
 

Vyšší odborná škola, střední odborná škola 

a základní škola MILLS, s. r. o. 

Čelákovice 

 

 

 

 

 

 

Kraniotrauma v přednemocniční péči 

 

Diplomovaný zdravotnický záchranář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: MUDr. Michal Koutek                                     Vypracovala: Jana Linhartová 

 

 

Čelákovice 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné 

kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým 

porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu 

s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce 

k obhajobě. 

 

 

 

Náchod 20. 04. 2012                                                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji MUDr. Michalu Koutkovi za spolupráci a odborné vedení mé absolventské práce 

a za cenné rady při jejím zpracování. Také velice děkuji své rodině, která mi umožnila 

tři roky studia. Za podporu a trpělivost, kterou se mnou měli. 

 

 



 

OBSAH 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................ 8 

ÚVOD ................................................................................................................................ 9 

1 CÍLE PRÁCE ............................................................................................................... 11 

2 ANATOMIE LEBKY .................................................................................................... 12 

2.1 Obličejová část ............................................................................................... 12 

2.2 Mozková část .................................................................................................. 13 

2.3 Anatomie a fyziologie mozku ......................................................................... 14 

2.3.1 Stavba a funkce mozkového kmene ..................................................... 15 

2.3.2 Mozeček ................................................................................................ 16 

2.3.3 Mezimozek ............................................................................................ 16 

2.3.4 Koncový mozek ..................................................................................... 16 

2.3.5 Mozková kůra ........................................................................................ 17 

2.3.6 Mozkomíšní mok ................................................................................... 17 

2.3.7 Dutiny centrálního nervového systému ............................................... 17 

2.3.8 Obaly centrálního nervového systému ................................................. 17 

2.4 Podmínky činnosti CNS ................................................................................... 18 

2.5 Příčiny mozkových poranění .......................................................................... 18 

2.6 Druhy kraniocerebrálních poranění ............................................................... 19 

2.6.1 Otřes mozku – commotio cerebri ......................................................... 20 

2.6.2 Zhmoždění mozku – contusio cerebri ................................................... 21 

2.6.3 Difuzní axonální poranění ..................................................................... 22 

2.6.4 Zlomeniny lebky .................................................................................... 22 

2.6.5 Intrakraniální krvácení .......................................................................... 24 

2.6.6 Frontobazální poranění ......................................................................... 27 

2.6.7 Penetrující poranění ............................................................................. 29 

2.6.8 Příznaky postižení mozkových laloků.................................................... 30 

2.7 Sekundární mozkové léze ............................................................................... 31 

2.7.1 Edém mozku ......................................................................................... 31 



 

2.7.2 Nitrolební hypertenze ........................................................................... 31 

2.7.3 Změny v orgánových systémech u kraniotraumat ............................... 31 

2.8 Přednemocniční péče o pacienta s KCP ......................................................... 32 

2.8.1 Vyšetření pacienta v terénu .................................................................. 32 

2.8.2 Prvotní ošetření pacienta a jeho zajištění ............................................ 33 

2.8.3 Příprava k transportu ............................................................................ 36 

2.8.4 Transport pacienta ................................................................................ 36 

2.8.5 Prevence kraniocerebrálních poranění ................................................ 37 

2.8.6 Postup při autonehodě ......................................................................... 38 

3 PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 39 

3.1 Zpracování statistických údajů z dopravního inspektorátu a ZZS KHK ........... 39 

3.2 Kazuistiky ........................................................................................................ 43 

3.2.1 Kazuistika č. 1 – Pád ze schodů ............................................................. 43 

3.2.2 Kazuistika č. 2 – Dopravní nehoda ........................................................ 44 

3.2.3 Kazuistika č. 3 – Pád ze střechy ............................................................. 45 

3.2.4 Kazuistika č. 4 – Dopravní nehoda ........................................................ 46 

3.3 Dotazníkové šetření........................................................................................ 47 

DISKUSE ........................................................................................................................... 55 

ZÁVĚR .............................................................................................................................. 57 

РЕЗЮМЕ .......................................................................................................................... 58 

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................. 59 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................. 62 

PŘÍLOHY .......................................................................................................................... 63 

 



 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 –  Počet výjezdů ke KCP v celkovém počtu a v poměru ke KCP  

vzniklým při DN ....................................................................................... 39 

Tabulka 2 –  Počet DN v období 1. 12. 2011 – 29. 2. 2012 ......................................... 40 

Tabulka 3 –  Tabulka rozdělení závažnosti poranění při DN ....................................... 41 

Tabulka 4 –  Umístění pasažérů s KCP v silničním provozu ......................................... 41 

Tabulka 5 –  Počet DN pod vlivem omamných látek ................................................... 42 

Tabulka 6 –  Odmítne LZS přiletět pro pacienta? ........................................................ 47 

Tabulka 7 –  Dokáže Policie ČR poskytnout neodkladnou péči? ................................. 48 

Tabulka 8 –  Dokáže HZS poskytnout neodkladnou péči? .......................................... 48 

Tabulka 9 –  Snaha náhodně přítomných poskytnout první pomoc ........................... 49 

Tabulka 10 –  Zhoršení stavu pacienta při transportu .................................................. 49 

