manifestujícím se však velice pozdě. 

c) chronické škody- jsou patologické změny vznikající v důsledku předcházejících 

mechanismů. Jejich charakteristika je v pozvolném vzestupu klinických 

příznaků bolesti, změn funkce a také anatomických deformací (Kučera, 1991 ). 
' 

7.1.2. Úraz jako příčina poškození zdraví sportovce 

Právní normy 

Obecný pojem úrazu není v našich právních normách definován (zákon č. 30/64 

Sb.,vyhl. č. 32/65 Sb., vyhl. č. 110/75 a násl.) Byl však vymezen judikaturou a soudní 

praxí, která má ovšem na mysli především pracovní úrazy (profesionální sport!). 

V tom smyslu se úrazem rozumí nejen zranění, ale každé porušení zdraví, které nastalo 

v příčinné souvislosti s pracovním úkonem (profesionální sportovní činností) nezávisle 

na vůli pracovníka krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Mezi 

tyto vlivy se počítá i tělesné úsilí, jemuž poškozený subjekt není zvyklý a které 

je nepřiměřené jeho tělesným možnostem a které vyžadovalo okamžité, usilovné přepětí 

tělesných sil k překonání vnějšího odporu, a to náhle, neočekávaně, neobvykle 

a neúměrně (Moster, 1997). 

7.1.3. Frekvence poškození sportem 

Ve statistickém hodnocení sportovních úrazů rozlišujeme: 

absolutní počet úrazů 

úrazovost 

rizikovost 

18 

----~ ....................................... .. 



Údaj o absolutním počtu úrazů stanovuje úrazy u všech členů ČTO i v jednotlivých 

sportech a podle věkového rozložení. 

úrazovost je relativní počet hlášených úrazů ve vztahu k počtu členů ČTO nebo 

sportovního odvětví, hodnota je udávána v %. Tento údaj umožňuje srovnání 

nebezpečnosti, rizikovosti jednotlivých sportovních odvětví. Úrazovostí rozumíme 

počet úrazů připadajících na registrované sportovce v jednom roce. 

Rizikovost vyjadřuje největší možnost zranění v jednotlivých sportech. Údaj 

se stanovuje přepočtem úrazovosti na frekvenci a časový objem tréninku a závodění 

(Moster, 1997). 

7.1. 4. Úrazová zábrana 

Sportovní úrazy jsou nežádoucím jevem provázejícím tělovýchovnou aktivitu a jen 

společným úsilím lze dosáhnout jejich snížení na nejmenší možnou míru. K účinnému 

boji se sportovními úrazy je nutné znát okolnosti jejich vzniku. Prostředkem k tomu 

je respektování těchto tří zásad: 

a) evidovat úrazy 

b) analyzovat příčiny a mechanismy úrazů 

c) realizovat navržená preventivní opatření (Nápravník, Šrámek, 1984). 

7.1.5. Příčiny úrazů a okolnosti, které k nim vedou: 

Příčinou úrazu rozumíme děj, který předcházel úrazu a je nutně následován zraněním. 

Je to bezprostřední jev vyvolávající úraz (Nápravník, 1988). 

a) Vliv prostředí, kde se sportovní aktivita odehrává: 

Vlastnosti terénu v přírodě, na stadionu, na hřišti, úprava tratě. 

Klimatické faktory (viditelnost, oslnění, vítr, chlad, vlhko, vysoká relativní 

vlhkost). 

Podlaha tělocvičny. Ochrana topení, osvětlení. Technický stav nářadí, náčiní. 

Jiné objekty v tělocvičně, které s vlastní sportovní činností nesouvisejí. 
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Neukázněný divák. 

Technický stav dalších zařízení (tribuny, lanovky, dopravní prostředky 

pro sportovce a diváky). 

b) Vybavení sportovce: 

Výstroj, výzbroj, technický stav věcí, které jsou při sportu používány, nošení 

ochranných pomůcek. 

c) Vlastnosti sportovce: 

Věk, pohlaví, fyzická zdatnost, vrozené dispozice dané stavbou těla a složením 

pojivových tkání, aktuální zdravotní stav, dodržování zásad životosprávy (vliv 

alkoholu), odhadnutí vlastních schopností, motivace, doping. 

d) Metodika tréninku, průběh závodu: 

Rozcvičení, zátěž vzhledem k věku a schopnostem, únava. 

e) Vlastnosti protihráče, spoluhráče: 

Agresivita, zápal hry. 

t) Náhoda: 

Náhodu nelze nikdy vyloučit (Cinglová, 2002). 

7.1. 6. Předcházení úrazům 

Při rozboru příčiny úrazu se ve velké většině případů dojde ke zjištění, že se úrazu dalo 

předejít. Prevence spočívá v osobě sportovce samého, což zahrnuje dodržování 

životosprávy, jeho disciplinovanost, dobrou fyzickou kondici, technickou připravenost, 

kvalitní sportovní vybavení, nošení ochranných pomůcek. Důležité je seznámení se 

zásadami prevence v příslušném sportovním odvětví, provádět sportování a cvičení 

v souladu se zdravotním a výkonnostním stavem, necvičit v době příznaků nemoci, 

rekonvalescenci a v únavě (Cinglová, 2002). 

Prevence vzniku úrazů vychází z rozboru příčin a mechanismů vzniku úrazů a spočívá 

ve: 

a) správné organizaci sportovního procesu 

b) zvyšování kvalifikace cvičitelů a trenérů tak, aby ovládali dobře metodiku 

výcviku a udržovali kázeň cvičenců, ovládali dopomoc a poskytování záchrany 

c) výchova sportovců k čestnému sportovnímu boji 
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d) výchova diváků k objektivnímu posouzení sportovního dění ovládnutí emocí 

při sledování sportovního dění 

e) periodických kontrolách a údržbě sportovního zařízení 

f) nošení kvalitních chráničů a kvalitní sportovní výstroje 

g) úpravě tréninkového a závodního prostředí - úprava sjezdovek, drah, doskočišť, 

péče o plochu hřišť, pořádek v tělocvičně a skladech nářadí 

h) respektování a racionální posouzení klimatických podmínek při tréninku 

a závodech 

i) respektování aktuálního zdravotního stavu sportovce v tréninkovém období 

a při závodech. Při subjektivních a objektivně zjištěných odchylkách a změnách 

zdravotního stavu sportovce zajištění lékařského vyšetření. 

j) zajištění spojení tréninkového tábora, základny, místa závodů aj. telefonní sítí 

nebo bezdrátovou komunikací se základnou rychlé pomoci 

k) zajištění fundované lékařské péče o sportovce i diváky při sportovních podnicích 

1) zvyšování obecné zdatnosti a technické a taktické úrovně sportovců (Moster, 

1997). 

m) před zápasem či tréninkem odložit všechny amulety, přívěsky i prsteny 

n) znát zásady psychologie sportovního výkonu a záměrně nacvičovat zvládnutí 

těchto psychologických faktorů 

o) před každým sportovním výkonem se tělesně i psychicky soustředit, navodit 

optimální stupeň připravenosti. Předstartovní horečka, stejně jako apatie jsou 

nevhodné (Charvát, Kučera, 1977). 

7.1.7. Mechanismy úrazů 

Mechanismem úrazu rozumíme biofyzikální popis úrazového jevu. Je to způsob 

výkladu objektivní skutečnosti zákonitostmi mechanického pohybu. Při zjišťování 

mechanismu zranění si můžeme položit otázku- jak se stal úraz (Moster, 1997). 

Pád, náhlá změna směru či rychlosti, střet se spoluhráčem, protihráčem, úder (zasažení 

míčem, hokejkou), náraz na překážku, selhání sportovního náčiní či nářadí, udušení, 

škrcení, působení klimatických jevů (blesk, nízká či vysoká teplota, vyšší atmosferický 

tlak). Vlastní úrazový děj potom znamená násilí v nepřirozeném směru a nadměrné 

intenzitě (Cinglová, 2002). 
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7.1.8. Úrazové mechanismy hlavy (obr. č.6,7,8,9,10) 

Translační úraz vmiká tehdy, když pohybující se hlava narazí na pevnou nebo 

pohybující se překážku, nebo pohybující se předmět narazí na hlavu v klidu. Vzniká 

často při sportu. 

Akcelerační úraz vmiká při náhlém zrychlení, aniž by hlava narazila na nějaký předmět. 

K rotačnímu mechanismu dojde tehdy, když náraz způsobí prudké otočení hlavy, dojde 

k úhlovému zrychlení, a tím k poruše mozkové tkáně. 

Decelerační úraz působí většinou nůžkový (střižní) poranění bílé hmoty a vzniká 

nejčastěji u dopravních havárií (Nebudová, 1998). 

Typy úrazů se ve sportech postupně mění s vývojem techniky a vybavení. Snad nejlépe 

je to patrné ve sjezdovém lyžování s vynálezem bezpečnostního vázání a změnou tvaru 

boty. Rovněž povrch, na kterém se sport provozuje, je předmětem zlepšování. Největší 

problémy působí náhlý přechod z jednoho typu povrchu na jiný (orientační běžci). Také 

anatomické odchylky jednotlivce hrají roli při vzniku úrazů (Cinglová, 2002). 
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1.2. Anatomie a fyziologie hlavy a mozku 

Lebka je část osové kostry a má několik funkcí: 

a) je pevnou ochranou pro nejvyšší oddíly centrálního nervstva 

b) je pevnou ochranou pro smyslové orgány umístěné na hlavě 

c) je pevnou oporou pro počáteční úseky dýchacího a trávícího ústrojí 

Skládá se z neurocrania a splanchnocrania ( obr.č.1,2) 

Kosti neurocrania: 

os occipitale, kost týlní 

os sphenoideale, kost křídlová 

os etmoidale, kost čichová 

os frontale, kost čelní 

os parietale, kost temenní 

os temporale, kost spánková 

os lacrimale, kůstka slzní 

os nasale, kůstka nosní 

vomer, kost radličná 

Kosti splanchnocrania: 

maxilla, horní čelist 

concha nasalis inferior, dolní skořepa nosní 

os palatinum, kost patrová 

os zygomatikum, kost lícní 

mandibula, dolní čelist 

os hyoideum, jazylka 

ossicula audita, kůstky sluchové 

Spojení mandibuly a temporální kosti - articulacio temporomandibularis, kloub čelistní. 

23 



Svalstvo hlavy: 

Svaly mimické a platysma: 

svaly na klenbě lební 

svaly boltce ušního 

svaly kolem vchodu do orbity- musculus orbicularis oculi 

svaly na zevním nose - musculus nasalis, musculus levator labii supenons 

alaeque nasí 

svaly kolem otvoru ústního - musculus orbicularis oris, musculus buccinator, 

musculus depresor labií inferioris, musculus depresor anguli oris, musculus 

mentalis, musculus risorius, musculus zygomatikus minor, musculus 

zygomatikus major 

platysma 

Svaly žvýkací: 

musculus masseter 

musculus temporalis 

musculus pterygoideus medialis 

musculus pterygoideus lateralis (Petrovický, 1996). 

Mozek je jeden z nejdůležitějších orgánů lidského těla (obr. č.3,4). 

Zadní mozek, rhombencephalon 

prodloužená mícha, medulla oblongata 

varolův most, pons V aroli 

mozeček, cerebellum 

Střední mozek, mesencephalon 

tectum mesencephali 

tegmentum mesencephali 
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Mezimozek, diencephalon 

thalamus 

epithalamus 

dráhy zrakové 

hypothalamus 

subthalamus 

hypophysis cerebri 

Koncový mozek, telencephalon (Borovanský, 1976). 

Základní jednotkou nervové tkáně je neuron, který se skládá z těla, jádra, dendritů, 

axonu. Axon obsahuje myelinovou pochvu, schwanovou pochvu, ranvierovy zářezy 

a nervové zakončení pro spojení s dalšími neurony - synapse (Rokyta, Št'astný, 2002). 

Reflex je základní funkční prvek nervové soustavy. Reflex je převod vzruchu 

z receptoru (přijímače) na efektor (sval, žlázu apod.) (Dylevský, 1998). 

Reflexní oblouk se skládá z receptoru, dostředivé dráhy, centra, odstředivé dráhy 

a efektoru (Rokyta, Šťastný, 2002). 

Centrální nervový systém tvoří mozek a mícha. Centrální nervový systém člověka 

se skládá z řady stupňovitě (hierarchicky) uspořádaných oddílů. Vývojově mladší, 

novější struktury jsou nadřazeny strukturám starším. Postupujeme-li od nejstarších 

oddílů stojících na nejnižším řídícím stupni, k oddílům vyšším, dostaneme toto 

uspořádání centrálního nervstva: mícha, medulla spinalis, mozkový kmen, který tvoří 

prodloužená mícha, medulla oblongata, most, pons Varoli a střední mozek, 

mesencephalon. Míše je nadřazen mozkový kmen, ke kterému je připojen mozeček. 

Na mozkový kmen navazuje mezimozek a mozkové polokoule. Centrální nervový 

systém je spojen s organismem pomocí obvodových neboli periferních nervů. 

Prodloužená mícha je část mozkového kmene. Na její dolní ploše leží Varolův most 

spojený s mozečkem. Buňky prodloužené míchy jsou seskupeny do jader, od kterých 

začínají (motorická vlákna) nebo u kterých končí (senzitivní) vlákna hlavových nervů. 

Hlavových nervů je dvanáct párů. Jsou to čichové nervy (nervi olfaktorii), nn.I., 

25 



zrakový nerv (n. optikus), n.Il., okohybný nerv (n. oculomotorius), n.III., kladkový nerv 

(n. trochlearis), n.IV., trojklanný nerv (n. trigeminus), n.V., odtahující nerv 

(n. abducens), n.VI., lícní nerv (n. facialis), n. VII., sluchově - rovnovážný nerv 

(n. vestibulocochlearis), n. VIII., jazykohltanový nerv (n. glossopharyngeus), n.IX., 

bloudivý nerv (n. vagus), n.X, přídatný nerv (n. accesorius), n. XI. a podjazykový nerv 

(n. hypoglossus), n. XII. Soubor neuronů prodloužené míchy tvoří i tzv. retikulární 

formace (Dylevský, 1998). 

Prodloužená mícha má centra životně důležitých reflexů - dýchací, srdeční, cévohybné, 

pro tvorbu slin a trávících šťáv, pro hybnost střev, sací a polykací reflex. Dále obranné 

reflexy - decelebrační rigidita. 

Mozeček řídí napětí kosterních svalů, koordinuje pohyby a rovnováhu těla. Poruchy 

způsobují, že jsou pohyby nepřesné, je snížena svalová síla, únavu, stoj a chůze 

je vrávoravá, zhoršena je schopnost odměřit pohyb, objevuje se třes, jsou potíže 

při protichůdných pohybech, řeč je přerývavá, svalové napětí je sníženo (Rokyta, 

Šťastný, 2Q__Q2). 

Střední mozek leží mezi mostem a mozkovými polokoulemi. Horní plocha středního 

mozku vybíhá ve čtyři hrbolky. Přední dva jsou centrem zrakových reflexů zajišťujících 

pohybovou souhru obou očí. Zadní dva zprostředkují reflexní pohyb hlavy za zdrojem 

zvuku. Procházejí zde vzestupné a sestupné dráhy (Dylevský, 1998). 

