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ÚVOD

Bakalářská práce se zabývá obsáhlým tématem problematiky whiplash poranění 

a možnostmi nejen fyzioterapie, ale také prevencí totoho poranění a dále popisuje 

různorodý mechanismus vzniku whiplash injury, jeho možné zdravotní následky 

a socioekonomický dopad. Obecná část popisuje okrajově anatomii a kineziologii celé 

páteře, dále podrobněji anatomii a kineziologii krční páteře, teorie stability páteře, 

pohybová omezení a rozsahy pohybů krční páteře. Dále je zde popsáno zařazení whiplash 

injury do klasifikace poranění krční páteře. Na samém úvodu obecné části je uvedena 

obecná definice whiplash injury vyplývající z informací, které jsem o whiplash poranění 

během tvorby práce zjistila. Speciální část se věnuje čistě problematice whiplash injury. 

Zahrnuje různé definice whiplash poranění dle různých autorů, dále incidenci, příčiny 

vzniku, různý mechanismus vzniku tohoto poranění. Je zde popsána široká škála 

rozmanitých symptomů whiplash poranění, jeho složitá diagnostika, diagnostický přístroj 

Tetrax a jeho přínos a různé způsoby léčby zahrnující farmakoterapii, fyzikální terapii 

a především rehabilitační léčbu. Rehabilitační léčba rozlišuje dva hlavní přístupy v terapii 

whiplash poranění a to aktivní a pasivní přístup. Oba dva jsou v práci popsány a rozebrány. 

Velká část práce se věnuje prevenci whiplash a nabízí ergonomická opatření pro pacienty, 

cviky na krční páteř pro pacienty a popisuje správné nastavení opěrek hlavy 

v automobilech, jež je stěžejním bodem zmírnění následků whiplash při autonehodách. Pro 

zajímavost jsou uvedeny statistické údaje a různá porovnání například se západními 

zeměmi. V poslední podkapitolce se práce zabývá právní a pojišťovací problematikou 

whiplash poranění. Cílem práce je zvýšit informovanost o problematice whiplash poranění, 

poukázat na možné důsledky, nejen zdravotní a zdůraznit roli prevence a následně včasné 

diagnostiky a efektivní terapie, mezi kterou patří především fyzioterapie.
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1  PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ  

1.1  OBECNÁ ČÁST

1.1.1  Obecná definice whiplash

Jedná se o poranění postihující krční páteř a vznikající nejčastěji v důsledku 

dopravních nehod, při němž dochází vlivem zevních sil k nekontrolovanému prudkému 

pohybu hlavy. Tento prudký nečekaný pohyb hlavy způsobí řadu různě závažných 

poranění nejrůznějších struktur krční páteře, nejčastěji ve svalově ligamentózním aparátu. 

Bližší definice, incidence, mechanismus vzniku a další informace budou popsány níže 

v práci.

1.1.2  Poznatky k páteři (anatomické a kineziologické)
          

1.1.2.1  Páteř jako celek

Lidská páteř se skládá ze sedmi obratlů krčních, dvanácti hrudních, pěti bederních, 

pěti obratlů křížových, druhotně splývajících v křížovou kost, a čtyř až pěti obratlů 

kostrčních, které srůstají v kost kostrční a dvaceti tří meziobratlových plotének. Délka 

páteře (s vyhlazením oblouků) je asi 70 až 75cm (takže tvoří až 40% délky těla), délka 

zakřivené páteře je 68-70cm (35% délky těla). Páteř je osovou kostrou skeletu, která má tři 

funkce – statickou, dynamickou a ochrannou. Nese hlavu, hrudník a horní končetiny, 

umožňuje pohyb hlavy, hrudníku a pánve s končetinami a chrání míchu s jejími kořeny. 

Statická a dynamická funkce není ve všech úsecích stejně významná. Statické nároky na 

páteř samozřejmě narůstají kaudálním směrem. Pohyblivost páteře je nejvyšší v krčním 

a nejmenší v hrudním úseku. Kvalitativním i kvantitativním funkčním rozdílům 

jednotlivých úseků páteře odpovídá jejich anatomická stavba a to nejen vlastních obratlů, 

ale vždy celých pohybových segmentů, to znamená i meziobratlových plotének, 

vazivového a svalového aparátu. Z těchto informací se dá vyvodit několik závěrů, že 

poranění může vzniknout nejen přímým úrazem určité části páteře, ale i nepřímo 

působením sil v podélné ose páteře na jejich nejpohyblivějších místech. Sílu nárazu tlumí 

esovité zakřivení páteře. Úraz může vyvolat různou škálu poranění páteře a to podle 
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velikosti, směru a lokalizace násilí. Podle své funkce mají jednotlivé úseky páteře 

charakteristická poranění, která v různém stupni mění statiku, dynamiku i ochrannou 

funkci páteře. Každé poranění, i lokální, má určitou odezvu na páteři jako celku (Čihák, 

2001; Špaček, 1968).

1.1.2.2  Kineziologie páteře 

Základní funkční jednotku  páteře tvoří pohybový segment, který  se skládá ze 

sousedících polovin obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové destičky, 

fixačního vaziva a svalů. Z funkčního hlediska má pohybový segment páteře tři základní 

složky: nosnou, kinetickou a hydrodynamickou. Nosnou a pasivně fixační složku segmentu 

tvoří obratle a páteřní vazy. Hydrodynamickou složku segmentu tvoří meziobratlová 

destička a cévní (především žilní) systém páteře. Kinetickou a aktivně fixační složkou 

segmentu jsou meziobratlové klouby, kraniovertebrální spojení a svaly.  Páteř je složena 

z 24 pohybových segmentů, kde první segment se nachází mezi prvním a druhým krčním 

obratlem a poslední je mezi pátým bederním a prvním křížovým obratlem. Skupiny 

segmentů tvoří vyšší funkční jednotky – páteřní sektory. Anatomické členění páteře se tedy 

neshoduje s funkčním pojetím sektorů. 

Rozeznáváme z funkčního hlediska 6 sektorů páteře : 

1. Horní krční sektor (kraniocervikální) tvoří atlantookcipitální spojení a sahá od 

prvního krčního ke třetímu až čtvrtému krčnímu obratli

2. Dolní krční sektor (cervikobrachiální) zahrnuje segmenty C3 – C4 až Th4 – Th5

3. Horní hrudní sektor (cervikotorakální) tvoří anatomický přechod krční a hrudní 

páteře (C7 – Th1), horní hrudní aperturu a hrudní obratle až k Th6 – Th7

4. Dolní hrudní sektor sahá od Th6 – Th7 k L1 – L2, v tomto vymezení je zahrnuta 

i dolní hrudní apertura

5. Horní bederní sektor (torakolumbální) tvoří přechod hrudní a bederní páteře (Th12 

– L3), tento sektor souvisí i dolním hrudním sektorem (realizace tzv. břišního 

dýchání)

6. Dolní bederní sektor je tvořen přechodem mezi L4 až S1 a realizuje se zde přenos 

sil z axiálního skeletu do struktur pánevního kruhu (Dylevský, 2009; Kapandji, 

1974).
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1.1.2.3  Stabilita páteře

Hraje zásadní roli v diagnostice a terapii poranění páteře. Existuje několik definicí 

a teorií stability a instability páteře. 

Teorie stability páteře: 

Whitesidesova teorie (1977) popisuje, že páteř je stabilní, pokud dokáže odolat 

axiálním tlakovým silám jdoucím vpředu přes obratlová těla, dorsálním tahovým silám 

a rotačním silám. Je-li schopna udržet vzpřímenou polohu těla bez progredující kyfózy 

a ochránit obsah páteřního kanálu před dalším poškozením. 

Angtuaco a Binet (1984) definovali nestabilitu páteře jako ztrátu schopnosti udržet 

při fyziologické zátěži, takové vztahy mezi obratli, aby nedocházelo k poškození nebo 

podráždění nervových struktur. 

Louisova teorie (1985) popisuje stabilitu páteře jako kvalitu, která udrží kohezi 

páteřních struktur ve všech fyziologických pozicích páteře a nestabilitu jako patologický 

proces, který může vést k posunu obratlů za jejich fyziologické hodnoty. 

Frymoyer a Krag (1986) definují stabilitu páteře jako stav, kdy funkční spinální 

jednotka nevykazuje při fyziologické zátěži deformaci, excesivní nebo abnormální pohyb 

a chrání nervové struktury (Štulík et al., 2010).

1.1.2.4  Anatomie krční páteře

Krční páteř, anatomicky se skládající ze sedmi obratlů, se funkčně dělí na dvě 

odlišné oblasti, tzv. horní krční páteř – occiput až C2, a dolní krční páteř, C3 až TH1. 

(Rozsah pohybů krční páteře v jednotlivých segmentech viz tabulka č. 1)
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Tab. 1. Rozsah pohybů krční páteře podle Panjabiho a Whitea (Štulík, 2010)

Etáž
Flexe – extenze úhel 
(stupně)

Úklony úhel
(stupně)

Rotace úhel
(stupně)

Okciput-C1 13 8 0
C1-C2 10 0 47
C2-C3 8 10 9
C3-C4 13 11 11
C4-C5 12 11 12
C5-C6 17 8 10
C6-C7 16 7 9
C7-T1 9 4 8
T1-T2 4 6 9
T2-T3 4 6 8

1.1.2.4.1  Anatomie horní krční páteř 

Skelet

Každý obratel se skládá ze tří hlavních částí: corpus vertebrae (tělo obratle), arcus 

vertebrae (obratlový oblouk) a processi articulares superiores et inferiores (čtyři kloubní 

výběžky), processi transversi (dva příčné výběžky), processus spinosus(trnový výběžek), 

které mají různý mechanický a funkční význam. Jedinou výjimku tvoří atlas, jehož tělo 

srůstá s tělem axisu a tvoří dens. Vertebrae cervicales mají obecně (mimo atlasu) nízká 

těla, kraniokaudálně prosedlá, širší transverzálně a kratší předozadně. Terminální plochy 

těl jsou oválného až ledvinového tvaru a mají podobné zakřivení jako plochy sedlového 

kloubu. Z tvrdých struktur známých z anatomie (os occipitale, atlas, axis) je nezbytné si 

připomenout kostní útvary, které jsou důležité pro palpaci při diagnostice a terapii této 

oblasti. Na daná místa se upínají svaly, jejich úpony nebo i průběhy mohou tvořit 

spoušťové zóny, které jsou důležité pro diagnostiku a terapii (Čihák, 2001; Véle, 1995).

Atlas: Massae laterales (v zadní části je hluboký postranní zářez pro arteria 

vertebralis), Arcus anterior (malá artikulační ploška pro dens axis), Arcus posterior 

(upínají se tam musculi (dále jen mm.) recti capitis posteriores minores), Processi (dále 

proc.) transversi (mají v sobě otvor pro průchod a. vertebralis, a upínají se na ně m. rectus 

capitis lateralis a m. obliquus capitis superior a m. obliquus capitis inferior) (Čihák, 2001; 

Véle, 1995; Kapandji, 1974).

Axis: Corpus axis (vybíhá v dens axis), Arcus axis, Processus spinosus (první 

palpovatelný hrbolek pod zátylím, na který se upínají mm. recti capitis posteriores majores, 
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mm. obliqui capitis inferiores), Processi transversi (otvor pro průchod arterie (dále v textu 

a.) vertebralis) (Čihák, 2001; Véle, 1995; Kapandji, 1974).

Hlava: foramen magnum, oblast okcipitálních kondylů, linea nuchae a processus 

mastoideus (Čihák, 2001; Véle, 1995; Kapandji, 1974).

Occiput/C1 a C1/C2 nejsou spojeny obratlovým diskem. C2/C3 a další pohybové 

segmenty mají discus intervertebralis. Disky spojují terminální plochy sousedních 

obratlových těl, s nimiž se tvarově shodují. Disky mezi obratli mají funkci pružných 

vložek. Disky krční páteře vzhledem k plošné velikosti jsou relativně vyšší než v úseku 

hrudní páteře. Uncovertebrální klouby neobsahují synovii kromě pozdějších stádií 

degenerace. Meziobratlové klouby doplňují skloubení pohybového segmentu a zajišťují 

jeho pevnost a plynulost pohybu. Postavení meziobratlových kloubů krční páteře umožňuje 

translační pohyb v anteroposteriorním směru v mnohem větším rozsahu, než je možné 

v ostatních segmentech páteře (Čihák, 2001; Véle, 1995; Kapandji, 1974).

Měkké tkáně

Měkké tkáně jsou tvořeny: 

1) svalovou tkání

2) vazivovou tkání 

3) nervovou tkání 

4) cévní tkání 

Svalová tkáň se řadí k aktivním strukturám a generuje sílu pro pohyb a krátkodobé 

držení polohy nebo absorbování účinků zevní energie. Metabolismus této tkáně je relativně 

vysoký (Čihák, 2001; Véle, 1995).

Vazivová tkáň je pasivní strukturou tvořící flexibilní spojení kostěných segmentů 

a slouží i jako dočasný akumulátor určité části vzniklé energie. Vazivo je jednak 

rozptýleno difusně ve svalech, jednak tvoří kompaktní masu jako ligamenta, šlachy, fascie 

a kloubní pouzdra. Oproti svalu jsou metabolické nároky této tkáně nízké. Tato tkáň je 

protkána volnými nervovými zakončeními a proto může být zdrojem bolesti (Čihák, 2001; 

Véle, 1995; Dylevský, 2009).

Nervová tkáň řídí a kontroluje funkci svalů. Zahrnuje horní spinální nervy 

zásobující hluboké šíjové svaly a části pokožky, ale nachází se zde i části vegetativní 

nervové soustavy, které řídí funkci vnitřních orgánů a regulující cévní zásobení (Čihák, 

2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009).
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Cévní tkáň obstarává energetický podklad funkce, prochází zde a. carotis a a. 

vertebralis. Probíhají tu i lymfatické cévy vytvářející uzliny, které při zduření mohou 

utlačovat okolní tkáně (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009).

Svaly 

Svaly horního páteřního úseku můžeme dělit podle jejich délky na dlouhé, střední 

a krátké a podle jejich lokalizace na svaly přední a zadní, eventuelně postranní (Čihák, 

2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009).

Krátké svaly

Tvoří nejhustší svalovou vrstvu s úzkým vztahem ke skeletu obratlů a působí mezi 

okciputem, atlasem a axisem (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009).

Střední svaly

Působí mezi okciputem a distálnějšími obratly (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 

2009).

Dlouhé svaly

Spojují okciput s distálními úseky páteře a ramenním pletencem a kryjí vrstvu 

hlubokých a středních svalů (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009).

Přední skupina krátkých svalů

Součástí jsou tyto svaly: m. rectus capitis anterior (spojující bázi okciputu s massae 

lateralis atlantis), m.rectus capitis lateralis (spojující bázi okciputu s tuberculum anterius 

proc. transversi atlantis). Jednostranná kontrakce způsobuje laterální flexi hlavy 

ipsilaterálně. Oboustranná kontrakce podporuje flexi hlavy proti krční páteři (Čihák, 2001; 

Véle, 1995; Dylevský, 2009).