Tabulka 11 –  Účastníci dopravních nehod pod vlivem omamných látek ..................... 50 

Tabulka 12 –  KCP v závislosti na ročním období .......................................................... 50 

Tabulka 13 –  KCP a bezpečnostní pásy ......................................................................... 51 

Tabulka 14 –  Nejčastěji postižení při dopravních nehodách........................................ 51 

Tabulka 15 –  Přítomnost alkoholu nebo jiných omamných látek ................................ 52 

Tabulka 16 –  Četnost intubace u KCP ........................................................................... 52 

Tabulka 17 –  Povědomí veřejnosti o používání bezpečnostních prvků ....................... 53 

Tabulka 18 –  KCP jako součást polytraumatu .............................................................. 53 

Tabulka 19 –  Množství KCP při dopravních nehodách ................................................. 54 

Tabulka 20 –  Místo transportu pacienta s KCP ............................................................ 54 

 



 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1 –  Počet výjezdů ke KCP v celkovém počtu a v poměru ke KCP  

vzniklým při DN ............................................................................................. 39 

Graf 2 –  Počet DN celkový v zimních měsících v poměru k DN s KCP ........................ 40 

Graf 3 –  Poměr celkového počtu KCP a KCP při DN.................................................... 40 

Graf 4 –  Závažnost poranění způsobených při dopravních nehodách ....................... 41 

Graf 5 –  Počet pasažérů s KCP a jejich umístění v silničním provozu ......................... 41 

Graf 6 –  Nehody pod vlivem alkoholu ........................................................................ 42 

Graf 7 –  Počet dopravních nehod v závislosti na ročním období ............................... 42 

Graf 8 –  Grafické znázornění KCP celkem a jejich počet při DN  

a také počet KCP při DN ................................................................................ 42 

Graf 9 –  Odmítne LZS přiletět pro pacienta? .............................................................. 47 

Graf 10 –  Dokáže Policie ČR poskytnout neodkladnou péči? ....................................... 48 

Graf 11 –  Dokáže HZS poskytnout neodkladnou péči? ................................................ 48 

Graf 12 –  Snaha náhodně přítomných poskytnout první pomoc ................................. 49 

Graf 13 –  Zhoršení stavu pacienta při transportu ........................................................ 49 

Graf 14 –  Účastníci dopravních nehod pod vlivem omamných látek ........................... 50 

Graf 15 –  KCP v závislosti na ročním období ................................................................ 50 

Graf 16 –  KCP a bezpečnostní prvky ............................................................................. 51 

Graf 17 –  Nejčastěji postižení při dopravních nehodách.............................................. 51 

Graf 18 –  Přítomnost alkoholu nebo jiných omamných látek ...................................... 52 

Graf 19 –  Četnost intubace u KCP ................................................................................. 52 

Graf 20 –  Povědomí veřejnosti o používání bezpečnostních prvků ............................. 53 

Graf 21 –  KCP jako součást polytraumatu .................................................................... 53 

Graf 22 –  Množství KCP při dopravních nehodách ....................................................... 54 

Graf 23 –  Místo transportu pacienta s KCP .................................................................. 54 

 

 



 

 

8 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 –  Epidurální hematom .................................................................................. 25 

Obrázek 2 –  Akutní subdurální hematom ...................................................................... 26 

Obrázek 3 –  Traumatické subarachnoidální krvácení .................................................... 27 

 



 

 

9 

ÚVOD 

Pro svou práci jsem si vybrala téma kraniotrauma v přednemocniční péči. 

Pracuji již 15 let jako zdravotní sestra, z toho 7 let na úrazové ambulanci a v současné 

době na neurologické JIP. Na těchto pracovištích jsem se setkávala a stále setkávám 

s pacienty s diagnosou kraniotrauma v rozdílné závažnosti, mnohdy s velmi odlišnou 

přednemocniční péčí. V mnohých případech je závažnost téměř identická, ale 

přednemocniční péče se přesto liší. 

Kraniotrauma se mezi ostatními úrazy vyskytuje velice často a incidence stále 

stoupá. Postiženi bývají nejen mladí lidé při dopravních nehodách, ale i děti a senioři. 

Velmi častou příčinou kraniotraumat u dětí je nepozornost rodičů nebo jen 

špatný odhad bezpečnosti okolí. U seniorů jsou to zase příčiny způsobené jinými 

onemocněními. U takových traumat, kde se přidávají další komplikace, bývají následky 

fatální. A proto je velice důležité prvotní celkové vyšetření pacienta a zhodnocení 

příčiny kraniotraumatu. 

Kraniotrauma je velmi závažné poranění, které může zanechat následky fyzické 

i psychické a rychlost a účinnost přednemocniční péče má pro prevenci těchto 

následků velký význam. 

V současné době jsou vyšetřovací a léčebné metody na vysoké úrovni, ale 

přednemocniční péče má svůj neodmyslitelný a nepostradatelný význam. 

Přednemocniční péče je závislá na souhře celého týmu zdravotnické posádky, 

celkovém vyšetření pacienta, stabilizaci, zajištění dýchacích cest a rychlém transportu. 