Ve středním mozku jsou umístěny reflexy zrakové, sluchové, pohotovostní, 

vzpřimovací, které slouží k obnově normální polohy těla a hlavy. 

Obsahuje červené jádro - regulace napětí, černé jádro - koordinace pohybových reflexů 

při žvýkání a polykání, řídí tonus kosterního svalstva. 

Retikulámí formace - dostředivé neurony tvoří vzestupný, nespecifický dostředivý 

systém - přenos informací z obvodových analyzátorů. Odstředivé neurony tvoří 

sestupný retikulární systém a ovlivňují činnost míšních motoneuronů. Obě části řídí 

dráždivost, připravenost, výkonnost receptorů, CNS a výkonných orgánů. 

Mezimozek se skládá z thalamu a hypothalamu. Thalamus přepojuje vzruchy přiváděné 

mozkem z míchy. Hypothalamus reguluje a koordinuje vnitřní orgány a žlázy s vnitřní 
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sekrecí, stálost vnitřního prostředí. Přední jádra hypothalamu řídí anabolické pochody. 

Zadní jádra hypothalamu řídí katabolické pochody. 

Autonomní nervový systém řídí činnost vnitřního ústrojí, žláz, krevních cév, přeměny 

látek a energie v ústrojích včetně kosterních svalů. Vlákna jsou tenká a vzruch vedou 

pomalu. Mají delší reflexní dobu. Složení: pregangliová vlákna a postgangliová vlákna. 

Adrenergní - sympatikus a cholinergní - parasympatikus. Sympatikus řídí katabolické 

pochody a parasympatikus anabolické. 

Bazální ganglia jsou bledá a žíhaná tělesa. Jsou součástí mimopyramidové soustavy 

a ovlivňují svalový tonus, rozdělení a polohu těla (Rokyta, Šťastný, 2002). 

Skládají se z několika samostatných oddílů různého původu a různého zapojení. 

Největší celky tvoří tzv. ocasaté jádro, nukleus caudatus a čočkovité jádro, nukleus 

lentiformis (Dylevský, 1998). 

Mozková kůra tvoří buněčný plášť na povrchu mozkových polokoulí. Mozkovou kůru 

členíme na čelní, temenní, týlní a spánkový lalok (Dylevský, 1998). Dostředivé 

systémy, specificky a nespecificky přenášejí do kůry informace o vnějším a vnitřním 

prostředí. Přenos, dráždivost a zpracování informací pyramídovými buňkami sestupují 

k neuronům ostatních částí mozku a k výkonným orgánům (Rokyta, Šťastný, 2002). 

Korová projekce ( obr.č.3) 

Zrakový receptor se nachází v týlním laloku. Tvoří ho vrstva tyčinek a čípků sítnice. 

Tyčinky slouží pro vnímání světla, čípky jsou receptory barevného vidění. 

Sluchový receptor se nachází ve spánkovým laloku. Je uložen v blanitém hlemýždi 

vnitřního ucha. Receptory pro vnímání polohy a pohybu hlavy jsou v kanálcích 

a váčcích vnitřního ucha (Dylevský, 1998). 

Kožní receptor se nachází v postcentrálním závitu temenního laloku. 

Hybný receptor se nachází v precentrálním závitu temenního laloku. 
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Hybná oblast je místem kam přicházejí informace z proprioreceptorů z těch svalů, které 

odpovídají pohybem. Odstředivé systémy spojují mozkovou kůru s výkonnými orgány. 

Pyramidovým systémem JSOU přenášeny instrukce k volním pohybům. 

Extrapyramidovým systémem zprostředkují mimovolní tonické a fyzické pohybové 

reflexy a udržují polohu těla. 

Homunkulus (obr.č.5) je rozložení senzitivních a motorických korových okrsků 

(Rokyta, Šťastný, 2002). 

Krevní zásobení a mozkové obaly 

Krev je k mozku přiváděna dvěma karotickými a dvěma páteřními tepnami. Gangliové 

buňky mozkové kůry jsou mimořádně citlivé na nedostatek kyslíku (Dylevský, 1998). 

Meningy, obaly centrálního nervstva, se skládají ze tří vazivových vrstev: dura mater 

(tvrdá plena mozková), arachnoidea (pavoučnice) a pia mater (měkká plena mozková). 

Zevní vrstva, dura mater, má úzký vztah k periostu lebečních kostí (Droga, Petrovický, 

1991). 

Mozkomíšní mok (liquor cerebrospinalis) se tvoří z krevní plasmy v postranních 

mozkových komorách. Z postranních komor odtéká mok do třetí komory v mezimozku 

a Sylviovým kanálkem do čtvrté komory. Otvorem ve stropu čtvrté komory teče mok 

do štěrbiny mezi plenami (Dylevský, 1998). 

Liquor tvoří kolem mozku vodní plášť, který chrání mozek před nárazy a spolu 

s liquorem v dutinovém systému vyrovnává i objemové změny mozku. Liquor obsahuje 

bílkoviny a metabolity mozkové tkáně, takže nahrazuje mízní tekutinu. Ze složení 

mozkomíšního moku lze odvodit diagnosu některých mozkových onemocnění (Droga, 

Petrovický, 1991 ). 
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7.3. Patofyziologie poranění mozku 

Patofyziologie mozkových poranění je velmi složitá a stále ještě není zcela jasná. 

Účastní se tu mnoho činitelů, které se různě kombinují a vzájemně potencují. Většina 

dosavadních patogenetických teorií klade váhu jen na některé z nich, aniž by vyložila 

celý úrazový děj v celé souvztažnosti jednotlivých jeho organických a funkčních složek. 

Funkční poruchy centrálních nervových regulací nepříznivě ovlivňují primární 

organické změny mozku a zase naopak, takže někde i při malých primárních 

organických změnách může další vývoj zranění dostat dramatický spád (Kunc, 1973 ). 

Hlavní pojmy: 

primární a sekundární poranění 

fokální a difuzní poranění 

Primární poranění je strukturální poškození mozkového parenchymu, které vzniká 

v okamžiku úrazu. Primární poranění ve fokální podobě je například mozková kontuze 

a akutní intracerebrální hematom. Mezi primární difuzní poranění patří komoce 

a difuzní ax:onální poranění. Mezi sekundární mozkové poškození patří některé 

systémové vlivy (hypotenze, hypoxie) a problematika mozkového edému, nitrolebního 

a perfuzního tlaku a molekulárních a biochemických mechanismů po traumatu mozku 

(Smrčka, 2002). 

7. 3.1. Primární poranění 

Biomechanika poranění mozku 

Poranění mozku je většinou způsobeno dynamickou silou ve velmi krátkém čase. 

Buď dostane hlava náraz pohybujícím se objektem, nebo naopak sama dopadne 

na relativně stacionární povrch. Vzácným mechanismem poranění mozku je působení 

pomalých statických sil, kdy je hlava zmáčknuta nebo drcena, výsledkem jsou obvykle 

četné fraktury skeletu. Tyto mechanismy označujeme jako kontaktní. Malé předměty 

mohou způsobit impresivní fraktury (obr. č.6), velké kontaktní plochy spíše způsobí 

lineární fraktury (obr. č. 7). Kromě fraktur vznikají kontuze, obvykle v místě nárazu, 
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ale i na straně opačné, jde o tzv. mechanismus par contre coup (obr. č.8). Při tomto 

mechanismu dochází k přetlaku na straně nárazu a k podtlaku na straně opačné. Někdy 

může poranění mozku vzniknout bez kontaktu s hlavou, například při prudkém pohybu 

v krční páteři. Označuje se jako inerciální poranění (obr. č.9,10)(Smrčka, 2001). 

7.3.2. Fokální léze 

Poranění skalpu může být vzhledem k bohatému cévnímu zásobení natolik závažné, 

že velká krevní ztráta způsobí šokový stav. Jeli poraněn kožní kryt, hovoříme 

o otevřeném poranění hlavy. 

Fraktury kalvy dělíme na lineární a impresivní. Při otevřené lineární fraktuře je pacient 

ohrožen infekcí, zvláště je-li porušena dura. 

Impresivní fraktura (obr. č. ll) může znamenat velmi závažné postižení, protože 

úlomky kosti mohou zničit funkčně důležitou část mozkového parenchymu se vznikem 

fokálního deficitu nebo epilepsie. 

Fraktury lebeční báze mohou, vzhledem k možnosti komunikace s paranazálními 

dutinami, znamenat riziko meningitidy nebo mozkového abscesu. 

Jako penetrující poranění obecně označujeme takové, kdy je poraněna kůže i tvrdá 

plena. Častou příčinou penetrujícího poranění je úraz střelnou zbraní. Peďorující 

poranění je poranění bodné. 

Mezi primární fokální léze lze zařadit všechny typy traumatických intrakraniálních 

hematomů. Epidurální a subdurální hematom. Intracerebrální hematomy často 

komplikují jak zavřená, tak penetrující poranění hlavy (Smrčka, 2002). 

Mozková kontuze vzniká nejčastějí kontaktním mechanismem, ať už přímo pod místem 

nárazu, nebo ve vzdálené oblasti. Nejčastěji se objevuje na bázi frontálního 

a temporálního laloku a na rozdíl od traumatického intracerebrálního hematomu bývá, 

vzhledem k jinému mechanismu vzniku, lokalizována povrchově v oblasti kortikální 

a subkortikální (Becker, 1994). 
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Mezi primární fokální léze je nutno zařadit také traumatické subarachnoidální kravácení 

(obr.č.19). Traumaje nejčastější příčinou tohoto typu krvácení (Smrčka, 2002). 

7.3.3. Difuzní poranění 

Termín komoce (otřes mozku) se užívá pro označení reverzibilní traumatické poruchy 

mozkových funkcí. Stav je spojen s krátkodobým bezvědomím (Smrčka, 2002). 

Závažnosti difúzního axonálního poranění závisí podle biomechanických studií na míře 

akceleračních a deceleračních mechanismů (Ommaya, 1982). 

7.3.4. Sekundární postižení 

Systémové inzulty 

Sekundární (ischemické) postižení mozku po traumatu bývá velmi často potencováno 

přítomností systémové hypoxie a hypotenze. Z dalších systémových projevů se 

negativně uplatňuje hyperkapnie, hypokapnie, hypertermie, hyperglykémie 

a hypoglykémie. 

Edém 

Po těžkém úrazu hlavy je mozkový edém velmi častý a lze jej prokázat radiologicky, 

peroperačně nebo na patologii. 

V azogenní edém se objevuje primárně v bílé hmotě mozkové. Dosahuje maxima 48-72 

hodin po úrazu a může způsobit výrazný "mass effect" a zvýšení nitrolebního tlaku. 

Na CT se jeví jako hypodenzní oblast v bílé hmotě mozkové. 

Cytotoxický edém se nejvíce projeví v šedé hmotě mozkové. Společně se sodíkem 

vniká do intracelulárního prostoru voda. Edém se vyvine během prvních hodin 

po úrazu. Na CT jako hypodenzita v šedé i bílé hmotě mozkové. 

Jinou příčinou zduření mozku může být mozková hyperémie. Je častější u dětí. 
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Nitrolební a peďuzní tlak 

Nitrolební tlak (ICP) je veličina, která sehrává v sekundárním ischemickém poškození 

mozku důležitou roli. Dospělý člověk v poloze vleže má normální hodnoty ICP 

mezi 7-15 mm Hg. Ve vzpřímené poloze může ICP poklesnout pod hodnoty 

atmosférického tlaku. U dětí je normální ICP 3-7 mm Hg. Během kýchání, kašle nebo 

jiných typů Valsalvova manévru vystupuje přechodně ICP fyziologicky až k hodnotám 

kolem 60 mm Hg. Hodnoty ICP vyšší než 20 mm Hg jsou všeobecně akceptovány jako 

patologické. 

Biochemie mozkového postižení 

Ať už je sekundární mozkové poškození po úrazu mozku nastartováno mechanickým 

poraněním axonů, ischemií a hypoxií mozkové tkáně, vazogenním edémem nebo 

zvýšeným nitrolebním tlakem, na buněčné a subcelulámí úrovni existují společné 

patofyziologické projevy porušeného metabolismu, vedoucího nakonec ke smrti buňky. 

Klasicky se zkoumá role laktátu jako indikátoru porušené funkce buňky (Smrčka, 

2002). 
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7.4. Druhy kraniocerebrálních poranění 

Počet poranění lbi a mozku má stále vzestupnou linii s rozvojem techniky a motorismu. 

V našem státě jsou na druhém místě v počtu všech hospitalizovaných úrazů 

a po poranění břicha mají nejvyšší úmrtnost (Kunc, 1973). 

7.4.1. Faktory ovlivňující průběh kraniocerebrálních poranění 

Pro traumatické postižení mozku je nejvýznamnější hrubost traumatického násilí. 

Ne nevýznamnou roli však jak pro průběh, tak pro dynamiku a i následky má věk 

postiženého, dále celková kondice v době poranění (stav kardiovaskulárního aparátu, 

respiračního systému atd.), předchozí postižení mozkové - např. opakovaná traumata, 

stavy po encefalitidě, dětské mozkové obrně atd. Význam má ovšem i chronický 

etylismus s jaterním postižením a zvýšenou krvácivostí (Nebudová, 1998). 

Kraniocerebrální (KC) traumata můžeme rozdělit na krytá (tupá, zavřená) a otevřená 

(s porušeným kožním krytem). Dalším hlediskem pro dělení může být stav tvrdé pleny 

- poranění nepenetrující, penetrující (s porušenou tvrdou plenou) a poranění skrytě 

penetrující (s patologickou komunikací na spodině lebeční) (Smrčka, 2001). 

Klasifikace podle Tonnise a Loewa: 

a) lehká poranění s bezvědomím do jedné hodiny a s přechodným neurologickým 

nálezem 

b) střední poranění s vícehodinovým bezvědomím a s neurologickým nálezem, 

přetrvávajícím několik týdnů 

c) těžká poranění, při kterých bezvědomí trvá až měsíce a Je reziduální 

neurologický nález (Nebudová, 1998). 

7.4.2. Zlomeniny lebky 

Podle lokalizace lze zlomeniny rozdělit na zlomeniny kalvy a báze. Dále je dělíme 

na otevřené a zavřené (Smrčka, 2001). 
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Otevřené úrazy vypadají na první pohled hrozivě, v podstatě jsou však benignější, když 

se včas mozek ošetří a předejde se tak pozdějším komplikacím, například infekčním, 

jako jsou meningitidy, abscesy a posttraumatické epilepsie. 

Zavřené úrazy hlavy jsou závažnější. Uzavřená schránka vytváří nepříznivé podmínky 

pro poraněný mozek. Krev pak v hlavě tlačí na okolní důležité části mozku (Nádvorník, 

1971). 

.. 

Prostá zlomenina - prasklina (fissura) 

Je nejjednodušším typem zlomeniny kalvy, při kterém dochází k přerušení celistvosti 

jedné nebo více kostí (obr.č.12). 

Vpáčená zlomenina (impresivní fraktura) 

Vzniká působením velké síly na malé ploše. Dochází k odlomení jednoho či několika 

fragmentů, nejčastěji trojúhelníkového tvaru, a jejich dislokaci - pootočení a posunutí 

směrem intrakraniálně ( obr.č.11 ). 