Zadní skupina krátkých svalů

Jsou označované také jako hluboké svaly šíjové (subokcipitální svaly). Jsou čtyři 

a jsou rozepjaté mezi obratli C1 a C2 a hlubokými partiemi týlní oblasti. Tvoří tyto svaly: 

m. rectus capitis posterior major, m. rectus capitis posterior minor, m. obliquus capitis 

superior a m. obliquus capitis inferior. Zadní skupina subokcipitálních svalů je výrazně 

silnější než přední. Tyto svaly se zúčastňují balančních vzájemných pohybů hlavy a obratlů 
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C1 a C2 při extenzi, lateroflexi a rotacích hlavy a atlasu. Tvoří trojúhelníkové pole tzn. 

trigonum suboccipitale, jímž prochází a. vertebralis a r. dorsalis míšního nervu C1. Tato 

skupina svalů bývá také označována jako duchové bolesti hlavy (Véle, 1995; Dylevský, 

2009, Čihák, 2001).

Přední hluboká skupina dlouhých šíjových svalů

Obsahuje tyto svaly: m. longus capitis (spojující os occipitale s tubercula anteriora 

C3 – C6), m. longus colli (propojující mezi sebou obratlová těla krčních obratlů a proc. 

transversi). Při oboustranné kontrakci se oplošťuje krční lordóza a krční páteř se zpevňuje 

a fixuje. Jednostrannou kontrakcí vzniká flexe krční páteře laterálně a dopředu (Čihák, 

2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009; Sinělnikov, 1952).

Přední střední vrstva šíjových svalů

Skládá se z těchto svalů: mm. suprahyoidei (m. digastricus, m. stylohyoideus, 

m. mylohyoideus, m. geniohyoideus), které tvoří spodinu ústní dutiny. Mm. infrahyoidei 

(m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus, m. omohyoideus) spojují 

jazylku se sternem a scapulou. Jestliže jsou ústa pevně uzavřena, působí tyto svaly i na 

svaly horní krční páteře. Pomáhají flexi hlavy proti krční páteři a flexi hlavy a krční páteře 

proti hrudníku (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009; Sinělnikov, 1952).

Střední zadní vrstva šíjových svalů

Reprezentují ji tyto svaly: m. semispinalis capitis (spojující linae nuchae s proc. 

transversi C7 – Th 7) , m. splenius capitis (jdoucí od lin. nuchae po proc. spinosi C3 – Th 

3), m. longissimus capitis (vedoucí od proc. mastoideus ke proc. transversi C – Th). 

Spolupůsobí při extenzi šíje, při rotaci hlavy a šíje proti hrudníku a při inklinaci hlavy 

i šíje. Spojují hlavu s distálnějšími úseky páteře (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009; 

Sinělnikov, 1952).

Povrchní vrstva šíjových svalů

Má tyto svaly: m. trapezius (jdoucí od protuberantia occipitalis externa, linea 

nuchalis superior, ligamentum (dále lig.) nuchae a trnových výběžků C a Th obratlů po Th 

12 a upínající se na zevní konec claviculy, akromion, spina scapulae a tuberculum 

deltoideum), m. sternocleidomastoideus (spojující linea nuchae superior, proc. mastoideus 

se sternem a claviculou). M. trapezius má tři části: pars ascendens (stahuje ramena dolů), 
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pars descendens (elevuje ramena), pars transversa (přitahuje ramena k sobě). 

M. sternocleidomastoideus při oboustranné kontrakci zdvíhá hlavu (zadní snopce) nebo 

sklání hlavu (přední snopce), jako celý sval sune hlavu horizontálně dopředu. Při 

jednostranné kontrakci naklání na stranu akce a otáčí obličej na stranu protilehlou. Oba 

svaly se podílejí na funkci horního segmentu a funkčně ho váží s distálním úsekem až 

k pletenci ramennímu. Na funkci horní krční páteře se do jisté míry podílejí i mm. 

masticatorii. Mohou někdy vyvolávat klinickou symptomatologii poruch funkce horního 

úseku krční páteře (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009; Sinělnikov, 1952).

Mm. masticatorii

Představují skupinku 4 svalů: m. temporalis (začínající na fossa temporalis a upínající se 

na proc. coronoideus mandibulae), m. masseter (spojující arcus zygomaticus a angulus 

mandibulae), m. pterygoideus medialis (spojující fossa pterygoidea a tuber maxillae 

s angulus mandibulae) a m. pterygoideus lateralis (spojující proc. pterygoidei a fovea 

pterygoidea pod hlavicí mandibuly) (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009; 

Sinělnikov, 1952).

Funkční souvislost krčních a žvýkacích svalů se projevuje například při vstávání 

z leže, kde přední krční svalstvo provádí flexi hlavy a krční páteře a vyžaduje přitom 

stisknutí mandibuly žvýkacími svaly. Klinicky je také známý vztah mezi oblastí 

atlantookcipitální a oblastí mandibulárního kloubu (Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 

2009; Sinělnikov, 1952).

Vazivo

Součástí jsou jednak rozptýlené vazivové snopce, šlachy a fascie svalů a jednak 

kompaktní struktury tvořené kloubními pouzdry a ligamenty. V kraniocervikální oblasti je 

ligamentozní systém velmi silný a početný, protože spojuje dohromady poměrně těžkou 

hlavu s flexibilní krční páteří. Ligamenta tvoří 3 vrstvy: hlubokou, střední a povrchní.

Hluboká vrstva

Je tvořena ligamenty: lig. apicis dentis, ligg. alaria, lig. cruciforme atlantis, lig. 

transversum atlantis. Ligamentum transversum atlantis brání posunu do páteřního kanálu 

směrem dopředu a tím chrání míchu před kompresí. Jeho porušení, označované jako 

„zlomení vazu“, poškodí horní míchu a toto poranění je neslučitelné se životem. Lig. apicis 

dentis spojuje dnes axis s bazí lební, lig. alaria spojují hlavu s krční páteří. K poruchám 
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vazivových struktur kloubních pouzder v této oblasti dochází zejména při poranění typu 

whiplash injury. 

Střední vrstva

Je tvořena capsulae articulares se zpevňujícími pruhy ligament.

Povrchní vrstva 

Pokračováním lig. longitudinale posterius je membrana tectoria. Membranu atlanto 

– occipitalis dělíme na část přední a zadní. Na povrchu přecházejí ligamentozní struktury 

v lig. nuchae.

Ligamenta všech vrstev v sobě obsahují nervová zakončení, jež jsou zdrojem 

proprioceptivní signalizace do centrální nervové soustavy (dále CNS) informující 

o postavení hlavy vůči krční páteři. Stávají se startovacím mechanismem posturálních 

reflexů vycházejících z horní části krční páteře. Vedle proprioceptivní aferentace mají 

i nociceptivní, kterou můžeme pociťovat jako tlak nebo bolest. Pro stabilní udržování 

polohy je výhodnější vazivová tkáň, protože je méně metabolicky náročná, než svalová.

(Véle, 2006; Čihák, 2001; Véle, 1995)

Nervy

V oblasti horní krční páteře je to mícha, důležité jsou také výstupy spinálních 

nervů, zásobujících šíjové svalstvo a řídících jeho funkci. Významný je nervus (dále n.) 

suboccipitalis, který zásobuje hluboké subokcipitální svaly a má pouze motorickou funkci. 

Jeho neuralogie bývala často diagnostikována a dokonce řešena i operativně při bolestech 

v zátylí. Vegetativní vlákna tvoří pleteně okolo cév, významný je n. vagus, který prochází 

touto oblastí a může vyvolávat různé vegetativní příznaky (Čihák, 2001; Véle, 1995; 

Dylevský, 2009; Sinělnikov, 1952).

Cévy

Z hlediska cévního zásobení má svůj význam a. vertebralis, která prochází 

trigonum suboccipitale. Při současném záklonu a rotaci u zhoršené funkce této artérie se 

zhoršuje zásobování některých partií mozkového kmene, což může vést až k synkopě. 

Proto je nutné u starších osob dávat pozor na záklony hlavy spojené s rotací. Kromě 

krevních cév zde probíhají i lymfatické cévy s uzlinami, které při zduření mohou tlačit na 
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nervové kmeny. Cirkulační poruchy v této oblasti se projevují pohybovou inkoordinací, 

nejistotou, závratí apod. (Véle, 2006; Čihák, 2001; Véle, 1995).

Funkční dominance horní krční páteře

Horní krční páteř s kraniocervikálním spojením je funkčně nejvýznamnější úsek 

axiálního systému. Je mechanicky velmi namáhán a proto bývá často zdrojem funkčních 

a organických poruch krční páteře tzv. cervikokraniálním syndromem. Horní krční páteř

má funkční i topický vztah ke strukturám, které ovlivňují udržování rovnováhy (nucleus 

vestibularis deitersi) a pohybovou koordinaci (cerebellum) (Véle, 2006; Dylevský, 2009; 

Véle, 1995).

1.1.2.4.2  Kineziologie horní krční páteře

Obrázek 1. Rozsahy pohybů krční páteře dle Kapandjiho (Kapandji, 1974).
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Atlantookcipitální kloub

Pohyb zde probíhá ve 3 směrech: 

1. axiální rotace hlavy proti krční páteři v horizontální rovině

2. flexe – extenze (kyv hlavy) vpřed a vzad v sagitální rovině

3. lateroflexe (kyv hlavy do strany) ve frontální rovině

Axiální rotace se vždy sdružuje s pohybem atlasu vůči axisu. Celkový rozsah 

pohybu je 25°, dle některých autorů až 40° k jedné straně. Při rotaci doleva nastává 

i současně lateroflexe doprava. Axiální rotaci mohou omezovat zkrácená ligamenta 

a kloubní pouzdra a zkrácený m. obliquus capitis superior a částečně i m. obliquus capitis 

inferior (Véle, 2006; Dylevský, 2009; Véle, 1995; Kapandji, 1974).

Rozsah flexe – extenze (kyv hlavy dopředu a dozadu) je obvykle 15°. Při flexi 

hlavy se okcipitální kondyly posouvají nazad, os occipitale se vzdaluje od zadního oblouku 

atlasu, přitom vzniká extenze v kloubu atlas – axis. Flexi  mohou omezovat kloubní 

pouzdro, ligamenta, svaly (zkrácení mm. recti posteriores minores nebo i maiores). Flexe 

je poměrně malého rozsahu, kvůli slabým mm. recti capitis anteriores. Extenzi můžeme 

chápat jako inverzi flexe (Dylevský, 2009; Véle, 1995; Kapandji, 1974).

Lateroflexe je pohyb hlavně mezi axis – C3. Podle Lewita a Jirouta (1975) je 

lateroflexe realizována rotací obratle C1 proti obratli C2. Pohyb vzniká asymetrickou 

kontrakcí hlubokých zadních šíjových svalů (převažuje m. obliquus  capitis superior, 

pomáhá m. rectus capitis lateralis). Celkový rozsah pohybu mezi okciputem a C3 je 8° (5° 

mezi axisem a C3 a 3° mezi atlasem a okciputem). Lateroflexi omezují ligamentozní 

aparát, kloubní pouzdra, zkrácené mm. obliquus capitis superior et inferior a m. rectus 

capitis anterior (Kapandji, 1974; Véle 1995).

Kloub atlas - axis

Umožňuje také pohyb ve třech směrech:

1. axiální rotace v horizontální rovině

2. flexe – extenze (kyv dopředu a dozadu)

3. lateroflexe (úklon)

Axiální rotace je velkého rozsahu a podle Lewita (1975) se pohybuje mezi 25 až 

40°. Představuje tak hlavní složku při rotaci hlavy vzhledem ke krční páteři. Flexe –

extenze se pohybuje asi kolem 15°. Lateroflexe má nepatrný rozsah pohybu (Véle, 2006; 

Dylevský, 2009; Véle, 1995; Kapandji, 1974).
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Pohybová omezení a rozsah pohybů 

Největší rozsah pohybů je při rotacích hlavy, nejčastější a nejpoužívanější pohyb je 

azimutálního charakteru, který vyžaduje otáčení hlavy při sledovacích pohybech. Rozsah 

pasivní rotace závisí na poloze těla vůči gravitaci, vleže je větší než ve stoje. Vleže je 

daleko nižší tonus šíjových svalů, protože odpadá řada mechanismů udržujících polohu ve 

vertikále. Funkce horní krční páteře má přímý vztah k poruchám stability a k řídícím 

mechanismům vzpřímeného stoje. Posturální funkce také ovlivňuje vztah této oblasti 

k a. vertebralis, právě kraniální symptomatologie je častým důsledkem poruch motility. 

Poruchy aferentních signalizací v horní krční páteři mohou nepříznivě působit i na 

pohybovou koordinaci distálních segmentů, např. mikrotraumata v této oblasti mohou 

zvýšit svalovou nerovnováhu, která vyžaduje určitou korektivní adaptaci a ta vede 

k přetížení určitých segmentů. Tato oblast je enormně citlivá na aferentaci proprio 

i nociceptivní, a z tohoto důvodu je nutné začínat diagnostický postup na axiálních 

strukturách vždy v cervikokraniální oblasti a nejen v oblasti projekce symptomatologie. 

Omezení mezi atlasem a occiputem jsou způsobena výhradně vazivovými nebo svalovými 

strukturami, neboť mezi těmito dvěma obratli nejsou žádné menisky. Vazivové pouzdro 

někdy může utvořit řasu, která se dostane do kloubu a imituje tak existenci meniskoidu 

(Lang, 1993; Véle, 1995; Kapandji, 1974).

1.1.2.4.3  Dolní krční páteř

Dolní segment krční páteře je spojovacím článkem mezi horním úsekem krční 

páteře a hrudní páteří. Oblast C6 – 7 – Th1 označovaná jako cervikotorakální přechod je 

mechanicky nejnamáhavějším místem této oblasti. CTh přechod je náchylný 

k mikrotraumatizacím, které se mohou stát ložisky nociceptivní aference a zdrojem 

funkčních a organických poruch. Funkčně zasahuje úsek dolní krční páteře až ke čtvrtému 

hrudnímu obratli. Dolní krční páteř má také úzký vztah k inervaci, potažmo i funkci 

horních končetin a má vztah i k inervaci bránice (n. phrenicus) (Véle, 2006; Véle, 1995; 

Kapandji, 1974). 

Skelet

Palpačně důležité tvrdé tkáně jsou zejména místa svalových úponů (proc. 

transversi, proc. spinosi, proc. articulares, laminy obratlů a výstupy z foramina 
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intervertebralia). Mohou zde vznika různé trigger points (spoušťové body). Obratle C3 až 

C7 tvoří kostěnou část (Čihák, 2001; Véle, 1995).

Měkké tkáně

Svaly

Hluboká vrstva

Je tvořena složitým systémem krátkých svalových snopečků se silnou vazivovou 

složkou. Řadí se sem mm. interspinales (spojující jednotlivé proc. spinosi mezi sebou), 

mm. intertransversarii (propojující sousední proc. transversi mezi sebou), mm. multifidi 

(propojující intersegmentálně proc. articulares i proc. transversi s proc. spinosi C2 – C7), 

mm. rotatores (spojující proc. transversus s obloukem vyššího obratle) (Čihák, 2001; Véle, 

1995; Sinělnikov, 1952).

Střední vrstva

Je tvořena delšími svaly, které propojují krční a hrudní obratle, případně 

i s lopatkou. Patří sem m. semispinalis cervicis (spojuje krční páteř s hrudní páteří), 

m. splenius cervicis (spojuje krční páteř s hrudní páteří), m. longissimus cervicis (spojuje 

krční páteř s dolní krční a horní hrudní páteří), m. iliocostalis cervicis (spojuje krční páteř

se žebry a je spolu s m. longissimus cervicis součástí m. erector spinae), m. levator 

scapulae (spojuje C2 – C4 s lopatkou). Funkčně sem patří i m. semispinalis capitis, 

m.splenius capitis, m. longissimus capitis (Čihák, 2001; Véle, 1995; Sinělnikov, 1952).