Rychlým a správným celkovým ošetřením pacientů s kraniotraumaty a častou 

spoluprácí s leteckou záchrannou službou, která je schopna zajistit rychlý transport na 

specializovaná pracoviště, lze předcházet dalším komplikacím a tak také snížit 

úmrtnost pacientů s diagnosou kraniotrauma. Na štěstí v současné době není již 

spolupráce LZS a pozemních posádek záchranné služby žádnou výjimkou. Proto 

rychlost transportu po prvotním ošetření a zajištění trvá jen několik desítek minut. 

Východiskem pro mou absolventskou práci bude anatomická část, ve které chci 

ukázat příznaky kraniotraumat podle typů a lokalizace poranění. V praktické části 

uvedu několik kazuistik s rozlišným ošetřením pacienta, dále pak statistiky četnosti 
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kraniotraumat při dopravních nehodách a ostatních úrazech a také věkové rozdíly 

u pacientů s diagnosou kraniotrauma. 
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1 CÍLE PRÁCE 

Hlavní cíl: 

 

 zmapovat problematiku kraniotraumat, srovnat podle rozsahu a rozlišnosti 

ošetření v přednemocniční péči 

 

Dílčí cíle:  

 

 zpracovat anatomii a fyziologii mozku a lebky 

 rozlišit závažnost kraniotraumat 

 uvést zajištění pacienta a transport 

 zpracovat kazuistiky 

 zpracovat statistiky kraniotraumat-jejich poměr při DN a ostatních úrazech 
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2 ANATOMIE LEBKY 

Lebka je tvořena dvěma základními oddíly. Obličejovým a mozkovým. Takto 

tvoří schránku především pro mozek a základní smyslové orgány 

2.1 Obličejová část 

Obličejová část lebky je u člověka poměrně malá. Horní oddíl je tvořen pevně 

spojenými kostmi. Dolní oddíl je pohyblivý, je připojen kloubem ke spánkové kosti.  

Horní čelist (maxilla) – je základní kostí obličeje a je zároveň největší kostí 

horního oddílu lebky. V jejím těle je dutina patřící k vedlejším dutinám nosním. Tyto 

dutiny jsou největší z paranasálních dutin, zasahují do očnic až ke kořenům horních 

zubů. Maxilla se spojuje se všemi ostatními kostmi kromě mandibuly. Patrové výběžky 

vybíhají z dásňového výběžku a tvoří přední část tvrdého patra (strop dutiny nosní). 

Čelní výběžek se spojuje s kostí čelní a tvoří část boční strany kořene nosu. 

Lícní kost (os zygomaticum) – jsou párové kosti uložené zevně od horní čelisti. 

Spojuje se výběžky se spánkovými kostmi a tvoří jařmové oblouky. Je kostěným 

podkladem tváří a ohraničuje část okraje obou očnic. V orbitách jsou uloženy oční 

bulby a okohybné svaly. 

Kosti nosní (ossa nasalia) – párové, obdélníkové kosti nosní se spojují ve střední 

rovině a formují kořen nosu. 

Kosti slzné (ossa lacrimalia) – jemné kůstky nacházející se na vnitřní straně 

očnice, spojující se nahoře s kostí čelní a čichovou vzadu a maxillou vpředu. Každá slzná 

kost obsahuje hluboký žlábek. V slzné jamce se nachází slzný váček. 

Patrová kost (os palatinum) – kost patrová, leží nad maxillou, je párová a obě se 

spolu spojují prostřednictvím horizontálních plotének. Spolu s kostí radličnou tvoří 

stěny nosní dutiny. Patrová kost se podílí společně s výběžkem horní čelisti na 

vytvoření tvrdého kostěného patra. 

Kost radličná (vomer) – tenká kost ležící v dutině nosní a tvořící dolní část septa. 
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Dolní čelist (mandibula) – je největší a nejsilnější kostí obličeje. Na konci 

každého ramene jsou dva výběžky. Spojuje se s temporální kostí a společně tak tvoří 

temporomandibulární kloub. Tělo dolní čelisti obsahuje spodní zuby a vytváří bradu. 

Jazylka – drobná kůstka je uložena pod dolní čelistí a je dlouhými vazy připojena 

k lebeční spodině. Je závěsem pro hrtan [MARIEB, MALLAT, 2005]. 

2.2 Mozková část  

Mozková část lebky vytváří vejčité kostěné pouzdro mozku. Vyklenutá horní 

plocha lebečních kostí tvoří klenbu lebeční (kalvu). Členitá miskovitá spodina lebky se 

nazývá lebeční báze. Báze a kalva uzavírají lebeční dutinu. 

Týlní kost (os occipitale) – tvoří celý zadní oddíl lebky. Spojuje se s kostí temenní 

a kostí spánkovou. Uvnitř lebky tvoří stěnu zadní jámy lební, která obsahuje mozeček. 

Na spodině kosti týlní je foramen magnum, velký týlní otvor. Zde se spojuje dolní část 

mozku a páteřní mícha. Na obvodu týlního otvoru jsou dva týlní hrboly(kondyly), 

kterými je lebka pohyblivě spojena s prvním krčním obratlem(atlasem). Před foramen 

magnum se spojuje kost týlní s kostí klínovou, tato část kosti týlní se nazývá pars 

basilaris. 