Zlomeniny frontálního sinu 

Vznikají často při úderu pěstí do obličeje, nárazem na volant či úderem lokte 

při fotbalu. 

Rostoucí zlomenina (growingfrakture) 

Vznik takové zlomeniny je podmíněn současným poškozením dury v místě fraktury. 

Tlakem a pulsací mozkomíšního moku dochází k postupnému vzdalování se okrajů 

zlomeniny se současnou tvorbou podkožního likvorového depa. 

Zlomeniny báze 

Prakticky vždy vznikají nepřímo - působením úderu na kalvu, kosti obličeje nebo 

při stlačení lebky. Zlomeniny v oblasti přední jámy lebeční mohou postihovat strop 

orbity, stěny vedlejších dutin nosních (sklípky kosti čichové a klínové, zadní stěnu 
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frontálního sinu). Zlomenina báze přední jámy se projeví brýlovým hematomem, 

epistaxí, likvoreou, při zasažení nervových struktur může dojít k poškození zraku nebo 

čichu (Smrčka, 2001). 

7.4.3. Otřes mozku (commotio cerebri) 

Je nejlehčím stupněm zavřeného mozkového poranění. Je charakterizována plně 

reverzibilní, krátkodobou poruchou mozkových funkcí bez morfologického nálezu. 

Klinický obraz je charakterizován krátkodobou ztrátou vědomí, nauzeou, zvracením 

a amnézií. Bezvědomí je velmi krátké, trvající od několika sekund do několika málo 

minut (Smrčka, 200 I). 

7.4.4. Kontuze, zhmoždění mozku (contusio cerebri) a traumatický intracerebrální 

hematom 

Jde o přímé ložiskové poranění mozku. V klinickém obraze kontuze převažuje 

ložiskový nález nebo globální příznaky s poruchou vědomí. Mikroskopicky jde 

o zhmožděnou tkáň, s různým stupněm prokrvácení ( obr.l3). 

Úrazové nitromozkové krvácení (intracerebrální hematom) vzniká většinou narušením 

tepny většího kalibru v ložisku kontuze. Klinický obraz se od typické kontuze liší 

výraznějšími projevy nitrolebeční expanze. Traumatický intracerebrální hematom 

( obr.č.l8) se může mozkovým parenchymem protlačit extracerebrálně buď korou 

mozku (vzniká plášťový subdurální nebo interhemisferální hematom), nebo ependymem 

do komorového systému vzniká nitrokomorové krvácení, traumatický hemocefalus. 

Těžké zmnožení mozkové tkáně nazýváme lacerací (Smrčka, 2001). 

7.4.5. Epidurální a subdurální hematom 

Epidurální hematom 

Vzniká jako akutní krvácení mezi tvrdou plenu mozkovou a vnitřní periost klenby 

(báze) lepeční. Nejčastější podmínkou je tlak krve (při narušení větší tepny), který 

dokáže tvrdou plenu odtlačit od kosti. Nejčastěji bývá porušena arteria meningica media 

( obr.č.l7). 
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Typický epidurální hematom 

Z hlediska klinického průběhu můžeme epidurální hematom rozdělit na akutní (klinicky 

se projeví do 3 dnů) a subakutni (manifestující se 4. den a déle po úrazu). Naprostou 

většinu epidurálního hematomu tvoří akutní krvácení charakterizované často 

dramatickým průběhem - rychle se prohlubující poruchou vědomí (během 15 minut 

až 24 hodin) po úrazu. 

Zraněný je bezprostředně po úrazu v bezvědomí (v důsledku otřesu mozku), z něhož se 

brzy probere a po určitém časovém období (hodiny až dny) upadá znovu do bezvědomí 

(v důsledku útlaku mozku krvácením). Období mezi dvěma stavy bezvědomí se nazývá 

lucidní interval. Další klinickou známkou je hemiparéza. Anizokorie je rovněž 

varovným klinickým příznakem svědčícím pro intrakraniální hypertenzi. Zpravidla bývá 

mydriáza na straně hematomu způsobená útlakem n. oculomotorius (Smrčka, 2001). 

Typický obraz epidurálního krvácení je charakteristický: 1. volným intervalem, 

2. prohlubováním bezvědomí, 3. anisokorií, 4. křečemi, 5. hemiparézou (Kunc, 1973). 

Atypický epidurální hematom 

' 
Liší se od typického epidurálního hematomu: 

Epidemiologicky- postižené jsou jiné věkové skupiny populace (děti, lidé vyššího věku, 

těhotné ženy, nemocní s poruchou krevní srážlivosti). 

Patofyziologicky - příčinou epidurálního hematomu zde nebývá tepenné krvácení 

z arteria meningica media. 

Klinicky a graficky - neurologický nález úzce souvisí s grafickým - záleží na lokalizaci 

hematomu. Charakteristické příznaky typického epidurálního hematomu jsou zde 

vyjádřeny v menší míře, poněkud se liší nebo zcela chybějí. 

Léčba epidurálního hematomu spočívá v evakuaci hematomu z kraniotomie. Zřídka se 

postupuje konzervativně. 

Prognóza závisí na trvání komprese mozku (včasnost chirurgického zákroku), 

přidružených poraněních (kontuze, edém), věku a celkovém stavu nemocného. 
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Subdurální hematom 

Subdurální hematom - krvácení mezi tvrdou plenu a pavoučnici (obr.č.14) - známe 

v akutní a chronické formě. Akutní subdurální hematom se manifestuje do 3 dnů, méně 

častý, tzv. subakutní subdurální hematom mezi 3.-12. dnem a chronický subdurální 

hematom po 21. dnu. 

Akutní subdurální hematom 

Vzniká v převážné většině jako následek těžkého kraniocerebrálního poranění 

(obr.č.15). Zpravidla se vyskytuje sdruženě s dalším poraněním mozku (kontuze, edém), 

samostatný subdurální hematom je spíše výjimkou. 

Klinický obraz je podobný jako u epidurálního hematomu. V obraze dominují hlavně 

kontuze a edém mozku, které často bývají přítomny, a stav je pak od počátku těžký. 

Kromě horšícího se vědomí, anizokorie a hemiparézy mohou být přítomny epileptické 

projevy v lokalizované nebo generalizované formě. 

Léčbou akutního subdurálního hematomu je evakuace hematomu z kraniotomie. Často 

bývá mozek zduřelý (v důsledku kontuze, hemodynamického zduření či otoku) 

a po odstranění subdurálního hematomu se prudce klene do otvoru po kraniotomii. 

V takovémto případě je potřeba velké kraniektomie ( odstanění kostní ploténky). 

Chronický subdurální hematom 

Postihuje častěji osoby s atrofií mozku (starci, alkoholici) a nemocné s poruchou krevní 

srážlivosti ( obr.č.16). Příznaky se objevují nejdříve po 20. dni, ale i týdny a měsíce 

po úrazu. Zdrojem krvácení bývají přemosťující žíly. Leckdy stačí jen drobné trauma 

a přepjatá žíla praská. Krev se volně vylévá do subdurálního prostoru, kde se hematom 

opouzdří, v pouzdru se objevují novotvořené atypické kapiláry, které často opakovaně 

krvácejí. Důsledkem je další zvětšení hematomu a vznik klinických příznaků. Nejčastěji 

se objevuje psychická alterace a druhostranná lateralizace. Leckdy až lokální nález 

(hemiparéza) vede k diagnóze. 
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Akutní hygrom 

Při poranění pavoučnice, aniž by došlo ke krvácení (např. ostrým úlomkem kosti), může 

mozkomíšní mok vytvořit subdurální (vzácně epidurální) kolekci, která se může 

druhotně chovat expanzivně. Takto vytvořená kolekce může obdobným mechanismem 

jako u chronického subdurálního hematomu posléze nakrvácet a výsledek se graficky 

neliší od chronického hygromu. Dle charakteru zde volíme trepanaci či trepanaci se 

zevní drenáží (Smrčka, 2001 ). 

7.4.6. Frontobazální poranění 

Jde o komplex různých kombinací poranění mozkové tkáně, obalů mozku a skeletu 

přední jámy a obličeje, vznikající při nárazu hlavou o překážku či úderem do oblasti 

čela nebo obličeje. Podle mechanismu rozlišujeme poranění přímá, kdy násilí působí 

přímo na oblast čela nebo spodiny přední jámy lebeční s penetrací do intrakraniálního 

prostoru, a na poranění nepřímá, kdy jsou struktury poškozeny přenosem síly z jiné části 

kalvy nebo obličeje ( obr.č.21 ). 

Likvorea 

Likvorea se projevuje výtokem mozkomíšního moku dutinou nosní. 

Pneumocefalus 

Při vzniku kranionazální komunikace může pronikat vzduch do intrakraniálního 

prostoru. 

Infekční komplikace 

Každý nemocný s kranionazální komunikací je potenciálně ohrožen průnikem infekce 

do intrakraniálního prostoru. Ihned po vzniku komunikace nastávají ideální podmínky 

pro vznik infekce: otevřená komunikace mezi dutinou nosní s velkým množstvím 

a stálým přísunem mikroorganismů, po traumatu zduřelá a mnohdy prokrvácená sliznice 

omezuje ventilaci, zbytky krve a nekrotických hmot a popřípadě i kostní úlomky tvoří 
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vhodné podmínky pro pomnožení. Může vzniknout meningitida - febrilie, meningismus, 

apatie a nevůle, zvracení. I u nemocných, u nichž nebyla prokázána žádná komunikace 

nebo likvorea, může docházet ke vzplanutí infekce i dlouhou dobu po úrazu - tzv. 

pozdní meningitida (Smrčka, 2001 ). 

7. 4. 7. Difuzní axonální poranění 

Difuzní axonální poranění (DAP) patří mezi přímá (primární) traumata mozku 

(obr.č.20). Vzniká jako následek rotačního zrychlení mozku (akceleračně-decelerační 

poranění). Trauma postihuje axony, zejména vlákna ležící napříč směru zrychlení, 

na mikroskopické úrovni (Smrčka, 2001 ). 

7.4. 8. Penetrující poranění 

Jde o trauma, při němž dochází ke komunikaci mezi zevním prostředím a dutin-;m 

lebeční. Předpokládá porušení celistvosti kůže, kosti a tvrdé pleny mozkové. Podle 

mechanismu vzniku hovoříme o poranění bodném, sečném a střelném ( obr.č.21 ). 

Bodná poranění 

Vzhledem k pevnosti kostí lebky je průnik bodného nástroje pravděpodobný jen 

v místech přirozeného zeslabení kosti - v oblasti očnice, šupiny kosti spánkové 

a v místech vedlejších dutin nosních. Dle charakteru poranění vzniká klinický obraz. 

Dochází k porušení kůže a kosti, laceraci a zhmoždění mozku a poškození cév 

s krvácením. 

Sečná poranění 

Bývají způsobena sekerou, mačetou nebo většími částmi, odletujícími od rotujících 

strojů (části brusného kotouče, cirkulárky). 



Střelná poranění 

Střelná poranění jsou způsobena různými druhy projektilů, broky, hřeby a střepinami. 

Podle způsobu zasažení lebky a chování střely se poranění dělí na postřely, zástřely 

a průstřely. 

Postřel- střela při něm pouze tečuje lebku, poškodí kůži a pokračuje v letu. 

Zástřel- projektil proniká do lebky, zde předává svou kinetickou energii a zbrzdí se 

ve tkáni mozku. 

Průstřel- při tomto typu poranění střela prochází lebkou a opouští ji. Místo průniku 

střely do lebky je vstřel, místo, kde ji opouští, se nazývá výstřel. Dráha, po které se 

střela v lebce pohybuje, se nazývá střelný kanál. 

Mechanismus poškození tkání při střelném poranění 

Kůže skalpu - vlivem elas1icity kůže dochází ke zmenšení průměru defektu kůže, který 

tak neodpovídá velikosti střely. 

Kost - tříštivá zlomenina může poškodit duru, úlomky kosti se mohou rozptýlit 

do širokého okolí, lacerovat mozek a chovat se jako sekundární projektily. 

Mozková tkáň je poškozena třemi mechanismy: penetrací střely, molekulárním otřesem 

a kavitací (Smrčka, 2001). 

7.4.9. Poúrazová onemocnění mozku 

Patří sem traumatická pseudoneurastenie, chronická nitrolební hypotense, 

arachnoiditidy nejrůznější lokalizace, poúrazová epilepsie, hypothalamický syndrom, 

parkinsonský syndrom, trvalé výpadové motorické, senzitivní a řečové poruchy, 

zánikový mozečkový syndrom, prefrontální syndrom s demencí, chronický apatický 

syndrom, defekty lbi s posttrepanačním syndromem a neuralgie okcipitálních nervů 

(Kunc, 1973 ). 
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7. 4.1 O. Chronické poranění mozku 

Demence se objevuje u některých boxerů jako následek opakovaných zavřených 

poranění mozku. Projevuje se příznaky mozečkovými (parkinsonský syndrom), 

poruchami vyjadřování, změnou osobnosti nebo sníženou mentální kapacitou 

(Cinglová, 2002). 
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7.5. Poranění oka 

Oko je chráněno kostěnou očnicí a zepředu víčky. Poranění zrakového aparátu jsou 

příčinou jednostranné slepoty v 50% a oboustranné slepoty asi v 20% případů. 

Při poranění epitelový kryt rohovky otvírá vstupní bránu pro vniknutí choroboplodných 

zárodků do hlubších struktur oka. Infekce se dostává do rány současně se zraněním 

(zraňujícím předmětem), ale často se rána infikuje až druhotně, když si poraněný sám 

oko tře, nebo ve snaze si pomoci chce sám tělísko vyjmout (Řehák, 1989). 

7.5.1. Mechanické poranění přídatných orgánů oka 

Při sportech, pádech, havárií dopravních prostředků, zvláště motocyklů, vznikají 

zlomeniny kosti očnice spojené se silným krvácením do orbity. Objeví se protruse bulbu 

spojená s omezenou pohyblivostí bulbu a změnou polohy, dislokací bulbu. Při vážných 

poranění očnice vznikají zlomeniny, oddělující zlomovou čárou obličejovou část lebky. 

Při plochých úrazech postihují celý obsah očnice a vyvíjí se "pneumatické zlomeniny" 

dna očnice. Část obsahu očnice se dostává až do sinus maxillaris (Řehák, 1989). 

7.5.2. Mechanické poškození očních víček 

Kromě poranění vlastních víček a vnitřního koutku je riziko přímého či nepřímého 

poškození slzných cest. Proto při postižení vnitřního koutku je vždy nezbytná kontrola 

průchodnosti slzných cest. Jejich poškození je indikací kjejich rekonstrukci. 

Při porušení hlubších struktur víčka je nezbytná revize a na horním víčku kontrola 

funkce svěrače (Kraus, 1997). 

7. 5. 3. Mechanické poranění bul bu 

a) cizí tělísko na povrchu oka 

b) peďorující poranění bulbu 

c) tupé poranění bul bu 

a) Vpadnutí cizího tělíska pod víčko nebo na povrch oka vyvolá v epitelu spojivky 

a na povrchu rohovky drobné defekty. 