Povrchová vrstva

Povrchovou vrstvu tvoří m. sternocleidomastoideus a m. trapezius (viz. popis 

u horní krční páteře) (Čihák, 2001; Véle, 1995; Sinělnikov, 1952).

Postranní vrstva

Reprezentují ji svaly skalenové, které zčásti zasahují i do horní části krční páteře. 

Spojují krční páteř s prvními dvěma žebry hrudníku. Mm. scaleni: m. scalenus anterior 

(spojuje tubercula anteriora transverzálních výběžků C3 – C6 s prvním žebrem), 

m. scalenus medius (spojuje příčné výběžky C2 – C7 s prvním žebrem), mm. scalenus 

posterior (spojuje tubercula posteriora příčných výběžků C5 – C7 s druhým žebrem). 

Fissura scalenorum je štěrbina nacházející se mezi m. scalenus medius a m. scalenus 
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anterior, kterou prochází systém nervových vláken plexus brachialis a. subclavia a vena 

(dále v.) subclavia (Čihák, 2001; Véle, 1995; Sinělnikov, 1952).

Funkce skalenových svalů 

Při oboustranné kontrakci silně flektují krční páteř proti hrudníku a zdůrazní se 

přitom krční lordóza. Při asymetrické kontrakci provádějí rotaci ve směru převahy aktivity. 

Při jednostranné kontrakci dělají laterální flexi šíje s rotací ke stejné straně. Spoluúčastní se 

dýchání, protože se upínají na žebra, mohou při současné fixaci krční páteře předními 

šíjovými svaly pomáhat zvedat tahem za žebra hrudník při inspiriu. Z tohoto důvodu se 

označují také jako auxiliární inspirační svaly (Čihák, 2001; Véle, 1995; Sinělnikov, 1952).

Vazivo

Kloubní pouzdra

Společně s příslušnými ligamenty zpevňují meziobratlové klouby a jsou zdrojem 

proprioceptivní aferentace (Čihák, 2001; Véle, 1995; Sinělnikov, 1952).

Ligamenta

Zpevňují jednotlivé segmenty a zároveň omezují rozsah pohybu. Řadí se sem: lig. 

longitudinale anterius a lig. longitudinale posterius (spojují vpředu a vzadu podélně 

obratlová těla a propojují se i s ploténkami), ligg. flava (spojují jednotlivé obratlové 

oblouky), ligg. interspinalia (spojují navzájem proc. spinosi a probíhají paralelně mm. 

interspinales), ligg. intertransversalia (spojují navzájem proc. transversi a mají paralelní 

průběh s mm. intertransversarii), lig. supraspinale tvořící silný pruh zvaný ligamentum 

nuchae (spojující okciput s proc. spinosi krčních obratlů a tvořící úpon m. trapezius) 

(Čihák, 2001; Véle, 1995; Sinělnikov, 1952).

Fascie

Jsou to vazivové obaly svalů umožňující jejich mechanicko – funkční propojení. 

M. trapezius a m. sternocleidomastoideus obaluje fascia colli. Infrahyoidální svaly jsou 

obaleny fascií colli media. Fascia colli profunda opouzdřuje mm. scaleni a m. longus colli 

a přechází do fascie obalující zadní šíjové svaly (Čihák, 2001; Véle, 1995; Sinělnikov, 

1952).
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Discus intervertebralis

Je to pružná meziobratlová ploténka, tvořící elastický přechod mezi sousedními 

obratli a související s ligamenty na páteři. V klidu do sebe nasává vodu a zvětšuje svůj 

objem až o 10%. Při zátěži je voda vypuzována. Při flexi se voda vypuzuje více než při 

extenzi. Při přetížení ploténky může její obsah vyhřeznout subligamentózně nebo až do 

tekálního prostoru, kde může utlačovat míšní kořeny nebo míchu. V dospělosti se stává 

avaskulární a výživa probíhá pomocí difúze, a s přibývajícím věkem ztrácí pružnost 

(Čihák, 2001; Véle, 1995; Dylevský, 2009).

Nervy

Probíhá zde mícha, jež je relativně dobře chráněna kostěnou strukturou tvořenou 

obratli. Výstupy spinálních nervů, které tvoří dvě nervové pleteně – plexus cervicalis (C1 –

C4) a plexus brachialis (C5 – Th1), jsou oproti míše fragilnější. Prochází a větví se tady 

také n. vagus (X), n. accessorius (XI) a n. hypoglossus (XII) a jsou zde též vegetativní 

ganglia cervicalia a důležitý je i n. phrenicus, který zásobuje bránici (Čihák, 2001; Véle, 

1995; Sinělnikov, 1952).

Cévy

Mezi významné tepny na krku se řadí především a. carotis a a. vertebralis. Arteria 

vertebralis má rozhodující roli u krčních syndromů, protože prochází kanálky v proc. 

transversi a odstupují z ní významné radikulární arterie zásobující míchu a arterie pro 

mozkový kmen a mozeček. Na dolní krční páteři je důležitá cirkulace venózní (v. carotis, 

v. vertebralis) a lymfatická. Větve některých nervů jsou uloženy povrchně, proto bývá 

nebezpečné odstranění některých krčních uzlin (hlavně v horních částech krční páteře), 

které může způsobit porušení inervace některých krčních a pletencových svalů a následně 

způsobit až parézu či plegii daných svalů (Čihák, 2001; Véle, 1995; Sinělnikov, 1952).

1.1.2.4.4  Kineziologie dolní krční páteře

Ve fyziologickém středním postavení je dolní krční páteř v mírné lordóze, kterou 

lze zmenšit symetrickou kontrakcí m. longus colli. (Véle, 1995).

Při extenzi dolní krční páteře horní obratle sklouznou nazad až se kloubní štěrbiny 

nahoře mírně rozevřou a současně se sklápějí dozadu. Rozsah do extenze je omezen tahem 
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lig. longitudinale anterius a také tím, že na sebe narazí obratlové oblouky a současně i tím, 

že na sebe narazí horní část proc. articularis dolního obratle a proc. transversus horního 

obratle. Z tohoto důvodu je při artrotických změnách extenze omezena (Čihák, 2001; Véle, 

1995).

Při flexi dolní krční páteře dojde k tomu, že horní obratel se sklouzne a skloní se 

dopředu a současně se mírně pootevře kloubní štěrbina zespodu. Rozsah flexe je omezován 

pouze tahem ligament (lig. longitudinale posterius, ligg. flava, lig. nuchae, ligg. 

interspinalia) a elasticitou kloubních pouzder. Flexi může omezovat i iritace míšních plen. 

Při poraněních typu whiplash dochází k poškozování tohoto ligamentózního aparátu. Při 

flexi a extenzi krční páteře dochází k pohybu i v unkovertebrálních kloubech (Véle, 1995; 

Sinělnikov, 1952).

Lateroflexe je značně omezována kostními strukturami, dochází při ní k otevírání 

unkovertebrálního kloubu na konvexní straně. Lateroflexi do určité míry ovlivňuje 

i ligamentózní aparát (Véle, 1995).

Rotace dolní krční páteře se těžko odděluje od rotace horní krční páteře, z tohoto 

důvodu se uvádí celkový rozsah pohybu. Pro odlišení pohybového omezení v sektoru 

horním nebo dolním používá Lewit pro hodnocení horního rotaci hlavy v předklonu a pro 

dolní sektor rotaci hlavy v záklonu. Při rotaci do 25° se pohyb děje převážně mezi atlasem 

a axisem, při větším rozsahu dochází současně k úklonu (Lewit, 2003; Véle, 1995).

Rozsah pohybů krční páteře měřených goniometrem je veličina velmi subjektivní. 

Porovnání goniometrických hodnot u Kapandjiho (1975) , De Brunnera (1973) viz tabulka 

č. 2:

Tab. 2. Rozsah pohybů dolní krční páteře (Véle, 1995)

Pohyb Dle Kapandjiho Dle De Brunnera

Flexe - Extenze 100°- 110° 70°- 90° 

Lateroflexe od středu 45° 45°

Rotace od středu 80°- 90° 60°- 80°

Z tabulky vyplývá, že je značný rozdíl v hodnocení flexe – extenze a rotace, na rozsahu 

lateroflexe se oba autoři shodují. 

Goniometrický rozsah pohybu je důležitý pro dokumentaci, ale pro praxi je 

důležitější zhodnotit odpor na konci pohybu, protože poskytuje informace o charakteru 
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pohybového omezení, které jsou stěžejní pro stanovení terapeutického postupu. Pohyby se 

prakticky vždy kombinují a je důležité se při hodnocení spolehnout na palpační nález 

(Lewit, 2003).

Rozsah pohybů a jejich omezení

Podobně jako u horního segmentu je rozsah pohybů závislý na poloze těla, ve stoje 

je rozsah menší než vleže. Rozsah pohybů se snižuje kraniokaudálně a zvyšují se 

mechanické nároky na zatížení. Nejfragilnějším místem dolního segmentu je oblast obratlů 

C5 – C6 a C6 – C7, kde mohou přetížením vznikat mikrotraumata. Při spondylopatiích zde 

dochází k pohybovým omezením. Mohou zde také vznikat příznaky komprese nervově 

cévních struktur ve foramina intervertebralia, příznaky jsou často radikulárního charakteru. 

Při fibróze nebo zduření mm. scaleni dochází k iritaci brachiálního plexu 

a pseudoradikulární symptomatologie se promítá do oblasti horní končetiny. Pohybové 

omezení může vznikat i při lokální iritaci, která vede k porušení statické nebo dynamické 

rovnováhy svalů a projevuje se pohybovým omezením v určitém směru, jež je provázeno 

vzrůstajícím odporem proti prováděnému pohybu v daném směru. Funkčním blokem 

označujeme pohybová omezení vznikající relativně náhle abnormální aferentní signalizací, 

která poruší dynamickou rovnováhu postavení segmentů. Odstraněním abnormální 

aferentace se může obnovit dynamická rovnováha. Diagnostika a terapie těchto funkčních 

poruch mají velký význam. Dolní krční páteř má souvislost nejen s inervací horní 

končetiny, ale i s dýcháním, které může být ovlivněno používáním auxiliárních dýchacích 

svalů (Véle, 1995; Dylevský, 2009).

1.1.2.5  Klasifikace poranění krční páteře

Clowardova klasifikace

Vznikla v roce 1955 a ve své době byla hojně využívána. Jedná se o mechanistickou 

klasifikaci, která okrajově zahrnuje dolní i horní krční páteř. V současné době je pro svou 

jednoduchost využívána zvláště na všeobecných traumatologických pracovištích. 

Je vhodné ji znát pro komunikaci zdravotníků před transportem na specializovaná 

pracoviště.

Rozlišuje:

1) poranění měkkých částí

 whiplash injury

 hyperextenzní poranění s parézou
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2) poranění skeletu

a) luxace

 flekční poranění 1. až 4. stupně

 extenzní poranění

b) kompresivní poranění těla obratle 1. až 4. stupně

c) kombinace poranění

dislokace těla obratle se zlomeninami zadních elementů

poranění horní krční páteře (Štulík et al., 2010).

1.2  SPECIÁLNÍ ČÁST

1.2.1  Definice whiplash 

Whiplash injury v překladu znamená šlehnutí bičem, v odborné literatuře je někdy 

uváděn pod názvem „ bičové trauma“, ale také pod názvy hyperakcelerační úraz, 

decelerační trauma, hyperextenční poranění krční páteře, diskoligamentózní poranění krční 

páteře nebo také například jako opěrkový syndrom (Štulík et al., 2010; Rychlíková, 1997; 

Lewit, 2003; Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003).

Poranění krční páteře a měkkých tkání kolem páteře vzniká při prudkém,

nečekaném nárazu, někdy i při prudkém zabrždění. Tento typ poranění je v důsledku 

velkého rozvoje automobilismu ke konci 20. století stále častějším problémem. K nárazu 

může dojít dvojím způsobem, a to, že auto buď narazí na překážku nebo do stojícího auta 

zezadu narazí jiné vozidlo (Rychlíková, 1997).

Termín whiplash poranění poprvé použil americký ortoped Harold  E. Crow v roce 

1928. Byl definován jako efekt náhlé akceleračně – decelerační síly na krční páteř a horní 

trup způsobený zevními silami, které uplatňují efekt „švihnutí bičem“. Před rokem 1928 se 

používal pro poranění název "Railway Spine" ("Železniční páteř"), protože postihovalo 

cestující ve vlaku, kteří byli vystaveni prudkému nárazu s následním trhnutím hlavou nebo 

páteří. Přesný mechanismus vzniku poranění byl popsán v roce 1953 (lékaři Gay a Abbott) 

(Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003).
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The Quebec Task Foree on Whiplash – Associated Disorders (WAD) redefinovala 

whiplash v roce 1995 jako akceleračně – decelerační mechanismus přenosu síly na krční 

páteř, způsobený nárazem zezadu a z boku, a to hlavně při srážkách motorových vozidel, 

ale také při poraněních způsobených skokem do vody nebo podobnými úrazy. Přenos 

energie má za důsledek poranění kostí nebo měkkých tkání (whiplash injury), které může 

vést k širokému spektru klinické symptomatologie (whiplash associated disorders – WAD) 

(Spitzer, Skovron, Salmi et al., 1995).

Whiplash injury bývá  také definováno jako poranění z nepřímého násilí vznikající 

v souvislosti s vnějším nárazem. Opěrkový syndrom proto, že je také časté udeření hlavy 

o špatně nastavenou opěrku sedadla. Hlava a krk vykonávají prudké ohnutí vpřed nebo 

vzad, které je okamžitě následováno prudkým pohybem hlavy nebo krku opačným 

směrem. Tento pohyb svým principem připomíná pohyb vlnícího se biče při šlehnutí 

a klíčovou roli zde hraje odstředivá síla, která vede ke zpětnému trhnutí hlavy (Časarová, 

Štěpanovský, 2009).

1.2.2  Incidence 

Incidence zaznamenaných případů whiplash injury v mnoha západních zemích 

během posledních dvaceti let dramaticky stoupla. Procentuální zastoupení whiplash injury 

ze  všech ostatních zranění při dopravních nehodách dosahuje 35% celosvětově, avšak 

v Britské Kolumbii či Kanadě je přibližně 60%. Ve Velké Británii udávají statistiky 

dopravních nehod  vedené pojišťovnami asi 300 tisíc nových případů WAD každý rok 

(Moore, Jackson, Hammersley, 2005).

Existuje pouze jedna studie, která konkrétně zkoumá výskyt WAD v dětské populaci. 

Výskyt  WAD je asi u 29% dětských pasažérů po autonehodách, ale tato data nedosáhla 

klinického testování (Boyd, Massey, Duane, Yates, 2002).

1.2.3  Příčiny vzniku 

Mezi nejčastější příčiny vzniku whiplash injury bezesporu patří dopravní nehody 

vyvolané zadním, ale i čelním či bočním nárazem. Riziku poranění jsou vystaveni nejen 

řidiči, ale i všichni spolujezdci. Úrazy tohoto typu provázejí také nehody autobusů, vlaků 



26

(prudké zabrždění vlakové soupravy,..). Whiplash poranění se netýká jen dopravních 

nehod, ale i různých sportů, při nichž dochází ke kolizím a nárazům (adrenalinové sporty, 

hokej, cyklistika, box, rugby, jízda na koni,..). K poranění může dojít také i ve zcela 

odlišných situacích jako je například pád ze schodů, ze žebříku, uklouznutí, při seskoku, 

při pádu na horní končetiny a jiných podobných úrazech. Přestože WAD (whiplash injury 

disorders) není spojeno s vysokou mírou mortality, může způsobovat značné množství 

morbidity (Moore, Jackson, Hammersley, 2005; Hahn, 2005; McKenzie, 2005).