Klínová kost (os sphenoidale) – překlenuje šíři spodiny lební a připomíná 

netopíra s roztaženými křídly. Spojuje se se všemi ostatními kraniálními kostmi. 

Nachází se před týlní kostí. Tvoří střední úsek lebeční spodiny. Strop kosti je 

prohlouben v sedlovou jámu, tzv. turecké sedlo, kde je uložen podvěsek mozkový 

(žláza s vnitřní sekrecí). 

Spánková kost (os temporale) – je zasazena mezi klínovou a týlní kostí. Na 

spodní ploše spánkové kosti je výběžek, pod kterým je zavěšena jazylka a hrtan. Uvnitř 

je systém dutinek a kanálků, ve kterých probíhá řada nervů a kde je uloženo 

rovnovážné a sluchové ústrojí. Do těchto prostor vede otvor a vnitřního a zevního 

zvukovodu. 

Čichová kost (os ethmoidale) – je nejhlouběji uložená kost lebky. Je velmi tenká. 

Vrchní část je tvořena párovou, horizontální, dirkovanou ploténkou, která tvoří z části 
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strop dutiny nosní a spodinu přední jámy lební. Je tvořena drobnými skořepinami, 

podél kterých proudí vdechovaný vzduch. 

Čelní kost (os frontale)- dotváří přední část lebeční dutiny. Kost tvoří strop 

očnice a kostěný podklad čela. V nadočnicové části jsou párové dutiny související 

s nosní dutinou. 

Temenní kosti (ossa parietalia) – tvoří velkou část lebeční klenby a vlastně 

většinu horní části lebky. Stejně jako její postranní stěny. 

Kosti obličejové, spolu s kostmi mozkové části lebky, ohraničují několik dutin. 

Mozkové dutiny ohraničují kosti klenby a spodiny lebeční. Částečně nosní dutiny 

a stěny ústní dutiny tvoří obličejové kosti. Jediné pohyblivé spojení lebečních kostí 

představuje čelistní kloub. Ostatní spojení kostí lebky je suturami (švy), které postupně 

věkem osifikují. Nejdůležitějšími suturami jsou: lambdová, věnčitá a šípová. Tyto švy 

spojují kosti temenní, spánkovou, týlní a čelní. Kosti lebky nejsou na všech místech 

stejně pevné. Mezi nejslabší místa patří šupina kosti spánkové a čelní kosti. Jinak je 

lebka velmi pevná, ale zároveň i pružná. Pokud dojde k působení tlaku na lebku jako 

celek, je její průžnost vysoká. Pevnost i pružnost lebky se mění věkem. Ve stáří klesá. 

Vývoj, růst a přestavba trvá po celý život člověka [DYLEVSKÝ, 2007]. 

2.3 Anatomie a fyziologie mozku 

Nervový systém je pouze jeden. Pro lepší porozumění jej rozdělujeme na 

centrální nervový systém a periferní nervový systém. Centrální je tvořen mozkem 

(encephalon) a míchou (medulla spinalis). Centrální nervový systém je řídícím centrem 

nervového systému. Vyhodnocuje příchozí senzitivní podněty a určuje motorickou 

odpověď. Periferní nervový systém je část nervového systému ležící mimo CNS. 

Převážně je tvořen nervy, které vycházejí z mozku a míchy. Hlavové nervy, vedou 

signály do mozku a z mozku. Míšní nervy do míchy a z míchy. Periferní nervy spojují 

všechny části těla s centrálním nervovým systémem. Nervový systém zasahuje do 

činnosti všech orgánů, koordinuje činnost jednotlivých systémů a celého organismu. 

Nervový systém přijímá podněty ze zevního i vnitřního prostředí organismu, 

prostřednictvím čidel (receptorů, senzorů). Tyto podněty přenáší pomocí vzruchů 
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nervovými vlákny do centra, kde je zpracovává a výsledné informace převádí pomocí 

vzruchů na výkonné orgány (srdce, svaly, žlázy). 

Jednotlivé oddíly CNS jsou stupňovitě uspořádány. Základní částí je mícha. Výše 

postavenou částí je zadní mozek, který tvoří prodloužená mícha( medulla oblongata), 

Varolovým mostem (pons Varoli) a mozečkem (cerebullum). Nad Varolovým mostem je 

střední mozek (mesencephalon). Součástí předního mozku je koncový mozek 

(telencefalon) mezimozek (diencefalon). Nejvyšším oddílem je přední mozek. 

2.3.1 Stavba a funkce mozkového kmene 

Mozkovým kmenem označujeme střední a zadní mozek. Stavebně i funkčně se 

skládá z několika odlišných částí. Zadní mozek zahrnuje prodlouženou míchu, Varollův 

most a mozeček.  

Prodloužená mícha se svým horním koncem zanořuje do Varolova mostu a tvoří 

pokračování hřbetní míchy nad velkým týlním otvorem. Její horní plocha tvoří spolu 

s horní plochou Varolova mostu dno čtvrté mozkové komory překryté mozečkem. Ve 

spodině 4. Komory se tvoří šedá hmota jader, kde začínají i končí motorická a senzitivní 

vlákna většiny hlavových nervů. Je zde také centrum dýchací, kardiovaskulární a trávicí. 