42 



b) Peďorující poranění bul bu vzniká proniknutím zraňujícího předmětu fibrózním 

obalem (rohovkou, sklérou) do nitra oka. Ostré předměty malého průměru, dopadají 

na povrch oka velkou kinetickou energií. Jde o úlomky kovů při práci, vzduchovkou 

střelený brok, šíp, píchnutí jehlou nebo nůžkami. Při peďoraci obalů oka dojde ke ztrátě 

komorového moku, poranění cév a k zakrvácení okolí vstupního poranění, 

k prokrvácení přední oční komory a ke krvácení do sklivce. Ranou vyhřeznou nitrooční 

struktury, může se obsah bulbu úplně vyprázdnit. Peďorující poranění oka může být 

dvojí: zraňující předmět zůstává v nitru oka a poranění, při němž cizí tělísko v oku 

neexistuje. Jde-li o dvojitou perforaci, najdeme cizí předmět v retrobulbárním prostoru

v orbitě i v lebeční dutině. Poraní-li se čočka vzniká traumatická katarakta. Při poranění 

rohovky může zůstat zraňující předmět v ráně jako zátka. 

c) Tupé poranění oka vzniká dopadem větších zraňujících předmětů, jejichž průměr 

přesahuje bulbus a někdy i průměr vstupu orbity. Časté jsou úrazy tenisovým nebo 

fotbalovým míčem, hokejovým pukem nebo úderem pěstí. Bulbus se deformuje 

a v místě maximální deformace nebo v místech predilekčních se fibrózní obal roztrhne 

a současně jsou obdobně poškozeny i přilehlé struktury- uvea, retina. Rána v oblastech 

oka bývá rozsáhlá a nepravidelná a nad ní může být roztržená i spojivka. Ranou 

vyhřeznou nitrooční struktury, oko se úplně vyprázdní. Když jsou roztrženy cévy 

projeví se to krvácením do přední oční komory nebo do sklivce. Příznaky kontuze jsou 

změna reakce zornice, zornice mydriatická a neokrouhlená. Poškozením závěsného 

aparátu vznikne subluxace nebo luxace čočky. Při tupých úrazech oka se může poškodit 

i zrakový nerv. To vede k atrofii a úplné ztrátě zraku (Řehák, 1989). 

Úrazy oka jsou poměrně časté. Sporty rizikové pro oko jsou košíková, badminton, 

squash, bojová umění, americký fotbal (Cinglová, 2002). 
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7.6. Poranění ucha 

Poranění ucha je relativně časté. Nejčastěji je to následek ostrého nebo tupého 

mechanického násilí, jako řezné rány, kousnutí, údery na boltec s následným odtržením 

perichondria a hematomem. 

Akustické trauma 

Vzniká během krátkého, nadměrného hlukového impulsu (při střelbě, výbuchu, tupém 

úderu do hlavy). Obtíže jsou udávány jako pocit zalehnutí a šelestu v uchu různé 

intenzity (Čada a kol., 1993). 

7.7. Poranění obličeje 

7. 7.1. Poranění měkkých tkání obličeje 

Mechanická poranění měkkých tkání obličeje mohou být řezná, bodná, tržně 

zhmožděná, střelná, ale i prosté odřeniny (Hybášek, 1999). 

7. 7.2. Zlomeniny střední etáže obličeje - maxilofaciální zlomeniny 

Zlomeniny centrální: 

a) zlomeniny dolní vrstvy: 

1) zlomeniny alveolárního výběžku 

2) zlomeniny dolní subzygomatické 

3) sagitální zlomeniny horní čelisti a kostěného patra 

b) zlomeniny horní vrstvy: 

1) zlomeniny nosní _ 

2) horní subzygomatická zlomenina 

3) hydraulická zlomenina spodiny očnice 
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Zlomeniny laterální: 

a) zlomeniny jařmového oblouku 

b) zlomeniny zygomatikomaxilárního komplexu 

Kombinované zlomeniny, nejčastěji jako suprazygomatická zlomenina maxily 

a jařmové kosti (Hybášek, 1999). 

7. 7.3. Poranění zubu 

Úrazy zubů jsou časté, zvláště u dětí a mladistvých. Rozdělujeme je na subluxace, 

luxace a zlomeniny. Úrazem může být postižen jeden zub, nebo skupina zubů. Úrazům 

jsou vystaveny především přední zuby (Urban, Sazama, 1972). 

7. 7.4. Poranění dolní čelisti 

Zlomeniny dolní čelisti můžeme rozdělit podle stupně postižení kosti, podle počtu 

lomných štěrbin, podle místa působení síly, podle mechanismu vzniku a podle vztahu 

k okolí. 

Podle stupně postižení kosti: nalomení, infrakce, zlomeniny bt::z dislokace úlomků, 

zlomeniny s dislokací úlomků, zlomeniny úbytkové a defektní. 

Podle počtu lomných štěrbin rozeznáváme tÍa mandibule zlomeniny jednoduché, 

mnohočetné a roztříštěné. 

Zlomeniny mandibuly: zlomeniny alveolárního výběžku, zlomeniny v ozubené části 

mandibuly, zlomeniny za zubní řadou a v úhlu, zlomeniny kloubního výběžku, 

zlomeniny svalového výběžku, zlomeniny bezzubé a málo ozubené čelisti, zlomeniny 

úbytkové - defektní, zlomeniny patologické (Urban, Sazama, 1972). 

7. 7.5. Poranění čelistního kloubu 

Při poranění může dojít ke kontuzi, distorzi, luxaci a subluxaci čelistního kloubu nebo 

ke zlomenině kostí tvořících kloub. Všechny tyto úrazové stavy se mohou vyskytnout 

samostatně, ale také, a to častěji, v kombinaci (Urban, Sazama, 1972). 
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7. 7. 6. Zlomeniny kosti spánkové 

Vznikají většinou po těžkých úrazech hlavy, nepřímo při prudkém úderu na lební 

klenbu. 

a) Podélné zlomeniny - zasahují většinou horní stěnu bubínkové dutiny, zevní 

zvukovod a pneumatický systém. Bývá porucha sluchu, hemotympanum, 

likvorea a obrna lícního nervu. 

b) Příčné zlomeniny postihují labyrint a vnitřní zvukovod. Vzniká hluchota 

na postižené straně, je zánikový nystagmus, zvracení, pád ke zdravé straně, 

může být obrna lícního nervu a likvorea. Zevní zvukovod a bubínek jsou 

neporušeny (Čada a kol., 1993). 

7. 7. 7. Zlomeniny horní etáže obličeje- frontobazální zlomeniny 

Zlomeniny této krajiny velice často přecházejí na rinobazi, která je podstatným dílem 

tvořena frontální kostí, mluví se o frontobazálních zlomeninách (Hybášek, 1999). 

7.8. Poranění nosu a paranasálních dutin 

Poranění nosu mohou být izolovaná, nebo sdružená s dalšími traumatickými změnami 

v oblasti obličeje a lebky. Izolovaná poranění vznikají většinou jako následek napadení 

a při sportu, sdružená vznikají při dopravních nehodách. Nejčastější je poranění 

·měkkých částí nosu. U poranění nosního skeletu jde o frakturu nosních kůstek, nosní 

přepážky někdy spojené se zlomeninou frontální kosti či maxilly. Poranění obličejového 

skeletu bývá u vážných dopravních úrazů a postihují jak měkké části obličeje, 

tak i kostěný skelet včetně baze lební. Podle rozsahu poranění je dělíme na uzavřená 

a otevřená. Rozsah poranění je dán i intenzitou působícího násilí. Podle lokalizace 

dělíme zlomeniny na centrální a laterální. Centrální zlomeniny zahrnují zlomeniny 

nosu, postižení etmoidálních dutin, čelní výběžky maxilly a frontální kosti. 

Mezi laterální zlomeniny patří zlomeniny lícní kosti, a zlomeniny spodiny orbity (Čada 

a kol., 1993). 
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7.9. Poranění hrtanu 

Dělíme na vnitřní a zevní. 

1) Zevní poranění hrtanu. Hrtan je chráněn pružným uložením a pohyblivou 

mandibulou. Příčinou poranění jsou dopravní nehody a sportovní úrazy. 

Poranění dělíme na uzavřená a otevřená. 

Uzavřená zevní poranění hrtanu vznikají tupým nárazem nebo tlakem na hrtan při pádu, 

úderu nebo strangulaci. 

a) commotio laryngis 

Trauma způsobí prudké podráždění senzitivní inervace hrtanu s reflexním postižením 

vyšších nervových cénter. Nemocný je v šoku, v bezvědomí, má pokles krevního tlaku, 

nitkovitý puls, povrchní dýchání. Může nastat i smrt. 

b) contusio laryngis 

Vzniká zhmoždění měkkých částí tkáně vně i uvnitř hrtanu, hemoragie, hematomy, 

distorze krikoarytenoidního skloubení s edémem i výronem krve do pouzdra kloubního. 

c) izolované fraktury laryngeálního skeletu 

Postihují převážně chrupavku štítnou. Izolovaná fraktura prstencové chrupavky 

je vzácná. Naproti tomu luxace chrupavek bývá nejčastěji v kloubu krikoarytenoidním, 

často současně s dalšími traumatickými změnami. Mnohočetné fraktury se objevují 

spíše u starších lidí. 

d) ruptury v membranózním spojení 

Vznikají při nárazu na bradu s následným prudkým záklonem hlavy. 
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Otevřená zevní poranění hrtanu jsou bodná, řezná a střelná. Bývají spojena s poraněním 

velkých cév, štítné žlázy, hypofaryngu a jícnu. Vznikají obvykle při dopravních 

nehodách, vraždách a sebevraždách. Hlavním nebez:pečím je krvácení do otevřených 

dýchacích cest. 

2) Vnitřní poranění hrtanu je způsobeno poleptáním, popálením nebo traumatizací 

cizím tělesem (Čada a kol., 1993). 

7.10. Poranění krku 

Nejčastější příčinou poranění krku jsou dopravní úrazy, střelná poranění a použití 

fyzického násilí. Při tupých poranění krku se vytváří zduření podmíněné hematomem 

a prosáknutím zhmožděné tkáně. Nebezpečná jsou tupá poranění hrtanu, kdy může dojít 

k zhoršení dýchací funkce. Při řezných poranění dochází k perforaci dýchací někdy 

i polykací cesty. Při střelných úrazech jde často o ztrátová poranění a mnohočetná 

poranění i okolních tkání (Čadaa kol., 1993). 

48 



7.11. Přehled vybraných sportů při kterých nejčastěji vznikají úrazy hlavy 

7. 11.1. Úrazovost v jednotlivých sportech 

Především všechny brankové hry mají nadprůměrnou úrazovost. Je to rugby, lední 

hokej, pozemní hokej, kopaná. Dále nadprůměrná úrazovost je ·v úpolových sportech 

s výjimkou šermu. Podprůměrná úrazovost je s výjimkou bobů - saní a cyklistiky 

u všech sportů nekontaktních (Nápravník, 1988). 

7.11.2. Cyklistika 

Cyklistika je sport s mírně nadprůměrnou úrazovostí. Ke snížení nebezpečnosti přispěje 

bezvadný technický stav kola a sportovní dráhy. Dále používání přilby a vhodného 

oblečení. Nejčastější příčinou úrazu jsou technické nedostatky- prasklá duše, kluzká 

dráha, přetržení řetězu. Druhou nejčastější příčinou je druhá osoba. Nejčastějším 

mechanismem úrazu hlavy je pád (Nápravník, 1988). 

Cyklistika je sport pro udržení optimálního zdraví a kondice bez rizika přetěžování 

pohybového aparátu. Při jízdě na kole nejsou staticky zatěžovány dva nejdůležitější 

a nejsložitější klouby v lidském těle- kloub kyčelní a kolenní. 

Dělení cyklistiky: rekreační, silniční, horská, dětská. Důležitost cyklistického vybavení, 

hlavně přilby (Soulek, Martinek, 2000). 

Nejvíce úrazů vzniká při pádu z kola a nárazu na překážku. Povinné přilby snížily počet 

otřesů a pohmoždění mozku, ale přesto se poranění hlavy objevují (Charvát, Kučera, 

1977). 

7.11.3. Motocykly 

Motocykly patří mezi jednostopá vozidla. Moderní motocykl při správném používání 

je stroj spolehlivý. Důležité je dodržování bezpečnostních pravidel. Velmi důležité 

je technické vybavení motocyklu a jeho dokonalá údržba. Prevencí úrazu hlavy 

je používání ochranných pomůcek hlavy. Podle účelu dělíme motocykly na cestovní, 

sportovní, závodní a rekreační. Sportovní a závodní motocykly dosahují velmi 

vysokých rychlostí, proto si musíme uvědomit, že při velmi velké rychlosti můžeme 
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zavinit dopravní nehodu a tím ublížit nejen sobě, ale i třeba nevinnému účastníkovi 

nehody. Úrazy hlavy při motoristickém sportu jsou velmi časté (Cimburek, 1974). 

7.11.4. Lyžování 

Lyžování je jednou z velkých radostí, které můžeme v zimě prožívat. 

Dělení: alpské a běžecké disciplíny. 

Vybavení: lyže, hole, lyžařské boty, lyžařské vázání. 

Nejčastější příčiny úrazu: nevhodně zvolený terén, nezvládnutá technika, nedostatečná 

trénovanost, nevhodná lyžařská výzbroj a výstroj (Příbramský, 1999). , 

Sjezdové disciplíny se vyznačují značnou rychlostí, která skrývá velké nebezpečí 

těžkých úrazů, například zlomenin lebky a zhmoždění mozku (Charvát, Kučera, 1977). 

Prevence vyžaduje dokonalé seřízení bezpečnostního vázání, lepší údržbu sjezdových 

tratí a používání ochranné přilby (Nápravník, 1988). 

7.11.5. Judo 

Judo patří mezi kontaktní - úpolové sporty. Příčina zranění je především zapříčinění 

druhou osobou. Nejčastějším mechanismem zranění je pád a na druhým místě srážka. 

Prevence vyžaduje především stálé zvyšování odborné úrovně trenérů a technické 

úrovně zápasišť (Nápravník, 1988). 

Používání judistických kimon umožňuje škrcení, při němž může dojít k náhlému 

bezvědomí vyvolanému reflexně po stlačení krkavice či žilních kmenů a následnému 

městnání krve v mozku (Charvát, Kučera, 1977). 

7.11.6. Box 

Box je nebezpečný a rizikový sport. Nejčastější příčinou zranění je druhá osoba. 

Hlavním cílem úderů je hlava. Proto poranění hlavy často vyústí v trvalé poškození 

mozkové tkáně. Nejčastějším mechanismem zranění je úder. Prevence vyžaduje 

bezpodmínečné používání ochranné přilby hlavy a podrobnější lékařské prohlídky 

(Nápravník, 1988). 