1.2.4  Mechanismus vzniku 

Mechanismus vzniku je velmi komplexní. Podstatou je zhmožděná tkáň a krevní 

výrony, které vznikají vlivem obrovského zrychlení v oblasti míchy, mozkového kmene, 

smyslových orgánů a vazivově svalového aparátu krční páteře. Vlivem působení velké 

zevní síly jsou extrémní polohy tlumeny nikoliv svaly, ale vazy a kloubními pouzdry, které 

se v okamžiku nárazu prudce napnou do krajní fyziologické meze, náhlým napětím 

vznikají ložiska výronu a zhmoždění, která mohou být velmi malá až mikroskopická 

a současně mnohočetná. Tělo nahrazuje zhmožděné buňky vazivovou tkání, která je 

funkčně méněcenná a může měnit strukturu okolních tkáním a průběh nervů (Rychlíková, 

1997).

V době nárazu se krk nachází v protruzi, ploténky dolní části krční páteře jsou ve 

flexi, dojde k distorzi obsahu plotének směrem dozadu. Hlavní síla působí ve směru 

extenze, ačkoliv následně dochází ke flexi. Ramena a hrudník se posunují vpřed, zatímco 

hlava je nejprve vzhledem ke své hmotnosti nehybná. Ramena, která táhnou krk z polohy 

pod hlavou vpřed, způsobí rotaci dozadu a nahoru. K extenzi krku dochází proto, že zbytek 

těla se ve vztahu k nehybné hlavě posunuje dopředu. Čas, během kterého se toto stane je 

velice krátký, asi kolem 80 milisekund (Zemanová, Bezvodová, Vacek, 2003).

Náhlá hyperextenze krku může způsobit několik typů zranění:

 Distenze předních svalů a vazů, hltanu, atd.

 Poranění kompresí meziobratlových kloubů s následnou poúrazovou artritidou

 Posteriorní derangement (výhřez) plotének dolního segmentu páteře v důsledku 

toho, dojde ke stlačení zadní části plotének dolního segmentu páteře



27

 Anteriorní derangement v horních ploténkách, které při nárazu byly přetížené při 

extenzi

(McKenzie, 2005).

Současné studie publikované hlavně Panjabim potvrdily, že pohyb je velmi 

komplexní. Během prvních 50 - 75 ms po nárazu dojde k esovitému zakřivení krční páteře, 

poté k progresivní extenzi a následně flexi krční páteře (Zemanová, Vacek, Bezvodová, 

2003).

Rozsah, intenzita a typ poškození krční páteře po whiplash poranění (následkem 

autonehod) závisí na:

 Rychlosti nárazu a velikosti akceleračních sil

 Typu úrazu a kinetice při nárazu

 Poloze hlavy a trupu při nárazu

 Kombinaci hyperextenčně – flekčního pohybu s eventuelní rotací či lateroflexí 

 Přítomnosti a nastavení hlavové opěrky (Hahn, 2009).

V oblasti dolní krční páteře je v důsledku axiální komprese s abnormální extenzí 

poškození hlavně kloubně – ploténkové, zatímco v oblasti horní krční páteře je poškození 

vazivově – svalové (Hahn, 2009).

1.2.5  Příznaky 

Bezprostředně po vzniku poranění mohou být příznaky minimální, také rentgenové 

vyšetření hlavy a krční páteře nemusí nic prokázat. Ženy a děti jsou náchylnější ke vzniku 

whiplash injury, protože jejich krční svalstvo není tak silně vyvinuto jako u mužů. U 52% 

pacientů po úrazu whiplash se objeví nejrůznější symptomy buď rovnou po úrazu, nebo 

v průběhu několika málo hodin po traumatu. Naprostá většina je lokalizovaná do oblasti 

hlavy, krku a ramen. Bezprostředně po úrazu se u 35 % nacházejí neurologické příznaky, 

z nichž je pak u jedné třetiny popisováno postižení kraniálních nervů a mozkového kmene. 

Postižení míšních struktur dokumentuje statistika, kdy lze nalézt kvadrupostižení 

nejrůznější závažnosti u 3,6% pacientů po WAD (Hahn, 2009; Čečka, 2005; Patijn, Vacek, 

2005).
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Do 24 hodin se mohou rozvinout typické příznaky: 

 Bolest hlavy (54 – 66%)

 Bolest a ztuhlost šíje (v 88 až 100%)

 Bolest spánkové a čelistní kosti

 Závratě

 Bolesti zad

 Omezená pohyblivost krční páteře

Může se vyskytovat i celá škála doprovodných příznaků, mezi které patří:

 Poruchy polykání

 Poruchy vidění (dvojité vidění)

 Zvonění, hučení v uších

 Chrapot

 Bolest a ztuhlost ramen (brachialgie)

 Bolest a slabost v rukou

 Poruchy koncentrace

 Poruchy paměti

Tyto symptomy se celkově označují jako WADs (whiplash associated disorders).

Vyskytují se i přidružené psychické problémy:

 Deprese

 Stres

 Nespavost

 Úzkost

 Frustrace

(Hahn, 2009).

Podle klinické symptomatologie můžeme pacienty s WAD rozdělit do pěti stupňů:

0 – bez subjektivních či objektivních symptomů

I – bolesti hlavy a šíje, pocity ztuhlosti a zvýšené citlivosti

II – bolesti a další subjektivní symptomy, objektivní myoskeletální symptomy

III – bolesti a další subjektivní symptomy, objektivní neurologická symptomatologie

IV – bolesti a další subjektivní symptomy, fraktury, ruptury nebo dislokace.

(Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003).
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Objektivně:

Postižený drží hlavu ztrnule, brání se aktivnímu pohybu. Vyskytují se svalové 

spazmy, hyperalgické kožní zóny a bolestivé body. 

Při segmentovém vyšetření vleže je rozsah pohybů ( dále ROM) v kloubu bez omezení, při 

manuální trakci postižený udává úlevu (Rychlíková, 1997).

Whiplash se často stává „ skrytým poraněním“, účastníci dopravních nehod, kteří 

nejeví žádné symptomy, unikají pozornosti a pokud se u nich brzy poranění 

nediagnostikuje a nezačne adekvátní léčba, může dojít k postupnému rozvinutí problémů 

jako je tinnitus, zhoršení sluchu nebo zraku, závratě, bolesti hlavy a mohou přecházet do 

chronického stádia. Poškozené buňky se hojí vazivovou tkání, která je funkčně méněcenná 

a mění strukturu tkání a průběh nervů. I mikroskopická poranění vazivové tkáně v oblasti 

krční páteře mohou způsobit po letech budoucí „nestabilitu“ páteře. Až 20% pacientů trpí 

trvalými následky v důsledku whiplash injury (Hahn, 2009).

Brachialgie jako součást poruch vyvolaných úrazem typu whiplash 

Přibližně polovina pacienů po whiplash injury si stěžuje na brachialgie s maximem 

bolesti v oblasti ramene. Etiologie je často spojena s traumatizací měkkých struktur krční 

páteře a v některých pramenech se uvádí jako podskupina cervikálního syndromu. Je však 

podceňováno akromioklavikulární skloubení jako etiologie brachialgií. Příčinou je méně 

jasná funkce akromioklavikulárního kloubu a absence diagnostické procedury specifické 

pro postižení právě tohoto kloubu, která by měla dostatečnou validitu a spolehlivost. Při 

retrospektivním sledování určité skupiny lidí po WAD bylo zjištěno, že asi 20% z nich 

udávalo persistující bolesti ramene (a/nebo brachialgie), žádný však z těchto 20% 

nevykazoval neurologické příznaky postižení krčních nervových kořenů. Všichni naopak 

shodně udávali parestezie v ruce na straně bolestivého ramena spolu se subjektivním 

pocitem snížení svalové síly. Parestezie byly většinou lokalizovány do čtvrtého nebo 

pátého prstu nebo do všech prstů. Aktivním a pasivním vyšetřováním ramenního pletence 

se ukázalo, že nejvíce byly omezeny pohyby do abdukce, která se při zevní rotaci uvolní, 

a omezení horizontální addukce. Objevovaly se segmentální dysfunkce v oblasti pěti 

horních hrudních segmentů (včetně kostovertebrálních kloubů na postižené straně). 

Standardní rentgenové (RTG) vyšetření akromioklavikulárního kloubu po whiplash úrazu 

většinou nepřináší průkazný nález, také diagnostická výtěžnost průkazu akumulace 

intraartikulární tekutiny akromioklavikulárního kloubu při studiích na magnetické 

rezonanci (dále jen MRI) je stále předmětem diskuzí (Patijn, Vacek, 2005).
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Mechanismus postižení akromioklavikulární kloubu po úrazu whiplash : 

Většina pacientů lokalizuje svoje obtíže (brachialgie) na stranu, na které byli 

fixováni bezpečnostím pásem. Pohyb těla vpřed při nárazu je blokován bezpečnostním 

pásem křižujícím trup. Trup také rotuje ve směru k fixovanému rameni, ke konci pohybu 

vpřed tlak fixujícího pásu tlačí klavikulu dozadu a to vede k traumatizaci 

akromioklavikulárního skloubení. Pacienti, kteří jsou postiženi na straně nefixované 

pásem, pravděpodobně ve snaze ztlumit náraz, plně extendovali horní končetinu. Ruka, 

která pevně svírala volant a plně extendovaná horní končetina, přenesly náraz přímo do 

oblasti ramenního kloubu. Opět následkem posteriorního pohybu klavikuly dochází 

k postižení akromioklavikulárního skloubení. Terapeutický plán u poranění 

akromioklavikulárního skloubení by měl být komplexní a zahrnovat všechny funkčně 

spojené segmenty ramenního kloubu (skloubení glenohumerální, skapulokostální 

a akromioklavikulární a kostotransverzální klouby; subakromiální prostor a krční páteř). 

Při výskytu brachialgií či bolestí ramena, nejen po úrazech typu whiplash, ale i po 

dopravních nehodách, by se nemělo zapomínat na vyšetření akromioklavikulární skloubení 

(Patijn, Vacek, 2005). 

Vertigo jako následek whiplash injury

Vertigo se řadí do velké škály symptomů po poranění typu whiplash. Jedná se 

o velmi nepříjemný příznak, který může být i špatně léčitelný. Jakmile není specifická 

medikace pro léčbu vertiga, nabízí se možnost využití speciální metody rehabilitace, 

nazývané vestibulární rehabilitace, která si poslední dobou získala všeobecnou pozornost. 

Jedná se o koncept cviků koordinujících oči, hlavu a tělo a využívá u pacientů, kteří trpí 

instabilitou a problémy s rovnováhou. Ke cvičení se používají různé pomůcky jako např. 

gymnastický balón, válcová úseč, trampolínka. Jednotlivé cviky jsou založené na 

udržování rovnováhy a koordinaci očí, hlavy a těla. Pro zjištění míry rizika pádu a také pro 

kontrolu úspěšnosti terapie se zaznamenává výsledek skóre u škály Dynamic Gait Index 

(dále jen DGI, viz příloha č.3, s. 64 – 66).

Dynamic Gait Index

Celkové dosažitelné skóre je v této hodnotící škále 24 bodů. Hodnota 21 a výše 

znamená, že pacientovi nehrozí riziko pádu (nebo minimální) , zatímco hodnota pod 21 

(někde se uvádí pod 19) předpovídá riziko pádů. Škála se skládá z 8 úkolů, v nichž se 

hodnotí: chůze po normálním povrchu (na vzdálenosti 20 stop), chůze se změnami 

rychlosti (zpomalit, zrychlit na pokyn), rovná chůze s otáčením hlavy do stran na pokyn, 
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rovná chůze s flexí a extenzí krční páteře na pokyn, chůze s otočením se na opačnou stranu 

a zastavením (na pokyn), chůze přes překážku, chůze okolo překážek (slalom) a chůze po 

schodech nahoru a dolů. Každý úkol se hodnotí v rozmezí bodů 0 - 3 (3 – normální stav, 0 

– těžká porucha). DGI má tedy uplatnění v hodnocení vestibulárních poruch, Parkinsonovy 

choroby, sklerozy multiplex, cévní mozkové příhody a u geriatrických pacientů. Využívá 

se také tzv. The Tinetti fall efficacy scale, která zahrnuje jak celkovou oblast rovnováhy, 

tak držení těla (Kwo – Shieng Tuo et al., 2006).

1.2.6  Diagnostika whiplash injury 

Především je důležité na možnost vzniku whiplash injury vůbec pomyslet a to 

u každé dopravní nehody, sportovního úrazu či jiné kolize. Diagnostika by měla probíhat 

na multidisciplinární úrovni, protože whiplash může postihovat několik anatomických 

oblastí najednou (hlava, krk, mícha, páteř, ligamenta, svaly, zrak, rovnovážné ústrojí, 

čelistní kloub,..). Pacienta s podezřením na whiplash injury by tak měl prohlédnout 

traumatolog, ORL specialista, oftalmolog, neurolog, rehabilitační lékař. Příznaky se mohou 

objevit až s větším časovým odstupem od poranění a pokud se neuvažuje s možností 

whiplash injury, tak pacient mnohdy bezvýsledně putuje od jednoho lékaře ke druhému. 

V současné době v ČR bohužel není stanoven jednotný diagnostický a terapeutický postup 

pro řešení poranění typu whiplash (Hahn, 2009).

Obvyklá diagnostická vyšetření: 

 Základem je důkladná anamnéza, kdy se dotazujeme na možný mechanismus 

vzniku úrazu a na dřívější poranění v oblasti krční páteře. (ptáme se, zda byl 

poraněný v předklonu, záklonu, zda došlo k natažení svalů na krku, hodnotíme 

případnou bolest a zjišťujeme její charakter, popřípadě vyzařování bolesti, 

přítomnost závratě, zvonění v uších,..).

 RTG páteře, zaměřujeme se standardně na oblast střední krční páteře 

a cervikotorakálního přechodu , dělají se dvě na sebe kolmé projekce, bočná 

a předozadní, s centrací na předpokládané místo poranění. V průběhu vyšetření 

důrazně dbáme na stažení ramen směrem dolů, abychom odhalili změny v oblasti 

cervikotorakálního přechodu.

Dále se provádí základní neurologické vyšetření.
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 Pokud je důvodné podezření na poranění míchy nebo mozku, tak se provádí 

vyšetření pomocí magnetické rezonance či počítačová tomografie. Počítačová 

tomografie (CT) má hlavní význam v zobrazení stavu kostních struktur, zvláště 

potom v zobrazení páteřního kanálu. MR vyšetření se provádí při podezření na 

poranění měkkých tkání (intervertebrální disk, vazy, nervové struktury), při 

poranění  pro rtg nepřehledného terénu cervikotorakálního přechodu a při 

diskrepanci mezi rtg a neurologickým nálezem. Obecně lze konstatovat, že MR má 

proti CT horší rozlišovací schopnost a horší zobrazení strukturálních změn 

traumatického původu ve skeletu, naopak lépe zobrazí tkáňový kontrast a měkké 

tkáně včetně obsahu páteřního kanálu.

 V případě, že se u pacienta objevují příznaky whiplash injury, provádí se vyšetření 

rovnovážného ústrojí (Tetrax systém ) a vyšetření smyslů. 