Tato životně důležitá centra jsou velmi ohrožena při poúrazovém otoku mozku. 

Stlačením prodloužené míchy ve velkém týlním otvoru. 

Varolův most je stavebně i funkčně přímým pokračováním prodloužené míchy. 

Je to mohutný příčný val mezi prodlouženou míchou a středním mozkem, jehož oba 

konce se zanořují. Šedá hmota vytváří jádra hlavových nervů a bílá obsahuje vzestupné 

a sestupné dráhy. 

Střední mozek-je oddíl mozkového kmene, který je uložen mezi mostem 

a polokoulemi koncového mozku. Jeho horní plocha vybíhá ve čtyři zaoblené hrbolky. 

Dolní část středního mozku se silnými stonky spojuje s mozkovými polokoulemi. 

Centrální částí středního mozku probíhá Silviův kanálek. Pomocí Silviova kanálku 

komunikuje čtvrtá komora se třetí komorou.  [MARIEB, MALLAT, 2005]. 
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2.3.2 Mozeček 

Mozeček je uložen v zadní jámě lební na dorsální straně mozkového kmene. 

Skládá se ze dvou hemisfér a spojovacího mozečkového červu. Šedá hmota na povrchu 

hemisfér tvoří kůru, která je zprohýbaná v jemné závity. Bílá hmota vybíhá do 

jednotlivých záhybů a tvoří tak stromečkovou strukturu. 

Mozeček se podílí na řízení úmyslných i neúmyslných pohybů. Reguluje svalové 

napětí, udržování rovnováhy a upřesňuje cílené pohyby spouštěné z mozkové kůry. Při 

poškození mozečku dochází k významným poruchám rovnováhy. Tak i neschopnosti 

vykonávání cílených pohybů s poruchou koordinace. 

2.3.3 Mezimozek 

Mezimozek je tvořen párovými vejčitými hmotami nervové tkáně, které se 

nazývají thalamy a hypotalamus. Je uložen mezi oběma hemisférami koncového mozku 

a je jimi překryt. Mezi oběma thalamy je štěrbina-třetí mozková komora, do které ústí 

Silviův kanálek. Thalamus má oboustranná spojení s mozkovou kůru a podkorovými 

strukturami. Thalamus má řadu funkcí a to především motorických, ale hlaví funkci 

mají talamická jádra, která filtrují senzitivní informace. V thalamu je lokalizováno 

vnímání bolesti. Thalamus a jeho jádra jsou nazývána „bránou vědomí“, Informace, 

které thalamus nepropustí pro člověka neexistují. Tím talamická jádra chrání 

mozkovou kůru před nadměrným množstvím informací. A tím také ovlivňuje reaktivitu 

mozkové kůry. Hypothalamus je zespodu připojen k thalamu. K hypotalamu je stopkou 

připojena hypofýza. Buňky hypothalamu jsou uspořádány do center, které řídí 

endokrinní a autonomní funkce. Ovlivňují činnost buněk srdeční svaloviny, podílí se na 

dýchání a na regulaci krevního oběhu a na příjmu potravy a činnosti trávicího systému. 

2.3.4 Koncový mozek 

Koncový mozek je největším oddílem mozku, tvořený dvěma polokulovitými 

hemisférami. Ve střední části je spojený svazkem bílé hmoty. Povrch hemisfér je pokryt 

šedou kůrou mozkovou. Každá z hemisfér je rozdělena na pět laloků. Lalok temenní, 
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týlní, spánkový, čelní, týlní a inzulu. Insula je zanořená mezi lalok čelní, temenní 

a spánkový. Každý tento lalok je dále rozdělen v závity [MARIEB, MALLAT, 2005]. 

2.3.5 Mozková kůra 

Mozková kůra je najvyšším řídícím centrem motorických, senzitivních 

a autonomních funkcí. Tvoří koncovou část předního mozku, která pokrývá obě 

mozkové polokoule. 

2.3.6 Mozkomíšní mok 

Mozkomíšní mok je čirá, lehce nažloutlá tekutina, která se neustále tvoří filtrací 

z krevní plazmy v cévních pleteních mozkových komor. Mok cirkuluje mezi mozkovými 

komorami a subarachnoidálním prostorem mozku a míchy. Vstřebává se do žil na 

povrchu mozku a míchy. 

2.3.7 Dutiny centrálního nervového systému  

Prostory uvnitř mozku jsou vyplněny mozkomíšním mokem. Největší z nich jsou 

první a druhá postranní komora. Obě dvě tyto komory jsou uložené v hemisférách 

koncového mozku. Okrouhlými otvory ústí do nepárové třetí komory uložené mezi 

oběma thalamy. Třetí a čtvrtou komoru spojuje Silviův kanálek. Pokračováním čtvrté 

komory je centrální kanálek míchy, který je dole slepě zakončený. 

2.3.8 Obaly centrálního nervového systému 

Mozek i mícha jsou obaleny třemi obaly. Tvrdá plena (dura mater) je silná 

vazivová blána, která v dutinách pevně lne ke kostem. Do tvrdé pleny jsou zavzaté 

nestlačitelné žilní splavy, kterými je odváděna krev z mozku. 