Boxer se snaží útočit hlavně na hlavu protivníka. Výsledkem jsou často viditelná 

poranění na tvářích. Objevují se drobné trhliny, oděrky, podkožní výrony, zejména 
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kolem úst a očnic. Sedlovitá deformace nosu je vyvolána zlomeninami nosních kůstek, 

chrupavek a jejich vykloubením. Mnohem závažnější jsou však zlomeniny dolní čelisti, 

její vykloubení a vyražení zubů. Údery na ušní oblast, vedené zejména tečným směrem 

způsobují tzv. otohematom, spočívající v posunu kůže oproti chrupavce a v krevním 

výronu. Jejich opakování a špatné ošetření je příčinou deformačních změn na tvaru 

ušního boltce. Může však dojít i k roztržení bubínku. Podle síly úderu se na lebce 

projevují různé změny. Nárazem na bradu se přenáší veškerá úderná síla při napjatých 

žvýkacích svalech přes dolní čelist na spodinu lebeční. Illava je prudce vržena směrem 

dozadu. Náhlé zastavení tohoto pohybu vede k mechanickému stlačení mozku směrem 

do zatýlí. Může dojít k natržení cév a ke krvácení pod mozkové pleny. Krvácení 

do mozkového kmene, komor mozkových či zhmoždění mozku znamená většinou 

velice závažný stav, končící často smrtelně. Složitým problémem je otázka otřesu 

mozku. Tuto diagnózu je možno jednoznačně vyslovit při pádu na podložku 

či vypadnutí z ringu (Charvát, Kučera, 1977). 

7. 11. 7. Zápas 

Zápas patří k nejstarším sportovním odvětvím na světě. Je to přímý boj dvou soupeřů 

na tělo prováděný úchopy a chvaty. Úrazovost v zápase je značně vysoká. Největší 

podíl úrazů je způsoben druhou osobou - soupeřem. Prevence vyžaduje důsledné 

dodržování pravidel, vyloučení některých nebezpečných chvatů, zejména přehozů 

a povinné užívání chráničů ušních boltců Nejčastějším mechanismem zranění je pád. 

Prevence vyžaduje zdokonalení pádové techniky a technické úrovně zápasnické žíněnky 

(Nápravník, 1988). 

Typickými poškozeními zápasníků jsou "býčí šíje", hypertrofie svalstva šíjového 

a deformované boltce ušní. Při některých hmatech vyvolá tlak na boltce drobné trhliny, 

podkožní výrony a nezřídka i posuny oproti chrupavce. Dlouhé vlasy mohou podstatně 

zvyšovat nebezpečí těchto poranění (Charvát, Kučera, 1977). 

7. 11. 8. Rugby 

Rugby je nejnebezpečnější sportovní hra - má trvale nejvyšší úrazovost. Obdobně jako 

u ostatních kontaktních sportů, tak v rugby nejčastější příčinou zranění je faktor druhé 

osoby. Nejčastějším mechanismem je pád a srážka (Nápravník, 1988). 
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7.11.9. Kopaná 

Kopaná je hra nejen krásná, která dovoluje hráčům předvádět jemné technické figury, 

ale i mužná, která v osobních soubojích přináší nasazení, tvrdost a sílu. Je proto důležité 

znát pravidla, abychom přitom neohrozili zdraví a bezpečnost jiných hráčů. Hrát fair

play (Hora, 200 1 ). 

Kopaná představuje u nás i ve většině zemí světa nejvýznamnější a společensky 

nejangažovanější sportovní odvětví. Velmi často je příčinou úrazů zavinění druhou 

osobou. Druhou nejčastější příčinou zranění jsou různé technické zásady. Chybnou 

metodikou tréninku, špatným rozcvičením je zapříčiněno další množství úrazů. 

Nejčastějším zraňujícím mechanismem v kopané je pád. Druhým nejčastějším 

mechanismem zranění je srážka. Dalším mechanismem zranění je úder, zpravidla 

kopnutí. Malým dílem je zastoupen mechanismus nárazu a prudký nekoordinovaný 

pohyb. V prevenci vedle užívání chráničů a zdokonalování všestranné pohybové 

zdatnosti, je nutné na první místo dávat výchovu hráče jako součást nejširšího úsilí 

o zvýšení morální a kulturní úrovně fotbalisty. Dalším důležitým preventivním 

činitelem je zvyšování technické úrovně hracích ploch a zvyšování odborné úrovně 

trenérů (Nápravník, 1988). 

Hlava se poměrně často poraní při srážkách v soubojích a při odrážení tvrdého míče. 

Jde o tržné rány obočí, nosu, zlomeniny nosních kůstek, ale i lebečních kostí. Tvrdý míč 

i náraz na lebku protihráče může vyvolat otřes mozku i krvácení do dutiny. Takto 

vzniklé bezvědomí je nutno brát jako těžký úraz a podle toho je i léčit. Tragicky 

skončilo mnoho nadějných fotbalistů, protože se právě tato zásada nedodržela (Charvát, 

Kučera, 1977). 

Hornof shromáždil 80 úrazů rozdělených podle částí hlavy. Patnáct jich postihlo 

brankáře. Většinou jsou následkem přímého kopnutí do hlavy při robinsonádě, někdy 

je to zvrácení nazad a pád na hlavu, jednou byl zasažen brankář prudce kopnutým 

těžkým míčem asi ze dvou metrů. Ostatní hráči utrpí otřes mozku buď srážkou s hlavou 

soupeře při výskoku po míči nebo ztrátou rovnováhy ve vzduchu a pádem nazad na týl, 

někdy též kopnutím do hlavy při pádu, nárazem na koleno soupeře nebo prudkým 

míčem (Hornof, 1955). 
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7.11.1 O. Baseball a softball 

Baseball a softball - baseball je asi nejznámější mužská pálkovací hra na světě. Softball 

je méně náročný na prostor a vybavení, je vhodnější pro začátečníky a rekreační 

sportovce. Je vhodný i pro ženy. Jsou to týmové hry. 

Dělení ve družstvě: nadhazovač, zadák, pálkař, polař (Súss, 2003). 

K úrazy hlavy dochází při špatné organizaci hry, například když spoluhráč stojí nebo 

sedí blízko pálkaře, který po odpalu odhazuje pálku. K dalším úrazům může dojít 

při střetu z druhou osobou nebo při nepozornosti u dopadajícího odpáleného míčku 

(Česká baseballová asociace, 1994). 

7.11.11. Jezdectví 

V jezdectví bylo za uplynulých desítek roků dosaženo největšího poklesu úrazovosti. 

Pozitivní úlohu sehrálo zavedení užívání ochranné přilby a zkvalitnění odborného 

výcviku. Mezi příčinami vysoko převažují příčiny označené jako ,jiné". Jsou to úrazy . 
zapříčiněné koněm. Prevence vyžaduje věnovat více pozornosti výběru vhodných koní 

a lepšímu seznámení a sblížení s koněm. Druhou příčinou jsou technické závady. Ty se 

projeví zpravidla při výskoku do sedla a při jízdě v terénu. Výrazně nejčastějším 

mechanismem zranění v jezdectví je pád. Významným preventivním opatřením 

je obligatorní nošení ochranné přilby (Nápravník, 1988). 

Nejtěžší úrazy vznikají při pádu z koně. Podle druhu pádu i terénu dochází 

k nejrůznějším úrazům. Otřesu mozku, zlomeninám lebečních kostí, zlomeninám klíčku 

a obratlů (Charvát, Kučera, 1977). 

7.11.12. Squash 

Squash je oblíbená sportovní hra, kterou řadíme do síťových her. Nehraje se přes síť, 

ale odrážením míčku o stěnu v uzavřené místnosti. Pravidla upravují chování hráčů, 

aby nedošlo ke kolizím či možnému zranění. Velmi často vzniká poranění oka 

squashovým míčkem (Súss, Matošková, 2003). 
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7. 11.13. Lední hokej 

Lední hokej je charakteristický velkým množstvím neobvyklých činností - bruslení, 

ovládání hracího předmětu (kotouče) prostřednictvím hokejové hole, a to vše 

v atmosféře neustálého fyzického kontaktu mezi soupeři (Peřič, 2002). 

Lední hokej se stal nejrychlejší hrou, která v těsných, uzavřených stadionech strhává 

nejen diváky, ale i hráče ke stále důraznější a tvrdší hře. Pohled na rozdělení příčin 

úrazů v ledním hokeji ukazuje, že zde je nejčastěji příčinou zranění faktor druhé osoby. 

V prevenci těchto zranění musí jít ruku v ruce nácvik dokonalejšího technického 

zvládnutí pohybu na ledě s výchovou hráčů k ohleduplné a nezáludné hře. Technické 

nedostatky jsou druhou nejčastější příčinou zranění. Prevence těchto zranění spočívá 

především ve včasném odhalování technických nedostatků a v jejich rychlém 

odstraňování. Třetí nejčastější příčinou zranění jsou nedostatky v metodice tréninku. 

Mezi subjektivní příčiny patří celková únava a vyčerpání. V prevenci je nutné zdůraznit 

význam dokonalé regenerace sil sportovce a vhodnou úpravou denního i tréninkového 

režimu. Mezi mechanismy zranění převládá úder, druhým nejčastějším mechanismem 

zranění je pád a na dalších místech jsou srážka a náraz. Nekoordinovaný pohyb a jiné 

mechanismy jsou zastoupeny jen malými díly (Nápravník, 1988). 

Typické hokejové úrazy jsou téměř vždy způsobeny sportovním náčiním - bruslemi, 

pukem, hokejkou, brankovou tyčí, mantinelem. Seknutí hokejkou či náraz pukem 

způsobí tržné rány, pohmoždění a oděrky obličeje, vyražení zubů, roztržení jazyku, 

zlomeniny nosních kůstek, podlitiny spojivky, krvácení do sklivce a odchlípnutí sítnice 

(Charvát, Kučera, 1977). 

7.11.14. Snowboarding 

Snowboarding je zimní alternativou skateboardingu, windsurfingu a surfingu. Je blízký 

i lyžování. 

Dělení: freestyle a alpská jízda (Binter, 2002). 

Téma bezpečnosti nabývá na významu i u snowboardingu. Většina pádů 

s nepříjemnými následky se odehrává na tvrdých, zledovatělých sjezdovkách. Nejčastěji 

dochází k točivým pádům vlivem hranění a následné rotace snowboardu. Důležitou 

prevencí je správné bezpečnostní vázání a přilby. Celkově vzato lze u snowboardingu 

riziko zranění minimalizovat, dodržíme-li několik zásad. Patří k nim mimo jiné účast 
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na snowboardingovém kurzu, systematický trénink a použití vhodného materiálu (W eis, 

1993). 

Dále mohou zranění hlavy vznikat při různých adrenalinových sportech, například při 

bungee jumpingu. 
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8. Metodický postup 

Tato práce byla zaměřena na pozorování a srovnávání pacientů po úrazech hlavy při 

sportovní činnosti léčených na Neurochirurgické klinice v Brně-Bohunicích. Byly zde 

srovnávány a vyhodnocovány příčiny vzniku úrazu hlavy a typy poranění hlavy 

při sportovní činnosti během roku 2004 na již uvedené klinice. 

Charakteristika vybrané metody 

Pro zpracování této diplomové práce byla vybrána metoda pozorování. 

Pozorování je metoda, při níž se sleduje a zaznamenává nebo popisuje činnost lidí 

a předmětů. Je to nejstarší metoda používaná hlavně v přírodních a sociálních vědách. 

Je vždy subjektivní. Pozorování může být přímé nebo nepřímé (ze záznamu), 

strukturované i nestrukturované. Speciálním typem je participační pozorování. 

Pro strukturované pozorování se používají inventáře, pozorovací systémy a škály 

(www.ftvs.cuni.cz). 

Způsob konkrétní realizace vybrané metody 

Byly vyhledávány v dokumentaci a v databázi neurochirurgické kliniky úrazy hlavy při 

sportovní činnosti vzniklé během roku 2004. Byla zpracovávána data o všech 

pacientech s kraniocerebrálním poraněním, které vzniklo při sportovní činnosti, 

hospitalizovaných na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích během roku 2004. 

Zjišťovaly se příčiny vzniku konkrétních úrazů hlavy a druh kraniocerebrálního 

poranění. 

Sběr dat 

Vždy hned po přijetí pacienta s úrazem hlavy bylo v chorobopisu vyhledáno, zda úraz 

nevznikl při sportovní činnosti. Pokud ano, tak byly vypsány všechny důležité 

informace o tomto pacientovi Uaká byla příčina jeho pádu, zda nebyl zaviněn jinou 

osobou, zda si pád pamatoval, nebo byl v bezvědomí, dle CT nebo RTG vyšetření bylo 
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zjištěno jaký druh kraniocerebrálního poranění utrpěl a jaké byly přidružené ostatní 

poranění či zlomeniny). Pokud byl pacient při vědomí, tak s ním byl proveden rozhovor 

k získání ještě více a přesnějších informací. 

Výběr pozorovaných osob 

Byli pozorováni všichni pacienti, kteří byli v roce 2004 hospitalizováni 

na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích a měli po úrazu hlavy při sportovní 

činnosti. Zařazeni byli všichni klienti, všech věkových kategorií, bez ohledu na pohlaví, 

typ poranění a druh sportovního odvětví. 

Metoda zpracování dat 

Všechna získaná data byla zpracována podle pncm vzniku úrazu a podle druhu 

kraniocerebrálního poranění do příslušných grafů. Další zpracování grafů se týká druhu 

sportovního odvětví, při kterém nejčastěji úraz hlavy vznikl, věku a pohlaví pacientů. 
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9. Praktická část 

9.1. Přehled všech pacientů, kteří byli hospitalizováni po úrazu hlavy při sportovní 

činnosti na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004: 

Pacienti byli seřazeni podle data vzniku úrazu. Byla vypsána příčina vzniku úrazu 

hlavy, sportovní činnost, při které úraz hlavy vznikl a podle provedeného vyšetření byl 

popsán druh kraniocerebrálniho poraněni. 

Pacient D. B. (*1923) dne 4.2.2004 upadl na lyžích. Cizí zaviněni nebylo prokázáno. 

Po vyšetření byl propuštěn domů, kde byl rodinou druhý den nalezen v bezvědomí. 

Provedeno CT vyšetření s nálezem subdurálniho hematomu frontotemporoparietálně 

a s frakturou temporoparietálně vpravo. 

Pacientka T. F. (*1984) dne 1.3.2004 spadla z koně a udeřila se do hlavy. Cizí zaviněni 

neprokázáno. Na CT vyšetřeni bylo prokázáno subarachnoideálni krváceni, edém 

mozku, kontuze mozková temporálně vlevo a fraktura kosti lehni. 

Pacient P. A (*1963) 5.3.2004 prodělal polytrauma při pádu na lyžích ze srázu 

na sjezdovce v Itálii. Neprokázáno zavinění jinou osobou. Hned po úrazu se objevila 

pravostranná hemiplegie. Na CT vyšetřeni prokázán akutní subdurálni hematom 

frontotemporoparietálně vlevo, kontuze mozková temporoparietálně vlevo, fraktura 

přední části těla druhého krčního obratle, fraktura klíční kosti vlevo a fraktura III. a IV. 

žebra vlevo. 

Pacient L. M. (*1942) byl dne 5.3.2004 sražen na kole osobním automobilem. Nalezen 

v krátkém bezvědomí. Na CT vyšetřeni prokázáno traumatické subarachnoideální 

krváceni ve frontálni oblasti oboustranně a subdurální hematom 

frontotemporoparietálně vlevo. 
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Pacient P. V. (*1945) dne 9.3.2004 spadl z neznámé příčiny z kola na hlavu. Byl 

v bezvědomí a na CT vyšetření se prokázaly dvě prokrvácené kontuze 

temporoparietálně vlevo. 