Dále je možné provést kineziologický rozbor, jehož součástí je důkladná anamnéza, 

vyšetření aspekcí, palpační vyšetření, goniometrie, měření rozvíjení páteře,… (Zemanová, 

Vacek, Bezvodová, 2003; Hahn, 2009).

Termín whiplash by neměl být používán jako diagnóza (např. stav po whiplash), 

protože popisuje tři navzájem související součásti jednoho děje: 

 Whiplash událost – jedná se o biomechanický proces, který postihne účastníky 

dopravní nehody 

 Whiplash poranění – je výsledkem whiplash události

 Whiplash syndrom – tvoří souhrn symptomů, které jsou přisuzovány whiplash 

poranění (Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003).

1.2.7  Tetrax systém

Vynálezcem a autorem diagnostického přístroje Tetrax je profesor 

československého původu Reuven Kohen - Raz Ph.D. Přístroj Tetrax BALANCE 

ASSESMENT (viz obrázek 1.) je unikátní přístroj provádějící funkční diagnostiku i těch 

nejjemnějších odchylek stability a rovnováhy pacienta a slouží k určení jejich zdroje 

a původu v těle (Hořínková, 2009).

Whiplash injury patří k velmi zrádným poraněním, která běžné vyšetřovací metody 

mnohdy neodhalí, proto je pro jeho vyloučení důležité provést důkladné vyšetření 

smyslových funkcí, převážně rovnovážného ústrojí. Včasná a správná diagnostika výrazně 
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snižuje množství pacientů s trvalými následky. Velmi důležitá je anamnéza, kdy se cíleně 

ptáme na mechanismus vzniku úrazu a možné poranění šíje. Bohužel však většina 

vyšetřovacích metod v ČR nedokáže spolehlivě tento syndrom diagnostikovat, takže 

zůstává až 40% pacientů s negativním vyhodnocením (jsou považováni za zdravé). Ale 

vzhledem k tomu, že jejich obtíže stále přetrvávají, tak vyhledávají lékařskou pomoc stále 

dokola, či hledají alternativní způsoby léčení jejich problémů. Do budoucna se nabízí 

možnost tuto situaci změnit a správně diagnostikovat whiplash pomocí Tetrax systému. 

Tetrax systém umožňuje diagnostikovat a vyhodnotit vertiga, poranění způsobená 

nadměrným tlakovým zatížením krčních segmentů, či reakce na léky a intoxikace. Má 

vysoce citlivé senzory, unikátní metodu analýzy a patentovaný počítačový software, díky 

kterým dokáže lokalizovat patologické zdroje funkčních odchylek i ve stádiích, kdy ještě 

nemusí být zachytitelné běžnými vyšetřovacími metodami (například u roztroušené 

sklerózy, whiplash injury, u nádorů mozku). Výhodou je, že dokáže například odhalit 

přetrvávající potíže s rovnováhou u pacientů až pět let po zranění, přestože ostatní 

vyšetření byla negativní. Počítačový software pracuje na základě nejnovějších poznatků 

o vzájemném propojení anatomických struktur tvořících složitý dynamický systém, který 

odpovídá za udržování rovnováhy v klidu i během pohybu. Pokud dojde k poškození 

některé z anatomických struktur (centrální nervový systém, periferní nervový systém, 

páteř, dolní končetiny, rovnovážné útrojí, zrak), tetrax systém zobrazí funkční odchylky 

v daném anatomickém segmentu a znázorní je v křivkách. Klinické testování přístroje 

Tetrax bylo zahájeno v roce 1993 a v roce 2004 byl zaregistrován americkým úřadem FDA 

v kategorii Medical Devices a poté získal značku CE pro použití na evropském trhu. 

V letech 2005 – 2009 byl postupně umístěn na přibližně 150 pracovištích a klinických 

centrech na celém světě a využívá se v diagnostice a terapii v oborech medicíny (např.: 

neurologie, traumatologie, ORL, vojenská medicína, rehabilitace, diabetologie). V ČR se 

zatím nachází jen na dvou pracovištích v Praze a to ve FN Královské Vinohrady (ORL 

klinika a Klinika rehabilitačního lékařství). Předpokládá se však, že by se v budoucnu 

rozšířil i na další pracoviště a stal se tak nedílnou součástí vybavení ve většině nemocnic. 

Tetrax systém měří a vyhodnocuje několik nezávislých parametrů na speciální plošině, na 

které pacient stojí po dobu 6 minut. Dokáže odhalit nejjemnější funkční odchylky 

a současně lokalizuje zdroje těchto odchylek, které mohou mít původ v poškození centrální 

nervové soustavy, periferní nervové soustavy, páteře, kloubů dolních končetin, očního 

systému, rovnovážného ústrojí nebo mohou být i psychického původu. Tetrax vyhodnocuje 

stabilitu vzpřímeného stoje, rozložení hmotnosti ve stoji na čtyřech plochách, rychlost 
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pohybu těla a synchronizaci pohybu chodidel. Umí zcela přesně vyšetřit whiplash injury 

a zjistit přítomnost tzv. „ krční závratě“, která toto poranění často provází. Dokáže potvrdit 

souvislost mezi konkrétním příznakem a poraněním, navíc pomáhá nasměrovat lékaře na 

další potřebná odborná vyšetření (oční, ORL, neurologické, ortopedické,..). Odhalí 

simulujícího pacienta a v případě sporných soudních jednání je objektivním arbitrem pro 

případné stanovení výše odškodného (úrazy, autonehody). Výhodou použití přístoje je, že 

vyšetření je neinvazivní, velmi krátké, bezbolestné, pohodlné a lze ho kdykoliv opakovat, 

také pořizovací cena je příznivá (asi 120x menší než např. u magnetické rezonance). Pokud 

se whiplash injury prokáže, přístroj poslouží i k rehabilitační léčbě. Vyšetření je hrazené 

zdravotní pojišťovnou a je třeba s sebou přinést doporučení od praktického lékaře, 

neurologa či ortopeda (Hořínková, 2009; Hahn, 2009).

Obrázek 2. Přístroj Tetrax Balance Assesment (www.sunlightnet.com, 2012)

http://www.sunlightnet.com/


35

1.2.8  Způsoby léčby

1.2.8.1  Farmakoterapie 

Léčba bolesti

 Nefarmakologická: 

- fyzikální léčba – ultrazvuk, aplikace tepla a chladu

- akupunktura

- psychologická péče

- chirurgické řešení

- rehabilitace

 Farmakologická

- Analgetika 

 Opioidní

 Neopioidní

- Adjuvantní léčba

Bolest 

Akutní bolest

Netrvá déle než tři měsíce, bývá intenzivní, dobře lokalizovatelná, má ochranný 

charakter a signální funkci, je provázená řadou změn, např. zánětlivých, metabolických, 

vegetativních, ovlivňuje náladu a chování jedince. Je relativně dobře ovlivnitelná. Zánik 

bolesti je po skončení dráždění (Martínková, 2007).

Chronická bolest

Trvá tři měsíce a déle, má spíše tupý a špatně lokalizovatelný charakter (místo 

bolesti často nemusí odpovídat místu poškození), bývá spojena s depresí, ovlivňuje 

pracovní a sociální život jedince, chronická bolest nenádorové povahy může mít kolísavý 

charakter – je průlomová (Martínková, 2007).

Chronizující bolest

Jedná se o chronickou bolest, která přetrvává i po odstranění vyvolávající příčiny, 

nebo bez příčiny znovu vypukne (Martínková, 2007).
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Psychogenní bolest

Vzniká jako bezprostřední následek emocionálních stavů, psychických onemocnění 

nebo sociálních okolností (Martínková, 2007; Capko, 1998).

Intenzitu bolesti je možné hodnotit mnoha způsoby, velmi často se využívá tzv. 

vizuální analogová škála (VAS), která představuje desetibodovou stupnici, kde nula 

odpovídá stavu bez bolesti a deset maximální představitelné bolesti. Bolest u whiplash 

injury je po úrazu akutní, ale pokud se do třech měsíců neodstraní příčina bolesti, tak může 

přecházet i do chronicity a projevovat se i ve vzdálených oblastech (Capko, 1998; 

Hořínková, 2009).

Analgetika

Opioidní analgetika

Opioidní analgetika jsou požívána k tlumení bolesti středně silné až silné intenzity 

provázející např. pooperační stav, trauma, nádorová onemocnění, infarkt,... 

Tlumí bolest jako příznak onemocnění, ale nemají vliv na její příčinu. Nepůsobí 

hypnoticky, nevyvolávají ztrátu vědomí. Častou nežádoucí reakcí ale bývá 

psychomotorický útlum (únava). Analgezie a některé další účinky jsou zprostředkovány 

přes opioidní receptory. Mezi opioidní analgetika patří: Morfin, kodein, metadon, pethidin, 

fentanyl, pentazocin, tramadol a buprenorfin. Působí nejsilněji proti bolesti akutní, jejíž 

síla souvisí s nadměrnou stimulací nociceptoru. U bolesti chronické nebývá analgetického 

účinku vždy dosaženo. Mají různou cestu podání: perorální, injekční, epidurální, 

transdermální. Některé mají účinky psychotropní (euforie), některé utlumují dýchání, mají 

účinky na trávicí soustavu a dolní cesty močové, způsobují miózu (morfin), problémem 

u opiodních analgetik může být tolerance a léková závislost (její projevy jsou abstinenční 

syndrom a jeho symptomy) (Martínková, 2007).

Nesteroidní protizánětlivé látky – antiflogistika – antirevmatika (dále NSA, NSAIDS)

Ve srovnání s opioidními analgetiky jsou nesteroidní protizánětlivé látky méně 

účinné. Přináší však i další účinky, např. účinek antipyretický, protizánětlivý (jeho účinek 

se dostavuje až po opakované dávce). Mezi nesteroidní protizánětlivé látky řadíme léčiva 

lišící se navzájem mírou zastoupení výše uvedených účinků. Některá z nich jsou dostupná 

bez lékařského předpisu, proto hrozí jejich nadužívání. Jsou indikovány u bolesti slabší 

intenzity (bolest hlavy, zubů, zad,...). Pro akutní bolest je lékem volby paracetamol, 
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metamizol, ibuprofen, diklofenak. U chronické bolesti jsou vhodná NSA s dlouhodobým 

účinkem – naproxen (Martínková, 2007).

Nežádoucí účinky NSA: 

Mají vyšší incidenci především při vyšších dávkách a při dlouhodobém užívání 

a u pacientů vyššího věku. Nejčastěji je vedlejšími účinky postižen GIT (dispeptické 

potíže, nauzea,...), ledviny, nebo se vyskytují kožní reakce. Méně často jsou postižena játra 

a další orgány. 

Dělí se do jednotlivých skupin:

 Analgetika – antipyretika, patří sem salicyláty, paracetamol, pyrazolidinové 

deriváty

 Ostatní léčiva s analgetickými a protizánětlivými účinky – deriváty kyseliny 

octové, deriváty kyseliny propionové (ibuprofen), oxikamy, COX – 2 preferenční 

NSA s nižší prevalencí nežádoucích reakcí na léčbu

Koanalgetika (adjuvantní analgetika)

Do této skupiny se řadí např. antidepresiva, glukokortokoidy, antiepileptika 

(Martínková, 2007).

Myorelaxancia

Jedná se o látky, které uvolňují (relaxují) kosterní svalstvo. Působí jak 

prostřednictvím centrální nervové soustavy – centrální myorelaxancia, tak na úrovni 

nervosvalové ploténky – periferní myorelaxancia. Hladkou svalovinu cévní ani mimocévní 

neovlivňují (Martínková, 2007).

Centrální myorelaxancia: působí na úrovni spinální míchy nebo mozkového kmene, 

kde přenos na interneurální úrovni vede k nadměrnému napětí svalů, tlumí tento přenos 

a snižují tonus kosterních svalů. Využívají se ke zvládnutí akutního dočasného svalového 

spasmu způsobeného úrazem nebo z vertebrogenní příčiny, atd. Patří sem např. diazepam, 

tizanidin, karisoprodol, baclofen (Martínková, 2007).

Periferní myorelaxancia: působí na presynaptickém nervovém zakončení nebo na 

postsynaptické membráně nervosvalové ploténky. Patří sem např. botulotoxin (botulotoxin 

typu A byl testován u pacientů s persistujícími bolesti krční páteře po whiplash injury a byl 

prokázán jeho pozitivní účinek na zmírnění bolestí a zlepšení rozsahu pohybu v krční 

páteři) (Martínková, 2007; Juan, 2004).
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1.2.8.2  Fyzikální terapie : 

Myorelaxační procedury:

 Ultrazvuk

 Amplitudově modulované středně frekvenční proudy s frekvencí obalové křivky 

100 – 200 Hz

 Interferenční proudy ve stejném frekvenčním pásmu

 Parafín (Capko, 1998).

Laser

Laserová terapie podporuje tvorbu kolagenu ve tkáni, čímž se redukuje jizva 

v poraněných (drobnými trhlinkami) svalech, šlachách, chrupavce a ligamentech. Lepší 

hojení tkání umožní zvětšení ROM a zvýší se pevnost v tahu u svalů, šlach a ligament. 

(Poděbradský, Vařeka, 1998).

Elektroterapie

Je zaměřena na zmírnění bolestí, ovlivnění trofiky tkání a myorelaxaci, k čemuž se 

využívají různé druhy terapeutických prudů. V léčbě whiplash inury se využívají 

především analgetické proudy TENS a interferenční proudy (Poděbradský, Vařeka, 1998).

1.2.8.3  Rehabilitační terapie

Podle posledních trendů je doporučovaná fyzioterapie jako efektivní léčba WAD 

(whiplash associated disorders). Terapie po whiplash injury by měla usnadňovat 

a podporovat proces hojení tkání, řídit se individuální reakcí pacienta a snažit se v co 

největší míře a kvalitě obnovit poškozenou funkci. Pozornost se zaměřuje na pacienty dle 

klasifikace WAD se stupněm I a II, protože pacienti se stupněm postižení III a IV jsou 

v prvotní péči neurologů, neurochirurgů a ortopedů (i u těchto pacientů hraje rehabilitace 

významnou roli, ale až po stabilizaci stavu). Prvotní a velký význam má komplexní 

rehabilitační péče u pacientů, u nichž je objektivní neurologický nález a výsledky 

pomocných vyšetření negativní a pacient pociťuje subjektivní potíže a má objektivní 

muskuloskeletální nález (Spitzer et al., 1995).
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Existují dvě možnosti přístupu k terapii u pacientů s WAD:

1. pasivní

2. aktivní

Výběr jedné z nich by měl být podložen výsledky validních vědeckých a klinických 

studií. Správné pochopení fyziologie hojení tkání by mělo usnadnit a podpořit tento proces, 

aby výsledná funkce byla co nejkvalitnější. 

Hojení tkání probíhá ve třech fázích: 

 fáze zánětlivá (fagocytóza, neovaskularizace)

 fáze proliferativní (syntéza kolagenu a glycosaminoglykanů)

 fáze remodelační (konečná fáze formování architektury tkáně) (Zemanová, Vacek, 

Bezvodová, 2003).