Pavoučnice (arachnoidea) je tenká bezcévná blána. Pavoučnice a tvrdá plena 

k sobě těsně naléhají a proto je mezi nimi jen nepatrný prostor, který se nazývá 

subdurální prostor. 
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Měkká plena (pia mater) je jemná vazivová blána těsně přiléhající k povrchu 

mozku. Prostor mezi měkkou plnou a pavučnicí se nazývá subarachnoidální prostor. 

Tento je pak vyplněn cirkulujícím mozkomíšním mokem [MARIEB, MALLAT, 2005]. 

2.4 Podmínky činnosti CNS 

Činnost buněk je závislá na cévním zásobení. Na dodávce dýchacích plynů 

a živin. Metabolismus nervových buněk je závislý na kyslíku. Při porušení dodávky 

okysličené krve do mozku, dochází již během 10 vteřin k bezvědomí. V případě, že 

nedojde k znovuobnovení zásobování mozku kyslíkem do 5 minut, dochází již 

k odumírání nervových buněk mozkové kůry. Hlavním dodavatelem energie pro 

mozkové buňky je glukóza. Pokles hladiny glukózy nebo její výrazné zvýšení vedou 

k závažným změnám celého nervového systému. V případě poklesu i vzrůstu hladiny 

glukózy, může způsobit i smrt. Dočasnou a částečnou dodávku energie můžou nahradit 

jiné zdroje. Jako bílkoviny a tuky. 

2.5 Příčiny mozkových poranění 

Příčin kranitraumat může být několik, ale pro zjednodušení se dají rozdělit do tří 

skupin. Nejčastější příčinou kraniocerebrálních poranění jsou dopravní nehody. 

Nedílnou součástí dopravních nehod jsou nehody jednostopých vozidel a dále pak 

chodců. 

Druhou nejčastější příčinnou mozkových poranění jsou pády. Velmi často se 

jedná o úrazy dětí, u kterých jsou pády na prvním místě. Většinu zbylých pádů zaujímají 

převážně senioři. 

Ostatní kraniotrauma vznikají při sportu, napadeních a střelných poraněních. 

Nemalou roli hraje v příčinách kraniotraumat alkohol, drogy a jiné 

omamné látky. 
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2.6 Druhy kraniocerebrálních poranění 

Kraniotraumata můžeme dělit na zavřená a otevřená, podle dalšího hlediska 

podle stavu tvrdé pleny, poranění penetrující a nepenetrující a poranění skrytě 

penetrující. Z hlediska patofyziologie na primární a sekundární. 

Primární poškození - Jsou to všechna poranění, která vznikají v důsledku 

působení mechanického inzultu na mozek a okolní tkáně v prvním okamžiku po 

poranění. Jsou charakterizována náhlým vznikem v okamžiku úrazu, ložiskovým 

poškozením, zhmožděním mozku nebo lacerací mozkové tkáně, může dojít 

i k difúznímu axonálnímu poškození, které pokračuje v postižení mozkového kmene. 

Nelze jej ovlivnit terapeuticky, pouze lze provádět prevenci (osvětu). Většinou se do 

primárních postižení řadí i různé typy traumatických hematomů a to proto, že vznikají 

v drtivé většině v souvislosti s primárním inzultem. 

Sekundární poškození mozku - Sekundární poškození zahrnují všechny děje, 

které jsou následkem primárního poranění a většinou vedou ke zvýšení rozsahu 

primárního poškození. Mezi ně patří především edém mozku a důsledky zvýšeného 

intrakraniálního tlaku. Tyto děje mohou být způsobeny z intrakraniálních příčin 

a extrakraniálních příčin. 

K extrakraniálním příčinám patří: systémová hypertenze a hypotenze, 

hypoxémie, hyperkapnie, hypertermie, anémie, osmotická dysbalance a poruchy 

homeostázy a další. 

K intrakraniálním příčinám patří: hematomy, kontuze, edém mozku, 

intrakraniální infekce, nitrolební hypertenze a další. 

Kraniotraumata jako součástí polytraumat 

Kraniocerebrální poranění je hlavní příčinou smrti po vážných úrazech. Rovněž je hlavní 

příčinnou morbidity při polytraumatech. Hlavní léčebnou prioritou při polytraumatech 

zůstává prevence sekundárních poškození mozku. Tedy dostatečná oxygenace 

a dostatečná perfuze mozku, jsou zásadní pro zlepšení výsledku traumatu 

[SMRČKA, 2001]. 