Pacient J. F. (*1987) byl dne 20.3.2004 zasažen při nastupování na lyžařský vlek 

kovovou kotvou tažného lana do obličeje. Na RTG vyšetření byla nalezena fraktura 

baze přední jámy lební a natržení bulbu. 

Pacientka M. B. (*1934) dne 26.3.2004 měla pád na lyžích ve Francii. Bez prokázání 

zavinění cizí osobou nebo předmětem. Na CT vyšetření byl nalezen plášťový subdurální 

hematom frontotemporálně vlevo a na RTG vyšetření krční páteře fraktura pátého 

krčního obratle. 

Pacient M. S. (*1926) dne 30.3.2004 spadl z kola z neznámé příčiny. Dle CT vyšetření 

nález fraktury baze lební, přední jámy lební a pneumocephalus. 

Pacientka E. K. (*1946) byla dne 1.4.2004 při lyžování v Rakousku sražena 

holandským lyžařem. Byla 4 minuty v bezvědomí a na úraz si nepamatuje. Za 2 dny 

bylo provedeno CT vyšetření s nálezem subdurálního hematomu vpravo. Dále bylo 

objeveno dvojité vidění levého oka a postižení VII. hlavového nervu vlevo. 

Pacientka J. S. (*1942) 2.4.2004 při předjíždění cyklisty spadla z kola na hlavu a přitom 

si zlomila i levou klíční kost. Dle RTG vyšetření lbi fissura v temporální oblasti vlevo. 

Po provedení CT vyšetření nález kontuze temporoparietálně vlevo a traumatický 

intracerebrální hematom vpravo. 

Pacient J. D. (*1957) jel dne 6.4.2004 na kole z kopce dolů a narazil do protijedoucího 

auta. Provedeno CT vyšetření s nálezem plášťového subdurálního hematomu vpravo 

v oblasti frontotemporální a traumatického intracerebrálního hematomu temporálně 

vpravo. 

Pacient N. H. (*1966) závodník na motocyklech byl dne 10.4.2004 účastníkem nehody 

při závodu. Byl v bezvědomí bez dechu a bez srdeční akce. Doba zástavy byla 35 minut. 

Na CT vyšetření nalezen subdurální hematom ve frontální oblasti oboustranně. 
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Pacient D. K. (*1951) havaroval dne 16.4.2004 v ebrietě na motocyklu. Provedeno CT 

vyšetření mozku, kde byl nález intracerebrálního hematomu temporálně vpravo 

s drobným edémem v okolí. 

Pacient M. P. (*1975) dne 17.4.2004 při přátelském utkání ve fotbale utrpěl úraz hlavy 

po pádu fotbalové branky. Hned se objevilo bezvědomí. Na CT vyšetření nález fraktury 

baze lební, traumatické subarachnoideální krvácení, hemoraghie v oblasti mesencefala 

a kmene mozkového. 

Pacient O. K. (*1982) byl dne 21.4.2004 v 17,45 hodin sražen automobilem při jízdě 

na motocyklu. Hned zhoršen stav vědomí. CT vyšetření potvrdilo traumatické 

subarachnoideální krvácení a plášťový subdurální hematom vlevo, navíc také edém levé 

mozkové hemisféry. 

Pacientka R. M. (*1955) dne 29.4.2004 byla účastnicí závodu v cyklistice, kde se stal 

hromadný pád cyklistů a utrpěla úraz hlavy. Pacientka měla cyklistickou přilbu. 

Provedeno CT vyšetření, kde bylo prokázáno subarachnoideální krvácení v oblasti 

mozkového kmene a edém mozku. Dlile pacientka utrpěla frakturu žeber vpravo 

a frakturu pravého lokte. 

Pacient A B. (*1950) byl dne 8.5.2004 v odpoledních hodinách sražen automobilem 

z kola a utrpěl pád na hlavu. Na CT vyšetření byl nález akutního subdurálního 

hematomu nad pravou hemisférou a mozková kontuze. 

Pacient Z. M. (*1939) byl dne 21.5.2004 nalezen náhodnými chodci po pádu na kole 

v ebrietě. Provedeno CT vyšetření, kde byl nález dvou rozsáhlých konturních ložisek 

ve frontotemporální oblasti vpravo a fraktura base lební. 

Pacientka AP. (*1988) závodní cyklistka byla nalezena dne 24.5.2004 okolo 18 hodiny 

sražena osobním automobilem. Měla na hlavě cyklistickou přilbu, přesto byl na CT 

vyšetření nalezen drobný epidurální hematom ve frontální oblasti vlevo. Hemorhagie 

v levém thalamu, hemocephalus, fraktura stropu orbity a frontální kosti vlevo. 
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Pacient F. P. (*1940) byl dne 30.5.2004 v noci nalezen po pádu z kola v ebrietě. Byl 

zmatený a neklidný, postupně se zhoršoval jeho stav vědomí. Provedeno CT vyšetření 

s nálezem velkého intracerebrálního hematomu v temporální oblasti vlevo. 

Pacientka J. P. (*1964) spadla dne 7.6.2004 na kole v ebrietě. Na CT vyšetření byl 

prokázán epidurální hematom temporálně vpravo, kontuze mozková temporálně vlevo, 

komoce mozková, traumatické subarachnoideální krvácení a intracerebrální krvácení. 

Pacient F. Č. (*1936) byl dne 12.6.2004 kolem poledne sražen na kole traktorem. 

Po pádu byl neklidný, s progredující poruchou vědomí a ventilace. Na CT vyšetření 

nalezen subdurální hematom nad levou hemisférou a prokrvácená kontuze v temporální 

oblasti vlevo. 

Pacient J. S. (*1930) dne 20.6.2004 utrpěl úraz hlavy na kole v ebrietě. Na CT vyšetření 

byl nález traumatického subarachnoideálního krvácení a fissura kalvy v oblasti 
I 

frontotemporální vlevo. 

Pacient V. D. (*1950) byl dne 29.6.2004 jako cyklista sražen automobilem. Utrpěl 

polytrauma - fraktury levé horní končetiny a klíční kosti vlevo. CT vyšetření prokázalo 

také subdurální hematom parietálně vpravo. 

Pacient V. P. (*1951) dne 10.7.2004 spadl s kola v ebrietě. Přivezen v soporu, 

nekontaktní, s brýlovým hematomem oboustranně a s pravostrannou zánikovou 

symptomatologií. Bylo provedeno CT vyšetření s nálezem akutního subdurálního 

hematomu ve frontotemporoparietální oblasti vlevo. 

Pacientka G. P. (*1922) dne 14.7.2004 utrpěla úraz hlavy na kole, když se vracela 

z nákupu. Zamotala se jí hlava a upadla. Jiné zavinění neprokázáno. CT mozku 

prokázalo traumatické intracerebrální krvácení v oblasti temporoparietální vpravo 

a subdurální hematom frontotemporoparietálně vlevo. 

Pacient J. S. (*1982) se dne 16.7.2004 srazil při hře baseball s protihráčem a utrpěl pád. 

Asi 20 sekund byl v bezvědomí. Na úraz si nepamatuje. Na RTG vyšetření byla 

61 



nalezena fissura kalvy temporálně vlevo. Po provedení CT vyšetření se ukázal nález 

epidurálního hematomu pod frakturou. 

Pacient O. S. (*1969) byl dne 1.8.2004 nalezen po pádu v bezvědomí policií u krajnice. 

Jel na kole a zřejmě byl sražen osobním automobilem. Po provedení CT vyšetření byl 

nalezen drobný epidurální hematom v parietálním laloku vlevo a fissura temporální 

kosti vlevo. 

Pacientka H. H. (*1959) se dne 4.8.2004 vracela jako každý den na kole stejnou cestou 

z práce domů, když jí minul nákladní vůz a bočním zrcátkem jí smetl do příkopu. 

Pacientka použila cyklistickou přilbu. Provedeno CT vyšetření a ukázalo se 

subarachnoideální krvácení frontotemporoparietálně vlevo a subdurální hematom taktéž 

frontotemporoparietálně vlevo. Následky úrazu byly tak velké, že pacientka za ll dní 

umírá. 

PacientE. B. (*1949) dne 7.8.2004 měl pád na motocyklu bez přilby s nárazem do zdi. 

Ihned byl v bezvědomí. CT vyšetření mozku ukázalo nález subarachnoideálního 

krvácení do IV. mozkové komory a frakturu levé pyramidy. 

Pacient O. B. (*1931) byl dne 9.8.2004 sražen jako cyklista automobilem. CT vyšetření 

prokázalo subdurální hematom vpravo, maligní mozkový edém, kontuzní ložiska 

oboustranně temporálně. 

Pacient M. T. (*1989) dne 12.8.2004 upadl při jízdě na kolečkových bruslích při srážce 

s chodcem na hlavu. CT vyšetření prokázalo úrazový subdurální hematom temporálně 

vpravo. 

Pacientka I. S. (*1931) byla dne 18.8.2004 v 7 hodin ráno sražena autem při jízdě 

na kole. Po pádu byla v bezvědomí a na CT vyšetření se ukázala kontuze a 

intracerebrální hematom v oblasti temporálního laloku vpravo a lem subdurálního 

hematomu temporoparietálně vpravo. 

Pacient M. P. (*1984) byl dne 20.8.2004 kolem 18 hodiny sražen osobním automobilem 

při jízdě na kole. Po pádu byl v bezvědomí. Přibližně v 18,45 provedeno CT vyšetření, 
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kde se ukázal jen minimální nález epidurálního hematomu temporálně vlevo, opakované 

CT vyšetření v 23 hodin ukazuje progresi epidurálního hematomu vlevo. 

Pacient L.G. (*1968) utrpěl dne 21.8.2004 pád na kole z neznámé příčiny. Bylo 

provedeno CT vyšetření, které ukázalo na nález rozsáhlé kontuze 

v temporoparietookcipitální oblasti vpravo, frakturu levé pyramidy a traumatické 

subarachnoideální krvácení. 

Pacientka M. H. (*1937) dne 2.9.2004 narazila při jízdě na kole do dveří automobilu 

a tím utrpěla pád na hlavu, v bezvědomí nebyla. Na CT vyšetření objeven subdurální 

hematom ve frontoparietální oblasti vlevo. 

Pacient M. V. (*1958) dne 4.9.2004 upadl z neznámé příčiny na kole. Na CT vyšetření 

nález masivního epidurálního hematomu. Bohužel pacient zemřel hned tentýž den. 

Pacient A Š. (*1946) dne 5.9.2004 utrpěl pád na kole v ebrietě. Byl v bezvědomí 

a na pád si nepamatuje. Na CT vyšetření byl nález plášťového subdurálního hematomu 

vlevo. Dále byla objevena fraktura 8. a 9. žebra. 

Pacient A H. (*1948) dne 9.9.2004 utrpěl pád na kolečkových bruslích. Pád nebyl 

zaviněn jinou osobou ani nerovností terénu. Dle CT vyšetření nález subdurálního 

hematomu ve frontotemporoparientální oblasti vpravo. 

Pacient L. O. (*1971) dne 22.9.2004 spadl z kola, byl chvíli v bezvědomí, 

nespolupracující, s lehkou pravostrannou hemiparézou. Neprokázáno cizí zavinění. Dle 

CT vyšetření verifikován akutní epidurální hematom v oblasti temporálního laloku 

vlevo a kontralaterálně kontuzní ložiska a fraktura lbi temporálně vlevo. 

Pacient J. B. (* 1971) 23.9.2004 upadl jako cyklista, když mu na hlavní silnici nedalo 

auto z vedlejší silnice přednost. I přes to, že měl pacient cyklistickou přilbu utrpěl dle 

CT vyšetření mozkovou kontuzy, difúzní axonální poranění a kromě toho dle RTG 

vyšetření také frakturu bérce. 
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Pacientka M. ž. (*1978) dne 27.9.2004 spadla na kole, když jela velkou rychlostí 

z kopce a narazila do cyklisty před ní. V bezvědomí nebyla a na pád si pamatuje. Na CT 

vyšetření nález subarachnoideálního krvácení a mozková kontuze nad pravou 

hemisférou. 

Pacient V. L. (*1947) dne 1.10.2004 utrpěl pád z kola bez cyklistické přilby přímo 

hlavou na kámen. CT vyšetření prokázalo mozkovou kontuzy v oblasti 

frontotemporoparietálně vpravo a traumatické subarachnoideální krvácení. 

Pacient M. S. (*1967) byl dne 1.10.2004 nalezen po pádu na kole v bezvědomí. Pád 

nebyl zaviněn jinou osobou. Na CT vyšetření se prokázal subdurální hematom 

a prokrvácení kontuze v oblasti temporálního laloku vpravo. 

Pacientka J. K. (*1951) dne 11.10.2004 upadla z kola, když se vracela z práce domů. 

Cizí zavinění nebylo zjištěno. Provedeno CT vyšetření kde byl nález 

subarachnoideálního krvácení vlevo. 

Pacient M. B. (*1978) dne 14.10.2004 při slaňování utrpěl pád z 6 metrů, po špatném 

navázání lana. Na CT vyšetření bylo vidět traumatické subarachnoideální krvácení. 

Pacient V. V. (* 1932) dne 23.10.2004 spadl z kola, když se v podnapilém stavu vracel 

v pozdních večerních hodinách z restauračního zařízení. Na CT vyšetření byla nalezena 

mozková kontuze. 

Pacient J. N. (* 1949) dne 21.12.2004 šel hrát jako každý týden s kamarády přátelský 

hokejový zápas. Při hře byl zasažen pukem do oblasti hlavy a očnice. CT vyšetření 

prokázán subdurální hematom frontotemporoparietálně vlevo a fraktura očnice vlevo. 

64 



9.2. Vlastní zpracování a vyhodnocení dat 

Podle předchozího přehledu pacientů bylo zjištěno, že v roce 2004 bylo 

na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích hospitalizováno 48 pacientů po úrazu 

hlavy při sportovní činnosti . Z těchto údajů byly zpracovány grafy podle pohlaví a věku 

pacientů, podle druhů kraniocerebrálních poranění, podle vykonávané sportovní 

činnosti a podle příčin vzniku úrazů obecně a u jednotlivých sportovních činností. 

Grafč.l 

Pohlaví pacientů 

O Muži 

• ženy 

Muži ve velkém počtu procent (73%) převládají nad ženami (27%) (graf č.l). 