1. Pasivní přístup 

Klade důraz na bezpečný a klidný průběh výše uvedených fází hojení, protože 

případnou nevhodnou či příliš časnou aktivitou pacienta nebo brzkým zásahem terapeuta 

by mohlo dojít k rozvoji dalšího poškození zraněných tkání. Pasivní přístup využívá 

farmakoterapie, doporučují se různé typy farmakoterapie v akutní fázi whiplash poranění, 

individuálně indikované lékařem (analgetika, sedativa, NSA, antidepresiva, myorelaxancia, 

lokální obstřiky či injekce, apod.). Dále se využívá imobilizace měkkým krčním límcem 

v obloukovité flexi do 30° po dobu kolem čtyř až šesti týdnů nebo i déle. Dále se aplikuje 

teplo nebo chlad na postižená místa. Využívá se terapeutického ultrazvuku (kontinuální 

forma), elektroanalgezie (TENS a interferenční proudy) a masáží. Tato terapie se na 

základě vědeckých výzkumů a klinických zkoušek jeví jako podpůrná (Zemanová, Vacek, 

Bezvodová, 2003).

2. Aktivní přístup

V aktivním přístupu se prosazuje krátká imobilizace pouze na počátku zánětlivé 

fáze. V dalších fázích (fibroblastické a remodelační) se uplatňuje aktivní přístup k léčbě. 

Delší imobilizace způsobí ztrátu glycosaminoglykanu, mění se poměr kolagenu 

a proteoglykanu, zvyšuje se tvorba vazebných můstků, tím se zvýší tuhost vaziva 

a původně pohyblivá tkáň se stává méně pohyblivou. Při imobilizaci také dochází ke 

vzniku nekvalitní jizvy, aplikace kontrolovaného tlaku má vliv na její lepší kvalitu. Včasná 

aktivace a zkrácení doby imobilizace tak zlepší viskoelastické vlastnosti hojící se tkáně. 
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Využívá se stejných možností farmakoterapie jako u pasivního přístupu, dále imobilizace 

měkkým krčním límcem (v obloukovité flexi do 30°). Vhodná délka imobilizace límcem 

není přesně dána, ale uvádí se kolem čtyř dnů (podle Treatment Guidelines for Whiplash 

Associated Disorders z Quebecu, 1998), některé školy nedoporučují fixaci vůbec a jiné 

týden. Vzhledem ke komplikovanosti problematiky by fixace límcem měla být přísně 

individuální (Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003).

Aktivace

V současné době se prověřuje prospěšnost a účinnost terapie pomocí aktivních 

pohybů malého rozsahu řízených a kontrolovaných pacientovou symptomatickou odpovědí 

a prováděných pravidelně v určitých časových intervalech (především McKenzie koncept 

velmi používaný ve Spojených státech) (Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003).

McKenzie koncept: cviky pro pacienty

Tato cvičení se využívají pro léčbu bolestí krční páteře, cvičení se doporučuje provádět 

i preventivně. Po provedení jednotlivých cviků pacient vždy zhodnotí efekt tohoto pohybu 

na bolest. Jestliže se intenzita bolesti centralizovala nebo snížila, může pacient bezpečně 

pokračovat v tomto typu cvičení. Nespornou výhodou je jednoduché provedení, 

nenáročnost na čas a použité pomůcky a v neposlední řadě pozitivní výsledný efekt (viz 

ukázky na obrázcích 3 až 8).

Obrázek 3. Předsunuté držení hlavy
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Na obrázku 3 vidíme předsunuté držení hlavy, kdy se zevní zvukovod dostává až před 

klíční kost. Dochází k nadměrnému namáhání krční páteře a s tím k dalším problémům 

jako jsou bolesti hlavy, krční páteře, atd.

Obrázek 4. Správné držení hlavy

Zevní zvukovod se nachází přibližně v úrovni akromionu.

Obrázek 5. Retrakce hlavy vsedě
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Na obrázku 5 pacient zasouvá hlavu dozadu až vyčerpá svůj maximální rozsah, několik 

sekund vydrží v maximální pozici a poté zrelaxuje. Cvik se opakuje desetkrát v jedné sérii 

šestkrát až osmkrát za den.

Obrázek 6. Retrakce hlavy vsedě s přetlakem

Cvičení může být efektivnější, pokud pacient přiloží obě ruce na bradu a pevně zatlačí 

proti směru zasouvání hlavy tak daleko, kam je to možné.

Obrázek 7. Poloha krční páteře vleže
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Obrázek 8. Retrakce hlavy vleže

Pacient zatlačí hlavou do podložky a současně přitáhne bradu ke sternu. Po dosažení 

maximální pozice na několik sekund pacient relaxuje a povolí hlavu a krk. Cvičení se 

provádí desetkrát v jedné sérii celkem šestkrát až osmkrát za den.

Další metody rehabilitace

Pasivní mobilizace krční páteře v nebolestivém směru (Janda a spol.)

Je důležitá velikost a směr působení sil, protože při správném působení se zlepšuje kvalita 

hojené tkáně a zvyšuje se síla. Výhodou je, že se při pasivní mobilizaci v nebolestivém 

směru vyhneme riziku špatně během dne prováděných pohybů pacientem, který je bez 

kontroly terapeuta (Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003).

Od počátku terapie se také využívá korekce postury vsedě i vleže, ruční trakce 

v obloukovité flexi do 30° cílená hlavně na dolní krční páteř. Mobilizuje se klíček a horní 

žebra (brachyalgie) a vyšetřují se další funkčně související struktury, z důvodu možného 

zřetězení (periferie DK – fibula – SI skloubení – C-Th přechod – horní krční páteř). Je 

kontraindikovaná nárazová manipulace a také v akutním stádiu není vhodné provádět 

mobilizace v oblasti horní krční páteře.

Dále se v terapii používají myofasciální techniky, které jsou účinné a bezpečné 

a mají dobrou odezvu v segmentu i mimo něj. Na začátku terapie by se neměla provádět 

PIR subokcipitálních svalů. Provádí se relaxace horního trapézu a m. levator scapulae 
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aktivací přes rameno a mm. scaleni lze uvolňovat přes mobilizaci prvního a druhého žebra 

podle Ludmily Mojžíšové. Pokud není možný tento způsob relaxace mm. scaleni, vsedě 

fixuje se hlava a krční páteř a druhou končetinou se provede deprese hrudníku. Postupy se 

vybírají individuálně pro každého pacienta na základě jeho reakcí na terapii. Dále se 

ošetřují trigger points ve svalech např. pomocí metod PIR (postizometrické relaxace), 

ischemické presury (Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003; Lewit 2003).

Komplexní přístup

Jeho podstatou je upravení svalové dysbalance podle Jandy, úprava pohybových 

stereotypů a aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře (sensomotorická stimulace, 

Vojtova reflexní lokomoce). Z labilních ploch jsou vhodné molitany, posturomed a později 

válcová úseč. Trampolína, kruhové úseče a výskoky a seskoky z úsečí se nedoporučují. 

Zhruba do třetího týdne je při cvičení na labilních plochách vhodné využívat krční límec

a od šestého týdne je možné zařadit kompletní metodiku senzomotorické stimulace. Dále je 

vhodné pacienty naučit správné stereotypy při běžných denních činnostech, ale 

i pracovních a zájmových aktivitách, upozornit na ergonomická opatření, popřípadě se 

nabízí využití psychoterapie, akupunktury (Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003).

Fáze aktivní terapie

1. fáze – 4 – 7 dní :

První fáze se zaměřuje na redukci bolesti (farmakoterapie indikovaná lékařem, fyzikální 

terapie), důležité je podat informace pacientovi a snažit se ho motivovat a vysvětlit 

problematiku. Pacient má fixovanou krční páteř měkkým límcem a využívá se podpůrné 

terapie (viz pasivní terapie).

2. fáze – 4 – 7 dní – 3 týdny

V druhé fázi se využívá již aktivního přístupu pomocí zmíněných postupů a metodik, ale 

nesmí se provokovat bolest. Je důležité co nejdříve navrátit pacienta k běžným denním 

aktivitám. Dále využíváme pasivní terapie jako podpůrné.

3. fáze – 3 – 6 týdnů

Využívá se komplexního přístupu k terapii. Zvyšuje se aktivace pacienta na úroveň jeho 

tolerance, pokud je normální průběh terapie, zařadí se pracovní a zájmové aktivity. Pokud 

je průběh abnormální, snižuje se úroveň aktivace a zařadí se relaxační techniky, 

psychoterapie,..

4. fáze – 6 – 12 týdnů
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U pacientů stupně II (dle klasifikace WAD) se pokračuje s komplexní terapií , která se 

zaměřuje na korekci pohybových stereotypů, ergonomii a instruktáž. 

5. fáze – více než 3 měsíce

Většinou se jedná o abnormální průběh, kdy potíže přecházejí do chronicity. V této fázi je 

vhodné využít spolupráce psychologa a při chronických bolestech algeziologa (Zemanová, 

Vacek, Bezvodová, 2003).

Aktivní přístup má pravděpodobně při redukci bolesti a obnovení funkce větší efekt 

než pasivní terapeutický přístup. Pohyb podporuje transport tekutin a zlepšuje výživu 

kolagenních struktur, usnadňuje odstranění exsudátu a kontrolovaný tlak umožní lepší 

organizaci kolagenu (Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003).

Existují také studie porovnávající klasickou fyzioterapii v léčbě whiplash injury 

s terapií pomocí konceptu S-E-T (Sling exercise therapy), výsledky říkají, že nejsou žádné 

statisticky významné rozdíly mezi léčbou pomocí New sling exercise therapy a léčbou 

tradiční fyzioterapií.

(Vikne, Oedegaard, Laerum, Ihlebaek, Kirkesola, 2007)

Ve světě se také využívá k terapii whiplash injury rehabilitační zařízení SpineSix® . 

SpineSix BioMotion Spinal Systém (viz obrázek 9) je inovativní počítačem řízené zařízení 

určené pro pacienty, kteří hledají úlevu od bolesti páteře. Klinické studie prokázaly, že 

kontrolovaný pohyb efektivně urychluje hojení u pacientů trpících mnoha běžnými 

poruchami v oblasti zad a krku. Zařízení provádí jemně a bezpečně pomocí 

8 přednastavených léčebných programů fyziologické pohyby v oblasti bederní a krční 

páteře. Lékařské benefity kontrolovaného pohybu zahrnují snížení otoku, snížení zánětu, 

zvýšení rozsahu pohybu a především snížení bolesti zad. SpineSix Therapy je vhodná pro 

předoperační, pooperační nebo neoperovatelnou rehabilitaci páteře. Je vhodná pro terapii 

širokého spektra potíží s páteří od akutních stádií po chronická. Je to relaxační, bezbolestná 

metoda a uvádí se, že mnoho bolestí se sníží už během jednoho sezení. Nabízí velké 

množství progresivních metod v postupu pacienta, začíná se od pasivních pohybů 

vyvíjející se do aktivních s asistencí, aktivních s odporem až po cviky na dynamickou 

stabilizaci. SpineSix byl navržen, aby napodoboval normální mechaniku a fyziologické 

pohyby páteře. Kontrolovaný pohyb může snižovat bolest, snižovat svalový hypertonus, 

zvyšovat ROM, zvyšovat průtok krve a výživu disku, zvyšovat sílu paraspinálních svalů 

a podporuje udržení nebo obnovení stavu (Campbell, 2010).
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Obrázek 9. Rehabilitační zařízení SpineSix BioMotion Spinal System (Campbell, 2010).

1.2.9  Prognóza 

Závisí na vážnosti poranění (drobné trhlinky a hematomy v postižených tkáních), 

ale bývají dobré, pokud je whiplash injury včas odhalen a odekvátně léčen. Symptomy se 

často zlepšují po několika dnech, převážná část pacientů se plně uzdraví během několika 

týdnů, avšak u určitého množství pacientů symptomy přetrvávají dlouhodobě (Whiplash 

Neck Sprain. In: Patient.co.uk, 2012).

1.2.10  Prevence

Základ tvoří správně nastavená hlavová opěrka (viz obrázek číslo 10 a 11). Měla by 

být dostatečně vysoko, její vrchní hrana se má ocitnout na úrovni temene. Vzdálenost 

hlavy od opěrky pak nesmí přesáhnout čtyři centimetry. Opěrky by měly být i na zadních 

sedadlech a všechna sedadla by měla udržovat záda ve vzpřímené poloze.
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Obrázek 10. Správně nastavená opěrka hlavy

Obrázek 11. Špatně nastavená opěrka hlavy
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Aktivní opěrky hlavy

V okamžiku dopravní nehody se aktivní opěrky hlavy (viz příloha obrázek 13) 

vysunou pomocí jednoduchého pákového mechanismu blíže k týlu pasažéra a pomáhají tak 

účinnějšímu a především bezpečnějšímu zpomalení jeho hlavy při zpětném pohybu po 

nárazu. Jedná se o moderní prvek pasivní bezpečnosti. Aktivní opěrka hlavy snižuje 

ohybový moment na krční páteř až o 45%. Existují také jiné principy vysunutí hlavové 

opěrky než je čistě mechanický, např. aktivní opěrka firmy Johnson Controls, která se 

pomocí servomotorů vysune během 20 milisekund (Sajdl, 2011).

Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře (WHIPS – Whiplash protection system)

Systém WHIPS (viz příloha obrázek 12), zabudovaný do předních sedadel, zachytí 

tělo cestujícího a snižuje riziko poranění krku (jeden z nejběžnějších typů poranění při 

dopravních nehodách a často důsledek nárazů zezadu při nízkých rychlostech). Je-li náraz 

zezadu dostatečně silný, tato funkce se aktivuje. Nezávislé výzkumy ukazují, že WHIPS 

patří mezi nejúčinnější systémy svého druhu na světě a že dokáže snížit riziko dlouhodobé 

invalidity o 50%, opěrky hlavy pomáhají chránit páteř, zatímco systém WHIPS při nehodě 

kontrolovaným způsobem zachytí těla cestujících na předních sedadlech a pomůže je 

ochránit před poraněním (Propagační materiály Volvo, 2012; Jakobsson et al., 2000).

WIL (Whiplash Injury Lessening)

Jedná se o koncept aktivních opěrek hlavy, kdy opěradlo sedadla je v součinnosti 

s opěrkou hlavy. Podpírá hlavu a spodní část zad cestujícího s cílem snížit namáhání krční 

páteře. Pokud cestující tlačí zády na opěradlo sedadla při nárazu do vozu zezadu, 

zabudovaná spodní jednotka aktivuje opěrku hlavy, která se rychle posune po diagonále 

nahoru, takto se rychle a bezpečně podepře zadní část hlavy cestujícího a sníží se riziko 

hyperflexe krční páteře při nárazu (závažnost poranění krční páteře klesá o 10 až 20 %) 

(Sajdl, 2011).

HANS DEVICE neboli ,,systém podpěry hlavy a krku“ (head and neck support)

Jedná se o bezpečnostní prvek, který se používá v mnoha odvětvích 

automobilového sportu. Jeho funkcí je snížit zranění hlavy nebo krku v případě havárie. 

Jednou z častých příčin poranění, velmi často neslučitelných se životem, je zlomenina 

spodiny lebeční. Ta vzniká při prudkých nárazech, kdy je tělo připoutáno a hlava nikoliv. 

Zařízení navrhl doktor Robert Hubbard, profesor biomechaniky na Michiganské univerzitě, 
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v roce 1985. Již první testy prokázaly, že s použitím takového systému dojde k redukci 

energie působící na krk a hlavu o 80%. HANS se skládá ze dvou částí. První je vyrobena 

převážně z karbonu a má přibližný tvar písmene U se zvýšeným límcem. Druhou částí jsou 

kotvící úchyty a pásky, jež spojují přilbu jezdce s vlastním postrojem. Většina současných 

helem je již tímto systémem vybavena (Časarová, Štěpanovský, 2009).