 

 

 



 

 

20 

Primární poranění  

Zlomeniny lebky  

 zlomeniny base  

 zlomeniny kalvy 

 

Fokální poranění mozku 

 kontuze mozku 

 intracerebrální hematom 

 subdurální hematom 

 epidurální hematom 

 subarachnoidální hematom 

 

Difusní poranění mozku 

 komoce  

 difuzní axonální poranění 

 

Sekundární mozkové léze 

 Edém mozku 

 Turgescence – zvětšení objemu mozku v důsledku zvětšení krevního 

kompartmentu 

 Hypoxické poškození mozku 

 Poškození hematoencefalické bariery 

2.6.1 Otřes mozku – commotio cerebri 

Nejlehčí stupeň zavřeného poranění mozku. A zároveň nejčastější poranění 

mozku. Stav, kdy dochází ke krátkodobému funkčnímu výpadku CNS traumatického 

děje, kdy nedochází k poškození mozkové tkáně. Tato porucha vyvolává dočasné 

biochemické změny v mozkovém kmeni a projevuje se ztrátou vědomí. Je 

charakterizován nevolností, až zvracením, závratí, retrográdní amnézii a vede ke 

krátkodobé ztrátě vědomí. Dojde k reverzibilitě veškerých projevů. Tato ztráta vědomí 
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trvá pouze několik málo sekund až minut. Amnézie, jako typická známka otřesu mozku 

bývá na okolnosti, které se staly těsně před úrazem a na mechanismus úrazu. 

Nemocný po komoci by měl být hospitalizován k observaci. K vyloučení dalších 

přidružených druhů kraniotraumat. Téměř vždy dochází k úplné restituci mozkových 

činností. V některých případech se může objevit postkomoční syndrom, projevující se 

bolesti hlavy, závratí a dalšími potížemi. 

2.6.2 Zhmoždění mozku – contusio cerebri 

Zhmoždění mozku je akceleračně – decelerační traumatická strukturální změna 

mozkové tkáně s postižením mozkové kůry a podkorové bílé hmoty. Charakterizovaná 

poškozením kapilár s následným únikem plasmy nebo krve extravaskulárně. Také může 

dojít k poškození mozkových plen. Objevují se drobné i větší hemoragie a poškození 

neuronů. Vlastní ložisko tvoří poraněná nekrotická tkáň, která je prokrvácená 

a koagula. Toto ložisko se může zvětšovat díky biochemickým změnám. Tyto změny se 

kolem kontuzního ložiska vyvíjí v edém mozku, který může postihnout i celou 

hemisféru. Jedná se o středně těžké ložiskové mechanické poranění, při němž je 

ložiskový neurologický nález podle lokalizace poranění. Ložisko poškození může být na 

straně působící síly nebo na straně protilehlé úrazu. Je-li kontuze malého rozsahu, 

nemusí dojít ke ztrátě vědomí. Zpravidla však dochází k bezvědomí, které trvá desítky 

minut až hodin. K obnovení vědomí také nemusí dojít. Téměř vždy je kontuze 

provázena menším či větším úrazovým subarachnoidálním krvácením. Úrazové 

krvácení do mozku vzniká většinou narušením větší tepny v ložisku kontuze. Jde 

o intracerebrální hematom. Těžká zhmoždění mozkové tkáně nazýváme lacerací. 

Léčba kontuze může být konzervativní i chirurgická. Zvláštní ohled se bere na 

antiedematozní léčbu. Ale u větších intracerebrálních hematomů, u kterých je 

prokázána nitrolební hypertenze, se přistupuje k chirurgické léčbě. V ostatních 

případech se přistupuje k dekompresi. 
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2.6.3 Difuzní axonální poranění 

V bílé hmotě dochází k mnohočetné mechanické disrupci axonálních výběžků na 

rozhraní mozkové kůry a kmene a v některých podkorových vrstvách, přičemž 

myelinové pochvy zůstávají většinou neporušeny. Vzniká prudkou akcelerací či 

decelerací hlavy. Mechanizmus tohoto poranění končí asi po 2-3 týdnech zánikem 

zničených axonů. Což se projevuje jako atrofie mozkové tkáně. Hlavní klinický projev je 

dlouhodobé hluboké bezvědomí trvající přes 6 hodin. Při tomto poranění vzniká jinak 

velmi pestrá neurologická škála příznaků [SMRČKA, 2001]. 

2.6.4 Zlomeniny lebky 

Zlomeniny lebky lze rozdělit na zlomeniny kalvy a báse. Dále pak na otevřené 

a zavřené a podle úrazového děje, síly, místa a velikosti plochy působení dochází 

k prostým prasklinám, kominutivním frakturám a zlomeninám vpáčeným. 

2.6.4.1 Prostá zlomenina (fisura) 

Je to nejjednodušší typ zlomeniny kalvy, při kterém dochází k porušení 

celistvosti jedné nebo více kostí. Projevuje se pouze bolestivostí, zduřením měkkých 

pokrývek lebky nad prasklinou, pokud tedy nejsou neurologické příznaky daným 

poškozením mozku. Na RTG snímku je vidět pouze tmavá linie nepravidelných okrajů 

běžící napříč kostí. Samotnou fisuru není třeba ošetřovat, ale je varovným znamením, 

že trauma kalvy není zcela nevinné. A i v případě dobrého neurologického stavu 

pacienta je třeba bedlivého sledování, protože kdykoliv může dojít k rozvoji 

epidurálního hematomu při poškození meningeálních cév. 