Na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích bylo v roce 2004 po úrazu hlavy 

při sportovní činnosti hospitalizováno 35 mužů a 13 žen. 
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Grafč.2 

Věk pacientů 
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Protože bylo pozorování prováděno na pracovišti dospělého věku, první věková 

kategorie je věk méně jak 20 let (graf č. 2). V tomto věkovém období, stejně tak 

v období následujícím 21 - 30 let, se setkáváme s 5ti (10%) pacienty, kteří byli 

hospitalizováni v roce 2004 na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích po úrazu 

hlavy při sportovní činnosti. Skupina pacientů 31 - 40 let starých je zde obsažena 

v 17%, což je celkem 8 pacientů. 6 pacientů 41 - 50 Jetých utrpělo úraz hlavy při 

sportovní činnosti z 13% celkového počtu. Nejvíce sportovních úrazů hlavy vzniklo 

v období 51 - 60 let života jedince a to u 12 (25%) pacientů. 61 - 70 let starých 

pacientů se na této klinice po úrazu hlavy při sportu objevilo 7 (15%). Dále již 

sportujících důchodců ubývá. U 71 - 80 letýchjsoujen 3 (6%) úrazy hlavy. A ve věku 

nad 80 let jen 2 (4%) pacienti. 
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Grafč.3 
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Graf představuje soubor 90ti různých nálezů týkajících se kraniocerebrálních poranění 

vzniklých při sportovní činnosti. 90 nálezů mozkového poškození však bylo zjištěno 

u 48 pacientů, protože u některých pacientů se na CT vyšetření objevilo více druhů 

mozkového poškození, například mozková kontuze současně se subdurálním 

hematomem nebo dokonce mozková kontuze, subdurální hematom a subarachnoideální 

krvácení. Nejčastěji objevovaným druhem kraniocerebrálního poranění (graf č.3) je 

subdurální hematom, který byl zjištěn u 22 pacientů tedy v 24%. Dále mozková kontuze 

17 pacientů- 19%. Následuje subarachnoideální krvácení u 14 pacientů tedy 15%. 

U 9 (10%) pacientů se objevila po úrazu hlavy při sportovní činnosti fraktura lebeční 

kosti. Epidurální hematom byl prokázán u 7 (8%) pacientů. 5 ( 6%) pacientů utrpělo 

intracerebrální hematom. Se souhlasným počtem procent (5%, 4 pacienti) se setkáváme 
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u fissury a edému mozku. Poranění oka zasáhlo 3 (3%) pacienty. Stejný počet procent 

(1 %, I pacient) je u pneumocephalu, hemocephalu, parézy VII. hlavového nervu, 

komoce mozkové a u difúzního axonálního poranění. 

Grafč.4 

Sportovní činnost 
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Hned na první pohled je patrné, že na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích 

v roce 2004 cyklistika zabírá první místo u úrazů hlavy při sportovní činnosti (graf č.4). 

Úraz hlavy se tedy nejčastěji na této klinice objevil u sportovní činnosti cyklistika a to 

u 31 (64%) hospitalizovaných pacientů. Další častou sportovní činností, při které úraz 

hlavy vznikl je lyžování- 5 (ll%) pacientů. Při motocyklismu upadlo na hlavu také 5 

pacientů- ll%. Na kolečkových bruslich si hlavu zranili dva pacienti ( 4% ). Se stejným 

počtem procent skončili pacienti po pádu na hlavu při jezdectví, kopané, baseballu, 

horolezectví a ledním hokeji, a to vždy v jednom případě, tedy vždy po 2%. 
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Grafč.5 

Příčiny úrazů obecně 
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Obecné příčiny úrazu hlavy jsou rozděleny na pády vlastním zaviněním, pády cizím 

zaviněním a jiné (graf č.5). Mezi pády vlastním zaviněním patří hlavně nepozomost, 

nedbáni svého aktuálního zdravotního stavu, nedostatečné technické a ochranné 

vybaveni. Z grafu je patrno, že pád vlastním zaviněním si způsobilo 17 (35%) pacientů. 

Mezi pády cizím zaviněním patří zavinění jinou osobou nebo předmětem, například 

srážka s osobním automobilem. Tato příčina byla zjištěna u 19 (40%) pacientů. Jiná 

příčina zavinění pádu při sportovní činnosti je buď příčina neznámá, kterou nešlo dle 

stavu pacienta zjistit nebo pád v ebrietě (opilosti) a to u 12 (25%) pacientů. Kdybychom 

se zabývali absolutní příčinou úrazu hlavy při sportovní činnosti bez ohledu na vlastní či 

cizí zavinění, došli bychom k závěru, že nejčastější příčinou úrazu hlavy je střetnutí 

s osobním automobilem (12 pacientů-25%). 
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Příěiny vzniku úrazu hlavy u jednotlivých sportovních činností: 

Grafč.6 

Sjezdové lyžování 
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zaviněním 

60% • Pád cizím 
zaviněním 

K úrazu hlavy při sjezdovém lyžování došlo u 5 pacientů léčených na Neurochirurgické 

klinice v Brně- Bohunicích v roce 2004. Pád vlastním zaviněním si způsobili 3 (60%) 

pacienti. Pád cizím zaviněním (například špatným upevněním kotvy na lyžařském 

vleku) utrpěli 2 (40%) pacienti (grafč.6). 

Grafč.7 

Cyklistika 

35,5% 
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Celkově úraz hlavy při cyklistice utrpělo 31 pacientů hospitalizovaných 

na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 (graf č . 7). Pád vlastním 

zaviněním byl prokázán u 9 (29%) pacientů (nepozomost, nedbání aktuálního 

zdravotního stavu, nedostatečné technické a ochranné vybavení). Pád cizím zaviněním 

byl často zaviněn srážkou s osobním automobilem. Byl zjištěn u ll (35,5%) pacientů. 

Stejně tak u ll (35,5%) pacientů byla příčina úrazu nazvaná jako jiná ( příčina 

nemámá, často pád v ebrietě). 

Grafč.8 

Motocyklismus 

o Pád vlastním 
zaviněním 

• Pád cizím 
zaviněním 

O Jiné (neznámá 
pňčina, pád v 
ebrietě) 

U motocyklismu se pád vlastním zaviněním objevil u 2 ( 40%) pacientů, stejně tak pád 

cizím zaviněním taktéž u 2 (40%) pacientů (graf č.8). Jiná příčina (pád v ebrietě) 

se ukázala u jednoho (20%) pacienta. Celkem utrpělo pád při motocyklismu 5 pacientů. 
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50% 

Grafč.9 

Kolečkové brusle 

50% 

O Pád vlastním 
zaviněním 

• Pád cizím 
zaviněním 

Na kolečkových bruslích utrpěli pád na hlavu 2 pacienti. Z toho jeden (50%) vlastním 

zaviněním a druhý (50%) cizím zaviněním (grafč.9). 

Při ostatních sportovních činnostech se objevil úraz hlavy léčený na Neurochirurgické 

klinice v Brně- Bohunicích v roce 2004 vždy jen u jednoho pacienta. V jezdectví to byl 

pád vlastním zaviněním (nepozomostí), v kopané cizím zaviněním (pádem fotbalové 

branky), v baseballe taktéž cizím zaviněním (srážkou s protihráčem), v ledním hokeji 

také cizím zaviněním (nárazem puku do obličeje) a v horolezectví vlastním zaviněním 

(pádem ze 6 metrů díky špatnému navázání horolezeckého lana). 
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10. Výsledky 

Za rok 2004 bylo na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích ošetřeno celkem 

48 pacientů, kteří utrpěli úraz hlavy při určité vykonávané sportovní činnosti. 

Více úrazů hlavy léčených na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 

2004 utrpěli při sportovní činnosti muži, a to 73% (graf č. 1 ). 

Nejvíce úrazů hlavy při sportovní činnosti v roce 2004 utrpělo ve věkovém období 51 -

60 let 25% pacientů Neurochirurgické kliniky v Brně - Bohunicích (graf č. 2). 

Nejčastějším typem kraniocerebrálního poranění při sportovní činnosti léčeným 

na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 byl subdurální hematom 

- 24% (graf č. 3). 

Nejvíce úrazů hlavy při sportovní činnosti léčených na Neurochirurgické klinice v Brně 

- Bohunicích v roce 2004 utrpělo 64% pacientů při cyklistice (graf č. 4). 

Nejčastější příčinou poranění hlavy při sportovní činnosti u pacientů hospitalizovaných 

na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 byl ze 40% pád z cizího 

zavinění (graf č. 5). 
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ll. Diskuze 

Tato diplomová práce se zabývá příčinami vzniku a typy úrazů hlavy při sportovní 

činnosti léčené na Neurochirurgické klinice v Brně -Bohunicích. 

V teoretické části diplomové práce jsem se snažila shromáždit co nejvíce dostupné 

literatury k danému tématu. Nechala jsem si udělat literární rešerši, abych zjistila jestli 

se už tímto tématem někdo přede mnou zabýval. Podle ní jsem zjistila, že přímo toto 

téma dosud nikdo na Fakultě tělesné výchovy a sportu ani nikde jinde v České republice 

nezpracoval, ale našla jsem v časopisech a na internetových adresách některé články a 

statistiky, které alespoň okrajově souvisí s daným tématem. Ty jsem uvedla v přehledu 

literatury. V zahraniční literatuře se také můžeme setkat s přibližně podobným 

zpracováním tohoto tématu. 

V teoretické části jsem uvedla základní pojmy o tom, co to je vlastně úraz, jeho 

definice, příčiny vzniku a mechanismy úrazu hlavy při sportovní činnosti. O úrazech již 

mluví spoustu autorů, proto jsem se snažila smysluplně vyhledat nejdůležitější 

souvislosti. S anatomií a fyziologií hlavy a mozku jsem Vás obeznámila pouze 

okrajově, protože si myslím, že tak úplně s uvedeným tématem nesouvisí. Důležitější je 

část kde popisuji všechny druhy kraniocerebrálních poranění. Nejvíce jsem zde použila 

knihu Poranění mozku od doc. Smrčky, kde je vše logicky popsáno a nejvíce s mým 

tématem diplomové práce souvisí. Pak je také důležité říct, že hlava není jenom mozek, 

a proto jsem do teoretické části zařadila i poranění oka, ucha, obličeje a krku, i když 

v praktické části jsem se s těmito úrazy setkala jen sporadicky jako s přidruženým 

onemocněním kraniocerebrálního poranění. V závěru teoretické části jsem zařadila 

přehled vybraných sportů, u kterých jsem si myslela, že se nejčastěji budou objevovat 

úrazy hlavy při sportovní činnosti léčené na Neurochirurgické klinice v Brně -

Bohunicích v roce 2004. Nakonec ze spousty vypsaných sportů se bohužel opakovaly 

stále dokola jen tři nejzákladnější a to cyklistika, motocyklismus a lyžování. Ostatní se 

objevovaly jen okrajově. 

Mé pozorování pacientů, kteří byli na této klinice hospitalizováni pro úraz hlavy 

při sportovní činnosti se uskutečnilo během roku 2004, kdy jsem si průběžně zapisovala 

a vyhledávala údaje o všech takto vzniklých úrazech. Z těch jsem posléze zpracovala 

výsledky, které jsou rozděleny do několika částí, podle věku a pohlaví pacientů, podle 

druhu kraniocerebrálního poranění, podle příčiny vzniku úrazu a podle vykonávané 
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sportovní činnosti, při které úraz vznikl. Zpracované výsledky mě velmi překvapily 

a mnohé údaje získané tímto pozorováním považuji za zajímavé, ale také za velmi 

varující. 

Před zahájením této diplomové práce jsem si vůbec neuvědomila kolik pacientů 

po úrazech hlavy při sportovní činnosti se může na Neurochirurgické klinice v Brně -

Bohunicích během jednoho roku objevit. Mé počáteční odhady byly kolem 30 pacientů 

za jeden rok. Proto mě také konečné číslo 48 pacientů velmi překvapilo. 

Hypotéza č. 1, která předpokládá, že více úrazů hlavy při sportovní činnosti 

léčených na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 bude 

u mužského pohlaví se potvrdila. Z celkového počtu 48 pacientů po úrazu hlavy bylo 

hospitalizováno v roce 2004 na této klinice 35 (73%) mužů a 13 (27%) žen. Tento 

výsledek může být způsoben tím, že muži jsou více nepozorní, jezdí větší rychlostí nebo 

se více brání používání ochranných pomůcek. Také když se podíváme na sportovní 

odvětví, u kterých se tento rok na již zmiňované klinice úrazy hlavy objevovaly 

zjistíme, že převážnou část těchto sportů provozují hlavně muži (cyklistika, fotbal, 

baseball, lední hokej, motocyklismus ). 

Hypotéza č. 2, která předpokládá, že nejvíce úrazů hlavy při sportovní činnosti 

léčených na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích bude v produktivním věku 

mezi 21 - 30 rokem života jedince se nepotvrdila. Můj názor byl, že nejvíce aktivních 

sportovců se objevuje právě v tomto věkovém rozmezí. Jenže jsem si neuvědomila, že 

v tomto věku jsou lidé ještě mladí a mají rychlejší reakce, umějí rychleji odhadnout 

blížící se krizovou situaci a nebrání se tolik používání ochranných pomůcek. V mých 

výsledcích vyšlo, že nejčastěji úrazy hlavy při sportu léčené na Neurochirurgické 

klinice v Brně - Bohunicích vznikly v roce 2004 ve věkové skupině mezi 51 - 60 

rokem. Myslím si, že je to odůvodněno hlavně již zmiňovanými pomalejšími reakcemi, 

dále celkovou opotřebovaností organismu, ale také se velmi často v tomto období 

objevil faktor toho, že pacient utrpěl úraz hlavy v ebrietě. 

Hypotéza č. 3, která předpokládala, že nejvíce poranění hlavy léčených 

na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 bude typu subdurálního 

hematomu se potvrdila. U 48 pacientů bylo zjištěno celkově 90 nálezů mozkového 

poranění. Je to zapříčiněno tím, že spousta těchto pacientů utrpěla při úrazu hlavy při 

určité sportovní činnosti více typů kraniocerebrálního poranění (například mozkovou 

kontuzy a subarachnoideální krvácení nebo dokonce mozkovou kontuzy, subdurální 

hematom a subarachnoideální krvácení). Proto jsem výsledky zpracovávala z celkového 
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počtu nálezů, které se u pacientů při pádu objevily. Nejvíce úrazů hlavy při sportovní 

činnosti bylo opravdu typu subdurálního hematomu a to u 22 (24%) pacientů. Po něm 

následuje mozková kontuze u 17 (19%) pacientů a subarachnoideální krvácení u 14 

(15%). Ostatní diagnózy jsou zastoupeny pouze v malém počtu procent. A proč se právě 

nejčastěji objevil u pacientů po úrazu hlavy subdurální hematom? Podle mého názoru to 

může být tím, že někdy může nastat chronický subdurální hematom, který vznikne třeba 

jen po drobném traumatu a manifestuje se často až později. Hematom se opouzdří 

a v něm se objevují novotvořené atypické kapiláry, které často opakovaně krvácejí. 