Whiplash a Euro NCAP

Od roku 2009 představuje tzv. Whiplash test důležitou součást v hodnocení testů 

Euro NCAP. Boduje se jimi míra ochrany krční páteře při nárazu zezadu. Testy ukázaly, že 

pouze 25% testovaných vozů disponovalo dobrou ochranou v této oblasti. K Whiplash 

testu se používá figurína, která dokáže vyhodnotit zatížení krční páteře. Zkouška probíhá 

na testovací plošině a měří se hlavně doba prodlevy mezi nárazem a kontaktem hlavy 

s opěrkou, zatížení krční páteře a rychlost odrazu hlavy od opěrky. Navíc se hodnotí 

geometrie opěrky a snadnost jejího nastavení. (Sajdl, 2011; Časarová, Štěpanovský, 2009; 

propagační materiály Volvo, 2012 ).

Ergonomická opatření:

Ochablé držení těla vsedě

Stavba našeho těla není uzpůsobena k dlouhodobému sedu po šest až osm hodin 

denně, šest až sedm dní v týdnu. Pokud sedíme a odpočíváme na židli, svalstvo se rychle 

unaví a hlava a krk se pomalu dostávají do předsunutého držení. Pokud předsunutí hlavy 

trvá určitou dobu, způsobuje přetažení vazivového aparátu a z toho plynoucí bolest. Pokud 

se stane ochablý sed s předsunutou hlavou zvykem, může dojít až k distorzi – poškození 

meziobratlové ploténky spojující jednotlivé obratle páteře. V tomto stádiu budou pohyby 

i udržování pozice způsobovat bolest. Proto je důležité pro pacienty s whiplash injury 

zařazení určitých ergonomických opatření do jejich běžného života. Špatné držení krční 

páteře ovlivňují i faktory prostředí, jako jsou např. sedadla dopravních prostředků, 

vybavení kanceláří a továren, ale ani vybavení domácnosti není často z hlediska ergonomie 

nejlepší (McKenzie, 2005).

Korekce držení těla vsedě

McKenzie doporučuje udržovat lordózu bederní páteře, která je typická ve stoje 

i vsedě, např. za použití bederní role, umístěné v oblasti pasu. Pouze od správně 
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nastaveného úseku dolní páteře se může odvíjet korekce střední a horní páteře. Doporučuje 

se hlavu držet v retrakci, tento pohyb nacvičujeme po dobu 8 dní (15x až 20x  třikrát 

denně). V maximální retrakci je těžké hlavu udržet po delší dobu, proto se využívá menší 

retrakce, kdy po maximální retrakci se vrátíme asi o 10% zpět. V této pozici je už možné 

setrvávat po delší dobu. Po naučení se správných stereotypů držení těla vsedě by mělo 

poměrně rychle dojít ke snížení či úplnému odstranění bolestí a zvýšení pohodlí 

(McKenzie, 2005).

Úprava polštáře

Další častou příčinou bolestí krční páteře je napětí vyvolané vleže. Mnohdy tyto 

problémy vyvolává špatný tvar polštáře, v tom případě je potřeba změnit jeho materiál 

nebo tvar, výšku nebo obojí. Hlavní funkcí polštáře je vytvoření opory pro hlavu a krk, aby 

nedocházelo ke svěšení hlavy nebo k nadměrnému zvednutí. Hlava by měla mírně klesnout 

do prohlubně polštáře a opora pro krční páteř by měla být silnější. Ideálně by polštář měl 

být vyroben z takových materiálů, aby byl tvarovatelný a byla možnost si ho individuálně 

přizpůsobit (peří, pro alergiky kaučukové, molitanové kousky,..). Pokud polštář 

neposkytuje dostatečnou oporu krční páteři, je možné využít krční roli, či smotaný ručník. 

Důležitá je také velikost polštáře, neměl by sahat níže, než do úrovně ramen (McKenzie, 

2005).

Doporučení pro pacienty s bolestí krční páteře

 Snažte se držet hlavu ve vzpřímené pozici.

 Nekružte hlavou dokola, neprovádějte rychlé pohyby.

 Nespěte s více polštáři než je nutné.

 Nespěte vleže na břiše.

 Vyvarujte se delšího pobytu ve vaně (předsun a nadměrná flexe krční páteře) 

(Mckenzie, 2005).

1.2.11  Statistické údaje

Přibližně 85% poranění typu whiplash je zařazeno mezi nezávažná, přestože mohou 

mít trvalé následky. Toto poranění představuje 95% úrazů při nárazu zezadu. U 55% žen 
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a 40% mužů se po poranění typu whiplash rozvinou persistující symptomy, ženy jsou asi 

2x náchylnější k poranění krční páteře než muži (Hahn, 2009).

V roce 1992 v Německu utrpělo 396 000 lidí dopravní nehodu, z toho 198 000 

postihl whiplash injury. 25 až 45% obětí opěrkového syndromu již nikdy nenabude 

takového zdravotního stavu jako před nehodou. K whiplash injury může dojít i při rychlosti 

dvaceti km za hodinu (Časarová, Štěpanovský, 2009).

Při nárazu do automobilu zezadu při rychlosti pouhých 13 km/h se hlava pohne 

celkem o 46 cm se zrychlením 7 G za méně než 0,25 vteřiny (pro srovnání: např. vesmírná 

raketa Discovery je postavená na maximální zatížení 3 G) (Hahn, 2009).

V USA v roce 1995 Národní úřad pro bezpečnost dopravy (National Highway 

Traffic Safety Administration) uveřejnil, že z 5,5 miliónu Američanů, kteří utrpěli 

dopravní nehodu, 53 % bylo postiženo whiplash injury. Whiplash injury vzniká jako 

následek až v 50 % dopravních nehod. Ročně se za léčbu whiplash injury a jeho následků 

utratí v Evropě kolem 10 miliard Eur, v Americe 30 miliard dolarů, v Německu 1-2 

miliardy eur. Ve Velké Británii dosáhly v roce 2007 celkové škody spojené s whiplash 

Injury výši 2 miliard liber a za léčbu whiplash Injury se zde utratí 8 miliónů liber ročně. 

V ČR se zatím nevedou žádné statistické údaje týkající se tohoto typu poranění (Moore et 

al., 2005).

Data z USA od dopravních pojišťoven: 

Každý třetí účastník dopravní nehody pociťuje bolesti krční páteře (33%). Třetina 

z těchto lidí se dostaví na oddělení emergency (11%). Třetina z tohoto čísla se poradí se 

svým praktickým lékařem (asi 3%). Třetina z těchto lidí konzultují tento problém více než 

jednou se svým lékařem (1%). U třetiny z tohoto počtu se vyvinou chronické bolesti krční 

páteře v souvislosti s WAD (0.33%). Jeden člověk z 300 má po dopravní nehodě 

přetrvávající bolesti krční páteře(Moore et al., 2005).

1.2.12  Právní a pojišťovací problematika whiplash injury 

Zdravotní pojišťovny ani jiné pojišťovací společnosti v ČR se bohužel 

problematice whiplash injury zatím nevěnují. Nevedou se tak žádné statistiky, ani 

průběžná hodnocení, ani se nerealizují žádné preventivní programy, které by informovaly 

širokou veřejnost o tomto druhu poranění. Přitom prevence by měla být součástí činnosti 
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každého pojistitele (pojišťovny), protože je nejúčinnějším nástrojem při předcházení 

vzniku škod a také minimalizuje následky na zdraví. Diagnostika whiplash injury se u nás 

v ČR provádí jen výjimečně a pokud ano, tak zpravidla pozdě. Dochází tak ke značnému 

ovlivnění rozsahu možných následků a výše možných následků, což má dopad nejen na 

postiženého jedince, ale na celou společnost. Česká republika by se v tomto ohledu mohla 

inspirovat západními zeměmi (Německo, Anglie, USA, Kanada a další), kde se vedou 

a vyhodnocují statistiky o whiplash injury, které zahrnují výdaje na zdravotní péči, 

pracovní neschopnost, nemocenské dávky, sníženou pracovní schopnost a výdaje spojené 

s právními spory v důsledku dopravních nehod. Také zde probíhají rozsáhlé preventivní 

programy (Hahn et al., 2009).

Právní problematika

Whiplash injury řadíme do kategorie úrazů. Provází téměř 50% všech dopravních 

nehod a přesto v České republice není standardně součástí hodnocení následků dopravních 

nehod, právní odpovědnosti či právní problematiky odškodňování úrazů (Hahn et al., 

2009).
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2 DISKUZE

V bakalářské práci není uvedena kazuistika, protože od října 2011 do dubna 2012 se 

nepodařilo na dotazovaných pracovištích (a to nejen v ČR, ale i na Slovensku) najít 

žádného pacienta, který by měl v diagnóze zaznamenáno whiplash injury. Důvodem není 

fakt, že by pacientů s whiplash injury bylo v České Republice méně než například ve 

srovnání s Německem, Velkou Británií či jinými západními zeměmi v poměru na počet 

obyvatel a počet dopravních nehod, ale chybí u nás jednotný a ucelený postup diagnostiky 

a terapie whiplash. Také se nevedou vůbec žádné statistiky a není dořešena pojišťovací 

a právní otázka problému. Tímto způsobem zůstává v populaci mnoho skrytých pacientů, 

kteří sice vykazují příznaky whiplash poranění, ale neví o svém onemocnění a není jim 

whiplash poranění oficiálně diagnostikováno a léčeno. Zvláště se jedná u pacienty, kteří 

bezprostředně po nehodě nejeví žádné známky poranění a často unikají pozornosti. Také 

mnozí lékaři jsou skeptičtí k tomuto problému či dokonce popírají existenci whiplash nebo 

ho neuznávají jako oficiální diagnózu. A někteří lékaři tento pojem vůbec neznají. Přitom 

se odhaduje, že se whiplash ročně rozvine u desítek tisíc pacientů (Hahn, 2007). Dochází 

tak k tomu, že se objevují v ordinacích pacienti s nespecifickými bolestmi hlavy, krční 

páteře, závratěmi, hučením v uších, zhoršenou rovnováhou, ale jak je uvedeno v textu 

práce, většina běžných zobrazovacích metod či vyšetření jako je RTG, MR, CT a jiné 

whiplash neodhalí, a tak obtíže pacientů přetrvávají a přecházejí do chronicity a objevují se 

u nich i psychické problémy ve formě depresí, frustrace, úzkostí a jiné. Porušena bývá 

i reaktivita rovnovážného ústrojí při provokačních zkouškách a postižení mají patologický 

nález při vyšetření evokovaných akustických potenciálů mozkového kmene, což ukazuje na 

souvislost s pojetím whiplash injury dle doc. Hahna. Whiplash poranění je záludné také 

v tom, že příznaky se mohou vyvíjet i plíživě s latencí až jednoho roku.

I když je pojem whiplash injury znám od roku 1928 (Herold Crowe), paradoxem je, 

že zůstává stále diagnostickým i terapeutickým oříškem. Nejčastěji se hovoří o jeho vzniku 

v souvislosti se srážkami motorových vozidel nárazem zezadu, ale mechanismus poranění 

má mnohem širší etiologii zahrnující nárazy při nehodách i z boku či čelní nárazy, skoky 

do vody, úrazy krční páteře při boxu a jiných extrémních sportech, pády z koně, pády na 

rameno. Tudíž kinetika nárazu při všech těchto mechanismech nebude stejná, např. při 

nárazu auta zezadu je akcelerační síla přenesena na trup a následně na krční páteř a hlavu, 

zatímco u poranění způsobených skokem do vody nejdříve na hlavu a poté až na krk a trup. 
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Z toho vyplývá, že i závažnost a rozmanitost symptomů u pacientů je různorodá, a proto je 

velmi důležitý individuální přístup ke každému jednotlivému pacientu, což předpokládá 

včasnou a přesnou diagnostiku whiplash poranění. Problémem tedy bývá nesprávné 

hodnocení subjektivních příznaků, kdy se potíže nadhodnotí nebo se přehlédne závažné 

poranění. Rozchází se i názory na terapii. Někteří lékaři upřednostňují pasivní přístup, 

který klade důraz na klidný průběh hojení tkání, zatímco jiní preferují aktivní přístup

(Soderlund, Olerud, Lingberg, 2000), jenž se jeví jako efektivnější. Závěry mnoha 

zahraničních studií (např. The Quebec Task Force) se ale shodují v doporučení využívat 

farmakoterapii v akutní fázi whiplash poranění. Existují i kontroverzní názory na definici 

whiplash, někteří autoři rozlišují tři termíny whiplash a to whiplash událost, whiplash 

poranění a whiplash syndrom (Zemanová, Vacek, Bezvodová, 2003), jiní popisují whiplash 

jako čistě diskoligamentózní typ poranění krční páteře (Štulík et al., 2010). Další se 

orientují na smyslové funkce (Hahn) a tvrdí, že při whiplash poranění dochází 

k mikroinfarktům v oblasti mozkového kmene, kde neurony nahradí funkčně omezené 

gliové buňky a dochází k zhoršení sluchu, vzniku tinnitu, bolestí hlavy a další rozmanité 

škály příznaků. Právě tinnitus je narůstajícím problémem, v České Republice se vyskytuje 

asi 800 000 pacientů s tímto problémem, v Německu 6 milionů a ve Spojených státech je to 

přibližně 20 milionů pacientů. Také je dáván do souvislosti narůstající počet závratí 

u mladších pacientů s počtem dopravních nehod, potažmo s výskytem whiplash poranění. 

V České Republice je také problémem nedostatečná informovanost o této 

problematice, chybí například větší množství informačních programů BESIPu o prevenci 

tohoto poranění v mediích, chybí informovanost veřejnosti prostřednictvím médií a také 

výuka prevence v autoškolách (klást důraz na správné nastavení hlavových opěrek jako 

primární prevence při autonehodách), přitom právě prevence by značně snížila výskyt 

whiplash nebo alespoň zmírnila dopady poranění. Jediným preventivním programem, který 

se mi podařilo u nás nalézt, je program Tiché nebezpečí na silnicích, vypracovaný ve 

spolupráci s ORL klinikou FN Královské Vinohrady v Praze, VZP a pod záštitou BESIP. 

Ale zůstává otázkou kolik lidí si tyto stránky vůbec vyhledá. Automobilové koncerny by 

určitě nevynakládaly ročně velké množství finančních prostředků na vývoj nových 

bezpečnostních technologií pro zabránění vzniku nebo snížení následků whiplash poranění, 

pokud by whiplash a jeho následky byly zanedbatelné. Z mého pohledu má velmi kvalitně 

vypracovaný systém ochrany před poraněním automobilka Volvo, kde systém WHIPS 

přímo zabraňuje hyperextenčnímu pohybu krční páteře pohybem celé sedačky cestujícího 

v automobilu. Určitě svoji úlohu plní i aktivní opěrky hlavy (BMW, Mercedes, Toyota,…), 
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které snižují vzdálenost, již hlava urazí během nárazu a tlumí tak následky případného 

poranění. Ale i běžné opěrky hlavy je možno nastavit tak, aby se poranění minimalizovalo. 