Hypotéza č. 4, která předpokládala, že nejvíce úrazů hlavy léčených 

na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích za rok 2004 vznikne při sportovním 

odvětví cyklistice byla taktéž potvrzena. Opravdu nejvíce sportovních úrazů se objevilo 

v roce 2004 na této klinice při vykonávání cyklistiky a to až 64%. Předpokládám, že je 

to zaviněno velkou oblíbeností tohoto sportu nad ostatními a rizikovostí prostředí -

velká část činnosti probíhá v silničním provozu. Podle přehledu všech 

hospitalizovaných pacientů jsme se mohli přesvědčit, že tento sport vykonávají lidé i ve 

velmi pozdním věku až do 80 let života jedince. Dále je třeba podotknout, že velmi 

často při tomto sportovním odvětví vzniknou úrazy hlavy při nedodržení 

bezpečnostních předpisů a při špatném technickém vybavení kola. Stále diskutovatelnou 

otázkou je využívání ochranných bezpečnostních pomůcek, v tomto případě se jedná 

hlavně o cyklistické přilby. Pro děti do 12 let to už podle zákona patří do povinné 

výbavy, ale podle mého názoru je cyklistická přilba potřebná pro všechny rekreační či 

závodní cyklisty bez omezení věkové hranice. Z přehledu pacientů hospitalizovaných 

na Neurochirurgické klinice v Brně-Bohunicích pro úraz hlavy při cyklistice v roce 

2004 zjistíme, že ve sledovaném souboru byla použita cyklistická přilba pouze u 4 

pacientů z celkového počtu 31. Také při jiné sportovní činnosti je používání ochranných 

pomůcek důležité. Myslím si, že není potřeba mluvit o motocyklismu nebo ledním 

hokeji, kde jsou přilby a jiné ochranné pomůcky již dlouhou dobu předepsány. Avšak 

podobný případ jako u cyklistiky se objevuje i při lyžování nebo snowboardingu, kde je 

zase přilba předepsaná pouze pro děti. Nehledě na to, že úraz hlavy může být zapříčiněn 

jinou osobou, takže pokud jsem dobrý lyžař nezaručuje mě to, že mi jiný lyžař nezkříží 

cestu, a že také nemohu tento úraz utrpět. 

Hypotéza č. 5, která předpokládala, že nejčastější příčinou úrazu hlavy při sportu 

léčenou na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 bude zavinění 

jinou osobou se také potvrdila, i když ne v tak velké převaze jako u hypotézy č. 4. 
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Ze všech sportovních odvětví se ukázalo, že nejčastější příčinou úrazu hlavy v roce 

2004 na již zmiňované klinice byl pád z cizího zavinění a to v 40%. Dále navazuje pád 

z vlastního zavinění a to u 35% zde hospitalizovaných pacientů. Pokud se však 

soustředíme na každou sportovní činnost zvlášť zjistíme, že výsledky nejsou tak 

jednoznačné. Například u lyžování z 5 pacientů utrpěli 3 (60%) úraz hlavy z pádu 

vlastním zaviněním a 2 (40%) úraz hlavy z pádu cizím zaviněním. U cyklistiky jsem 

došla k velmi těsným výsledkům. Pád cizím zaviněním prodělalo ll (35,5%) pacientů 

a shodný výsledek ll (35,5%) vyšel i u pádu zaviněného jinou příčinou (neznámou, pád 

v ebrietě). Dále ke shodnému výsledku došlo u pacientů po pádu na hlavu z motocyklu, 

kdy 2 ( 40%) utrpěli úraz hlavy vlastní vinou a 2 ( 40%) vinou cizí. U tohoto sportovního 

odvětví je výsledek diskutabilní, protože pacientů hospitalizovaných za rok 2004 na již 

zmiňované klinice bylo pouze 5. Absolutně nejčastější příčinou vzniku úrazu hlavy při 

sportovní činnosti, bez ohledu na vlastní či cizí zavinění, léčeného na Neurochirurgické 

klinice v Brně - Bohunicích v roce 2004 je střetnutí s osobním automobilem. Prokázalo 

se to u 12 pacientů, tedy u 25%. Proto je také důležité dodržovat bezpečnostní silniční 

pravidla, abychom se těmto střetnutím vyvarovali. 

Tato diplomová práce se samozřejmě týká pouze pacientů po úrazech hlavy 

při sportovní činnosti, které se objevily na Neurochirurgické klinice v Brně -

Bohunicí<?h v roce 2004. Takže kdyby se provádělo toto pozorování na jiné 

neurochirurgické klinice byly by výsledky rozdílné. Stejně tak, kdybych se úzce 

nezaměřila pouze na sportovní úrazy, ale na všechny úrazy hlavy, které se na této 

klinice za jeden rok vyskytnou, byly by opět výsledky rozdílné. A taktéž, kdyby se 

pozorování provádělo za delší časové období jak jeden rok, byly by výsledky opět jiné. 

Jen namátkově jsem si zjistila kolik úrazů se na Neurochirurgické klinice v Brně -

Bohunicích objevilo v roce 2005 a bylo jich o poznání méně (pouhých 23). Z toho ale 

nelze usuzovat, že by se za jeden rok o tolik zlepšila prevence, že by lidé méně 

sportovali nebo byli více při sportu opatrní. Důvodů je hodně, například někteří pacienti 

po úrazech hlavy při sportovní činnosti, které se udály ve vzdálenějším okolí města 

Brna, mohli být umístěny do jiné bližší nemocnice. Proto také stále ve své práci 

zdůrazňuji, že je pozorování úzce specifikované pouze na úrazy hlavy při sportovní 

činnosti léčené na Neurochirurgické klinice v Brně - Bohunicích a její časové rozmezí 

je jen po dobu jednoho roku- 2004. 

Problematika související s úrazy hlavy při sportovní činnosti má mnoho možností 

dalšího zpracování. Zajímavé by bylo například pozorování související s průběhem 
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dalšího léčení pacientů po úrazech hlavy při sportovní činnosti, jejich rehabilitace 

a následná resocializace nebo při nedostatečném obnovení všech fyzických 

a psychických sil rekvalifikace pacienta. Další námět pro zpracování by mohl souviset 

s úmrtností pacientů po úrazech hlavy při sportovní činnosti. Potřebné údaje týkající se 

úmrtnosti pacientů je však velmi nesnadné vyhledat. 
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12. Závěry pro praxi 

- Spousta lidí si neuvědomuje jaké tragédie se mohou stát, když nebudeme dodržovat 

bezpečnostní pravidla při sportovní činnosti. 

- Je třeba vhodnou formou upozornit na následky nedodržení zásad bezpečnosti. 

- Vhodnou prevencí je potřeba zdůraznit důležitost ochranných sportovních pomůcek 

(například používání cyklistické přilby). 

-Zdůraznit správnost životosprávy, vyloučení požití alkoholických nápojů před a při 

sportovní činností. 

- Vybírat si vždy vhodný terén podle svých zdravotních a kondičních možností. 

- Dbát na vhodné technické vybavení. 

- Nepřetěžování svých fyzických sil, nezapomenout na svůj aktuální zdravotní stav. 
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13. Závěr 

Zpracování této diplomové práce bylo velmi zajímavé. Problematika související s úrazy 

hlavy při sportovní činnosti je téma značně rozsáhlé. Proto bylo vyzdviženo pozorování 

zaměřené na příčiny vzniku a typy poranění hlavy při sportovní činnosti. 

Při zpracováni přehledu literatury diplomové práce bylo snahou vyhledáni veškeré 

dostupné literatury k danému tématu. Bylo zjištěno, že přesně stejným tématem se 

dosud na Fakultě tělesné výchovy a sportu a podle mých informací i na jiných fakultách 

v České republice nikdo nezabýval, proto také v práci nebyla možnost srovnávání. 

Teoretická část byla soustředěna na příčiny, mechanismy a prevenci vzniku úrazu. Dále 

pokračovala s objasněním anatomie a fyziologie hlavy a mozku, byla soustředěna 

na popis zákonitostí, které se v mozku prolínají, na to co se zde stane, když dojde 

k úrazu a jaké typy úrazů hlavy se mohou nejčastěji objevovat. 

Praktická část se stávala z porovnávání 48 pacientů po úrazech hlavy vzniklých 

při sportovní činnosti a hospitalizovaných na Neurochirurgické klinice v Brně -

Bohunicích v roce 2004. Byla vyhodnocena všechna získaná data a posléze byla 

sjednocena do grafů podle věku a pohlaví pacientů, podle druhů kraniocerebrálnich 

poranění, podle vykonávané sportovní činnosti, při které úraz hlavy vznikl a podle 

příčin vzniku úrazů hlavy. 

Napsání této práce by mohlo pomoci ujasnit a upřesnit některé názory a postoje vůči 

prevenci úrazů hlavy při sportovní činnosti. Poranění mozku představují v současné 

době významný problém. Celosvětovým trendem posledních let je velký důraz kladený 

právě na prevenci. Jasně se totiž ukazuje, že vedle terapeutických pokroků jsou 

preventivní opatření pro lidi velmi prospěšná. Detailně propracované preventivní 

programy pocházejí hlavně z vyspělých států, především z USA V České republice 

jsme se s nimi bohužel ještě nesetkali. 

Každý člověk by si měl sám za sebe uvědomit, jak moc si váží svého života a jak se 

tedy při sportovní činnosti vyvarovat zbytečným rizikům, kterým se dá z velké většiny 

předejít dodržováním bezpečnosti a správného životního stylu každého člověka. 
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15.Přílohy 

15.1. Příloha č.l -Kosti lebky (pohled zepředu). 

6 
33 

32 

3 

13 

34 

14 
12 

11 

15 
17 

36 
18 

Obr. č. 1 
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I ais froiatale 
2 glabclla 
3 ·margo supraorbitalis 
4 incisura supraorbiialis . 
5 spina tra<:hlcaris (var.} 
6 ·us parietale (sutura squamosa) 
1 . os lém.,..-c . 
8 US Jllllllle 

Orbita 
.9 tis lacrimálc 
10 crista laérimalis post. 

ll lamina orhitalis ossis ethmoidalis 

05 Spheneldak 
ll ala major óssis spheÍtoidalls 
13 ala minor ossis sphenoidalis 

14 fissura orbitalis sup. 
IS fi.Sura orbitalis inf·. 
16 oS znimiatkoni 

Maidlla 
17 proc. frontaiis 
18 for. infraórbitale 
.J9 proc. zygomatiL'Us · 

20 corpus maxillac 

21 proc. alveolaris. dens praemolaris I 

Cavitunul 
22 civitas nasi 
23 .concha nasalis media 

24 concha nasálii inf. 

25 septum riasi osseum. romer 

Mandibull 
26 corpus mandibulae 
27 ramus mandibulae, proc. coronoideus 

28 for. meiltalc. 

29 pars alveolatis. déns praemolaris I 

3o basis malidibulac 

31 p-uberantia mentaliS. 

. Svy (sutune} 

32 sutura frontalis (var.} 

33 sutura coroilalis 

34 sutura frontonasalis 

35 sutura iiltemasalis 

36 sutura 1l8110maxillaris 

37 sutura zygomam:omaxillaris 

38 sutura intcrmaxillaris 



15.2. Příloha č.2 - Kosti lebky (boční pohled). 

29 

1. 

2 
3 

12 
32 
15 
17 
18 
21 
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18 

22 

19 

20 

23 

28 
27 

·2 glabella 
. 3 · margo supraorbitalis 

4 Cll parietale . . . . 
5 · 01 kmporale, pan squamosa . 
6 proc. zygóinaÚCUII, tuben:ulum 

ártiwlare . . · · 
7 proc. mastoidéus . 
8 · pan tympanii:a, mcatus acustic:us exl. 

. 9 Cll ocdpble- . . . . . 

10 · proiuberantia OOcipiralis ext . . 
11 colidýlus Occipitailis 
12 .. flllleaoldllle, ida major 

13 crista infratemporalls 
14 proc. pterygoideus, lamina lat. 
15 . ..... 
16 Cll etlúnoldalé, lamina orbitalis. 
17 . Clllaaůnllle 

t8 
19 
20 

os z,._tlauli 
nuudlla ( c:oípus maXillac) 
proÍ:. · alvcolaris a dens pracmolaris· 

21 pWc:. trOntalis · 
22 . spina nasalls ani; 
23 ·mimdlbuJe ( corpus mandibulae) 
24 proc. c:oronoicicus 

Obr. č. 2 
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25 proc. condylaris 
26 for. mentale 
· 27 protuberantia mentali• 
28 angulus mandihúlae 

Svy (SUIUnle) . 

. 29 sútura eoronalis 
30 sutura.lainhdoidea 
31 sutura squamOsio 
32 . sutura ·nasomaxillaris 

· .33 sutura sphenofrontális 
· . 34 ·:iutura sphenosquamosa 

35 sulura Occipitomas!Oidea 



15.3. Příloha č.3 - Mozek - levá hemisféra (pohled z laterální strany). Znázornění 
nejdůležitějších korových projekčních center. 

Obr. č. 3 

premotorická oblllloi kóry 
2 somatomotorické centrum 

(gyrus ptaecentralis) 
3 motorické centrum reci 

(Broca) 
4 primáme sluchové centrum 

(červená= vysokétÓny, 
modra .. nízke tóny) 

5 somátosemtitfvne 
i:eittrunt (gyrus postcentralis) 

6 senziilvne centrum reči 
(Wernicke) 

7 terciárne zrakové i:entrum 
{čltanic) 

R primárne zrakové centrum 
(videnie. area calearina) 

15.4. Příloha č.4 - Mozek - (pohled z boku). Lobus frontalis směřuje doleva. 

gyrus pr.tet:entralis 
2 sukus praecentralis 
3 gyrus frontalis sup. 
4 suk-us centralis 

13 5 gyrus fronialis med. 

3 6 gyruil frontalis inf; 
7 r. asccndc:ns suld lat. 

14 ll r. ant. sulci lat. 
4 

15 9 r. po~ I. sulci lal. 

5 JO gyrus tcrtlporalis sup. 
ll gyrus lcmporalis nu:dius 

6 
16 12 gyrus tcmporalis inf. 

7 17 13 lobulus parictalis sup. 

8 l4 sulcus postccntralis 

9 15 jzyrus postccntralis 

10 18 !6 gyrus supramarginalis 

11 11 gyi"us anguluris 
18 lobas oedpit.a11s 
19 eei"ebellum 

12 20 fiSSUrd horizontalis 
19 cere helii 

20 21 medulla oblongata 

21 

Obr. č. 4 
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15.5. Příloha č.5 - Homunkulus - rozložení senzitivních (A) a motorických (B) 
korových okrsků. 

Obr. č. 5 

15.6. Příloha č.6- Poranění hlavy malým předmětem (vznikají impresivní fraktury 
nebo otevřená poranění). 

Obr. č. 6 

15.7. Příloha č.7- Poranění hlavy nárazem na velkou plochu (vznikají lineární 
fraktury). 

-
- Obr. č. 7 
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15.8. Příloha č.8 - Mechanismus poranění "par contre coup". 

Obr. č. 8 

15.9. Příloha č.9 - Inerciální poranění - translační akcelerace zepředu dozadu. 

Obr. č. 9 

15.10. Příloha č.10- Inerciální poranění - rotační akcelerace. 

Obr. č. 10 
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Obr. č. ll 

15.12. Příloha č.12 - Fissura kalvy. 

Obr. č. 12 

15.13. Příloha č.13 - Kontuze mozku. 

Obr. č. 13 
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15.14. Příloha č.14- Subdurální hematom. 

Obr. č. 14 

15.15. Příloha č.15 - Akutní subdurální hematom. 

Obr. č. 15 

92 



15.16. Příloha č.16- Chronický subdurální hematom. 

Obr. č. 16 

15.17. Příloha č.17 - Epidurální hematom. 

Obr. č. 17 
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-
15. 18. Příloha ě.18 - Traumatický intracerebrální hematom. 

15.19. Příloha č.19 - Traumatické subarachnoideální krvácení. 

Obr. č. 19 
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15.20. Pn1oha č.20 - Difúzní axonální poranění. 

Obr. č. 20 

15.21. Příloha ě.21- Penetrující frontobazální poranění. 
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