Velkým problémem jsou staré typy aut, v nichž opěrky chybí úplně, tam jsou pak následky 

švihového pohybu hlavy značné. Dle mého názoru je důležité, aby kontrola či správné 

přenastavení opěrek hlavy přešlo do dynamických stereotypů chování v automobilu stejně,

jako máme všichni zautomatizované zapnutí bezpečnostních pásů před jízdou. Správné 

nastavení opěrek se netýká pouze řidiče, ale všech pasažérů v automobilu a nemělo by se 

na to zapomínat. Nedostatečná informovanost a neřešení tohoto problému má i sociální, 

ekonomický a celospolečenský dopad, protože pacienti trpící tímto typem poranění jsou 

častěji v pracovní neschopnosti, celkově mají dyskomfort (analgetická léčba často nezabírá, 

projevy nespavosti, únavy, snížené koncentrace), což se odráží i na produktivitě a kvalitě 

jejich práce. Ekonomičtější by proto bylo zajistit prevenci a mnoha těmto problémům 

předcházet a pokud se už whiplash vyskytne, tak zajistit včasnou odbornou diagnostiku 

a terapii. 

Bylo by třeba celkové osvěty laické a především  odborné lékařské veřejnosti, aby 

se lékaři začali zabývat diagnostikou a následnou terapií, vybavila se rehabilitační 

pracoviště potřebnými pomůckami a diagnostickými přístroji, aby postup v řešení whiplash 

injury byl komplexní a co nejefektivnější. Také bych chtěla upozornit pacienty, že pokud 

prodělají některý z uvedených mechanismů poranění (a to nejen automobilové nehody, ale 

i skoky do vody, pád na horní končetiny a podobně) a objeví se u nich výše popisované 

symptomy, tak aby co nejdříve vyhledali svého lékaře a problém mu popsali. Zároveň to 

předpokládá důkladné odebírání anamnézy od lékařů i nelékařů (fyzioterapeutů), kde je 

potřeba se dotazovat i na zdánlivě banální autonehody a úrazy vzniklé mechanismem 

shodným s whiplash injury. Pokud je whiplash poranění diagnostikováno, tak se také často 

zapomíná na možné poranění akromioklavikulárního skloubení způsobené bezpečnostními 

pásy při nárazu automobilu. ČR se v tomto může inspirovat od západních zemí, které si 

vedou statistiky o whiplash a mají vypracované diagnostické a terapeutické programy. 

Zejména náš blízký soused Německo by nám mohl být inspirací k využití jejich ověřených 

zkušeností s touto problematikou.  Nesmí se zapomínat i na finanční stránku věci, proto by 

bylo důležité do problematiky zainteresovat zdravotní pojišťovny, respektive ministerstvo 

zdravotnictví a v podstatě stát, vždyť vyléčení pacienti nemusí čerpat zdravotní pojištění 

a ušetřené peníze se dají použít jinde, navíc vyléčený pacient rovná se produktivní pacient 

a tak se zase dostáváme k ekonomickému a sociálnímu aspektu věci. Také by bylo třeba 

právně ošetřit celou problematiku whiplash poranění, neboť v České republice není 
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standardně součástí hodnocení následků dopravních nehod, právní odpovědnosti či právní 

problematiky odškodňování úrazů, přitom provází téměř 50 % všech dopravních nehod. 
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ZÁVĚR

Bakalářskou práci na téma Možnosti fyzioterapie u syndromu whiplash injury jsem 

si vybrala s cílem prozkoumat tuto širokou a poměrně neznámou problematiku a pokusit se 

ucelit nalezené informace do celku, který bude srozumitelný pro odbornou i laickou 

veřejnost. Největším objeveným problémem v České Republice v souvislosti s whiplash 

injury je dle mého názoru nedostatečná informovanost nejen laické veřejnosti, ale 

i odborné lékařské i nelékařské (rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti). Na to přímo 

navazuje nedostatečná diagnostika a s tím spojená mnohdy neefektivní terapie. Při 

vyhledávání informací mě samotnou překvapilo, kam až problematika whiplash poranění 

sahá, a že je třeba k úspěšnému vyléčení celého týmu odborníků, neboť symptomy 

nezasahují jen do rehabilitační oblasti, ale i neurologie, traumatologie, ORL, psychologie 

až psychiatrie, ale celá problematika má svůj přesah i do sociální a ekonomické oblasti. 

Z tohoto důvodu by byla vhodná komprehenzivní rehabilitace zahrnující všechny tyto 

složky, samozřejmě s individuálním přístupem ke každému pacientovi. Cílem práce bylo 

seznámit českou veřejnost s problematikou whiplash poranění, upozornit na jeho možná 

nebezpečí a zdravotní následky, upozornit na důležitost včasné diagnostiky a terapie, 

poukázat na sociální a ekonomické aspekty a zdůraznit prevenci. Pokud bude moje práce 

alespoň malým přínosem ke zlepšení této situace, tak splnila svůj účel.
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Bakalářská práce uceluje dostupné poznatky o rozsáhlé problematice whiplash 

poranění a o možnostech fyzioterapie v rámci tohoto problému. V obecné části je uvedena 

anatomie a kineziologie páteře se zaměřením na krční oblast a klasifikace poranění krční 

páteře. Speciální část sumarizuje dostupné informace o whiplash poranění (definice, 

incidence, mechanismus vzniku a další) a poukazuje na možné způsoby terapie. Diskuze se 

zabývá odbornou úvahou na téma problematiky whiplash a shrnuje získané poznatky 

v bakalářské práci.

The Bachelor’s thesis completes available knowledge about large problems 

of whiplash injury and about the abilities of physiotherapy within this problem. In the 

general part there is anatomy and kineziology of the spinal column aimed at the neck area 

and classification of injury of the neck spinal column. The special part summarizes the 

available information about whiplash injury (definition, incidention, mechanism of arise 

etc.) and refers to possible ways of therapy. The discussion is about the special 

consideration on the theme of the problems of whiplash and completes gained knowledge 

in the Bachelor’s thesis. 
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SEZNAMY:

SEZNAM ZKRATEK 

A…………………………arteria, tepna

C…………………………cervikální ( krční)

CNS……………………...centrální nervová soustava

CT………………………..počítačová tomografie

DK……………………….dolní končetina

DGI………………………Dynamic Gait Index

HANS……………………Head and Neck Support

L………………………….bederní

Lig., ligg………………….ligamentum, ligamenta (vaz, vazy)

M.,mm……………………musculus, musculi (sval, svaly)

MR……………………….magnetická rezonance

N………………………….nervus (nerv)

NSA……………………....nesteroidní antirevmatika

PIR………………………..postizometrická relaxace

Proc……………………….processus (výběžek)

R…………………………..ramus (větev)

ROM……………………...range of movement (rozsah pohybu)

RTG………………………rentgen

S…………………………..sakrální (křížový)

S-E-T……………………...Sling Exercise Therapy

SI………………………….sakroiliakální

Th………………………....thorakální (hrudní)

V…………………………..vena (žíla)

VAS……………………….vizuální analogová škála

WAD……………………...Whiplash Associated Disorders

WHIPS……………………Whiplash Protection System

WIL……………………….Whiplash Injury Lessening



63

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1. Rozsahy pohybů krční páteře dle Kapandjiho, s. 16

Obrázek 2. Přístroj Tetrax Balance Assesment, s. 34

Obrázek 3. Předsunuté držení hlavy, s. 40

Obrázek 4. Správné držení hlavy, s. 41

Obrázek 5. Retrakce hlavy vsedě, s. 41

Obrázek 6. Retrakce hlavy vsedě s přetlakem, s. 42

Obrázek 7. Poloha krční páteře vleže, s. 42

Obrázek 8. Retrakce hlavy vleže, s. 43

Obrázek 9. Rehabilitační zařízení SpineSix BioMotion Spinal Systém, s. 46

Obrázek 10. Správně nastavená opěrka hlavy, s. 47

Obrázek 11. Špatně nastavená opěrka hlavy, s. 47

Obrázek 12. Systém ochrany WHIPS, s. 

Obrázek 13. Aktivní opěrka hlavy, s. 



64

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1. Rozsah pohybů krční páteře podle Panjabiho a Whitea, s. 10

Tabulka 2. Rozsah pohybů dolní krční páteře, s. 22



65

PŘÍLOHY

Obrázek 12. Systém ochrany WHIPS (Propagační materiály Volvo, 2012).

Obrázek 13. Aktivní opěrka hlavy (Sajdl, 2011).



66

Příloha 3. Dotazník Dynamic Gait Index

Dynamic Gait Index Score Sheet

(Adapted from Shumway-Cook & Woollacott Motor Control: Theory and 
Practical Applications, 1995) 

PATIENT: ____________________________ DATE: ____________ 

1. Gait level surface _____ 
Instructions: Walk at your normal speed from here to the next mark (20’) 

Grading: Mark the lowest category that applies. 

(3) Normal: Walks 20’, no assistive devices, good speed, no evidence for 
imbalance, normal gait pattern. 
(2) Mild Impairment: Walks 20’, uses assistive devices, slower speed, 
mild gait deviations. 
(1) Moderate Impairment: Walks 20’, slow speed, abnormal gait pattern, 
evidence for imbalance. 
(0) Severe Impairment: Cannot walk 20’ without assistance, severe gait 
deviations or imbalance. 

2. Change in gait speed _____ 
Instructions: Begin walking at your normal pace (for 5’), when I tell you 
“go,” walk as fast as you can (for 5’). When I tell you “slow,” walk as 
slowly as 
you can (for 5’). 

Grading: Mark the lowest category that applies. 

(3) Normal: Able to smoothly change walking speed without loss of balance 
or gait deviation. Shows a significant difference in walking speeds 
between normal, fast and slow speeds. 
(2) Mild Impairment: Is able to change speed but demonstrates mild gait 
deviations, or no gait deviations but is unable to achieve a significant 
change in velocity, or uses an assistive device. 
(1) Moderate Impairment: Makes only minor adjustments to walking speed, 
or accomplishes a change in speed with significant gait deviations, or 
changes speed but loses significant gait deviations, or changes speed but 
loses balance but is able to recover and continue walking. 
(0) Severe Impairment: Cannot change speeds, or loses balance and has to 
reach for wall or be caught. 

3. Gait with horizontal head turns _____ 
Instructions: Begin walking at your normal pace. When I tell you to “look 
right,” keep walking straight, but turn your head to the right. Keep 
looking to 
the right until I tell you, “look left,” then keep walking straight and 
turn your head to the left. Keep your head to the left until I tell you 
“look straight,“ 
then keep walking straight, but return your head to the center. 

Grading: Mark the lowest category that applies. 

(3) Normal: Performs head turns smoothly with no change in gait. 
(2) Mild Impairment: Performs head turns smoothly with slight change in 
gait velocity, i.e., minor disruption to smooth gait path or uses walking 
aid. 
(1) Moderate Impairment: Performs head turns with moderate change in gait 
velocity, slows down, staggers but recovers, can continue to walk. 
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(0) Severe Impairment: Performs task with severe disruption of gait, 
i.e., staggers, outside 15” path, loses balance, stops, reaches for wall. 
4. Gait with vertical head turns _____ 
Instructions: Begin walking at your normal pace. When I tell you to “look 
up,” keep walking straight, but tip your head up. Keep looking up until I 
tell 
you, “look down,” then keep walking straight and tip your head down. Keep 
your head down until I tell you “look straight,“ then keep walking 
straight, 
but return your head to the center. 

Grading: Mark the lowest category that applies. 

(3) Normal: Performs head turns smoothly with no change in gait. 
(2) Mild Impairment: Performs task with slight change in gait velocity, 
i.e., minor disruption to smooth gait path or uses walking aid. 
(1) Moderate Impairment: Performs task with moderate change in gait 
velocity, slows down, staggers but recovers, can continue to walk. 
(0) Severe Impairment: Performs task with severe disruption of gait, 
i.e., staggers, outside 15” path, loses balance, stops, reaches for wall. 

5. Gait and pivot turn _____ 
Instructions: Begin walking at your normal pace. When I tell you, “turn 
and stop,” turn as quickly as you can to face the opposite direction and 
stop.

Grading: Mark the lowest category that applies. 

(3) Normal: Pivot turns safely within 3 seconds and stops quickly with no 
loss of balance. 
(2) Mild Impairment: Pivot turns safely in > 3 seconds and stops with no 
loss of balance. 
(1) Moderate Impairment: Turns slowly, requires verbal cueing, requires 
several small steps to catch balance following turn & stop. 
(0) Severe Impairment: Cannot turn safely, requires assistance to turn 
and stop.  

6. Step over obstacle ____ 
Instructions: Begin walking at your normal speed. When you come to the 
shoebox, step over it, not around it, and keep walking. 

Grading: Mark the lowest category that applies. 

(3) Normal: Is able to step over the box without changing gait speed, no 
evidence of imbalance. 
(2) Mild Impairment: Is able to step over box, but must slow down and 
adjust steps to clear box safely. 
(1) Moderate Impairment: Is able to step over box but must stop, then 
step over. May require verbal cueing. 
(0) Severe Impairment: Cannot perform without assistance. 

7. Step around obstacles _____ 
Instructions: Begin walking at normal speed. When you come to the first 
cone (about 6’ away), walk around the right side of it. When you come to 
the 
second cone (6’ past first cone), walk around it to the left. 

Grading: Mark the lowest category that applies. 

(3) Normal: Is able to walk around cones safely without changing gait 
speed; no evidence of imbalance. 
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(2) Mild Impairment: Is able to step around both cones, but must slow 
down and adjust steps to clear cones. 
(1) Moderate Impairment: Is able to clear cones but must significantly 
slow speed to accomplish task, or requires verbal cueing. 
(0) Severe Impairment: Unable to clear cones, walks into one or both 
cones, or requires physical assistance. 

8. Steps _____ 
Instructions: Walk up these stairs as you would at home, i.e., using the 
railing if necessary. At the top, turn around and walk down. 

Grading: Mark the lowest category that applies. 

(3) Normal: Alternating feet, no rail. 
(2) Mild Impairment: Alternating feet, must use rail. 
(1) Moderate Impairment: Two feet to a stair, must use rail. 
(0) Severe Impairment: Cannot do safely. 
TOTAL SCORE: ___ / 24 

Scoring Information: 21/24 or above = minimal to no risk for falls 
Below 21 indicates risk for falls and the lower the score the more the 
risk 
Common score for moderate stage Parkinson Disease = 9-11/24. 


	DEPARTMENT OF REHABILITATION MEDICINE
	Bachelor´s thesis
	Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury.
	1.1.2.1  Páteř jako celek
	1.1.2.2  Kineziologie páteře
	1.1.2.3  Stabilita páteře
	1.1.2.4  Anatomie krční páteře
	1.1.2.4.1  Anatomie horní krční páteř
	Skelet
	Měkké tkáně
	Svaly
	Vazivo
	Nervy
	Cévy
	Funkční dominance horní krční páteře
	1.1.2.4.2  Kineziologie horní krční páteře
	Pohybová omezení a rozsah pohybů
	1.1.2.4.3  Dolní krční páteř
	Měkké tkáně
	Svaly
	Postranní vrstva
	Ligamenta
	Fascie
	Discus intervertebralis
	Nervy
	1.1.2.4.4  Kineziologie dolní krční páteře
	1.1.2.5  Klasifikace poranění krční páteře
	Brachialgie jako součást poruch vyvolaných úrazem typu whiplash
	Vertigo jako následek whiplash injury
	1.2.7  Tetrax systém
	Analgetika
	Myorelaxancia
	1.2.8.3  Rehabilitační terapie
	2. Aktivní přístup
	Aktivní opěrky hlavy
	Whiplash a Euro NCAP
	Ochablé držení těla vsedě
	Korekce držení těla vsedě
	ANOTACE
	SEZNAM ZKRATEK
	SEZNAM OBRÁZKŮ
	Obrázek 3. Předsunuté držení hlavy, s. 40
	Obrázek 4. Správné držení hlavy, s. 41