2.6.4.2 Vpáčená zlomenina (impresivní fraktura) 

Vpáčená zlomenina vzniká působením velké síly na malé ploše. Zároveň dochází 

k odlomení jednoho či několika fragmentů, nejčastěji trojúhelníkového tvaru a jejich 

dislokaci. Jejich pootočení a posunutí směrem intrakraniálně. Existují také zlomeniny 

expresivní, kdy je část úlomků vytlačena extrakraniálně. Při dislokaci může dojít 

k poškození dury mozku i cév. V případě otevřené zlomeniny lze pozorovat výtok 

likvoru i vyplavení vloček mozkové tkáně. Diagnostikovat zavřenou impresivní 
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zlomeninu lze pohmatovým nálezem a RTG snímkem. Tento snímek se doplňuje 

snímkem na CT. Imprese úlomků může i přímo způsobovat kompresi mozku. K několika 

stavům, kdy je přistoupeno k chirurgickému řešení patří neurologický nález prokazující 

útlak nervových struktur a únik mozkomíšního moku. Také při výrazné dislokaci úlomků 

kostí. 

2.6.4.3 Zlomeniny frontálního sinu 

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

fotbalu. U nedislokovaných zlomenin stačí pacienta observovat. Operační řešení si 

vyžadují pouze fraktury, kde dislokace fragmentů způsobuje kosmetický defekt. 

Zlomeniny zasahující zadní stěnu, představují komunikaci mezi vedlejšími dutinami 

nosními a intrakraniálním prostorem, zvláště ve spojení s trhlinou dury představují 

bránu infekce. 

2.6.4.4 Zlomeniny báze 

Mohou být pokračováním zlomeniny kalvy a nebo vznikat samostatně. Téměř 

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

lebky. Zlomeniny v oblasti přední jámy lebeční mohou postihovat strop orbity, stěny 

vedlejších dutin nosních. Zlomenina báze lební se projeví brýlovým hematomem, 

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

čichu. 

Zlomeniny v oblasti střední jámy lebeční mohou postihnout i turecké sedlo 

a tím i hypofýzu. Tato zlomenina se projevuje výtokem krve či mozkomíšního moku ze 

zevního zvukovodu. Při poranění nervových struktur dochází k paréze lícního nervu 

nebo poruše sluchu. 

Zlomeniny zadní jámy lebeční postihují týlní kost, prasklina směřuje od velkého 

týlního otvoru směrem vzhůru. Dochází k selhávání základních životních funkcí 

a objevují se hematomy na přední straně krku. 
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2.6.5 Intrakraniální krvácení 

2.6.5.1 Epidurální hematom 

Epidurální hematom je většinou arteriálního původu a často je sdružen 

s frakturou lebky. Vzniká jako akutní krvácení mezi tvrdou plenu mozkovou a vnitřní 

periost klenby báze lebeční. Za přirozených podmínek není vůbec tento prostor 

vytvořen. Vnější vrstva dury pevně adheruje k periostu. Epidurální hematom vzniká při 

narušení větší tepny, z níž je tlak krve takový, že dokáže odtlačit tvrdou plenu od kosti. 

Nejčastěji bývá porušená arteria meningica media. Toto krvácení mívá typickou 

lokalizaci a tvar, pak se nazývá typický epidurální hematom. Typický epidurální krvácení 

má nejvyšší mortalitu, ale při včasné chirurgické evakuaci má dobrou prognozu. 

Epidurální hematom podle klinických příznaků, lze rozdělit na akutní 

a subakutní. Akutní se projeví do 3 dnů od úrazu. Subakutní od 4. dne a dále od úrazu. 

Naprostou většinou epidurálního hematomu tvoří akutní krvácení charakterizované 

často dramatickým průběhem. Rychle se prohlubující porucha vědomí. Klinický průběh 

probíhá většinou tak, že pacient je bezprostředně po úrazu v bezvědomí, ze kterého se 

rychle probere a po určitém časovém období do bezvědomí upadá znovu. Období mezi 

těmito stavy se nazývá lucidní interval. Klinicky se projeví rozvoj epidurálního 

hematomu většinou hemiparézou(ve většině případů na protilehlé straně od 

postižení), stejně jako anizokorie (svědčící pro intrakraniální hypertenzi) a na straně 

útlaku ještě mydriáza. V pozdějších fázích může být mydriáza na obou stranách 

a zornice přestávají reagovat. Existují skupiny poranění, kdy může dojít k pozdní 

diagnostice a to u skupin jedinců kdy dojde ke kombinaci úrazu s alkoholem, 

netypickým průběhem a netypickou lokalizací. 

Léčba epidurálního hematomu spočívá v evakuaci z kraniotomie. Nejdůležitější 

je včasné odhalení a následném okamžitém odstranění hematomu. Jde o život 

zachraňující výkon. Proto je třeba pacienta co nejrychleji transportovat do 

neurochirurgického centra. 
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Obrázek 1 – Epidurální hematom 

 

[Heřman, 2006, s. 64] 

 

2.6.5.2 Subdurální hematom 

Subdurální hematom patří mezi akceleračně – decelerační poranění a jeho 

zdrojem jsou přemosťující žíly mezi tvrdou plenou a měkkými plenami. Subdurální 

hematomu známe v akutní a chronické formě. Akutní subdurální hematom se 

projevuje do 3 dnů od úrazu. Méně častý je subakutní hematom projevující se mezi 

3.-12. dnem, je velmi podobný akutní formě. Od 21. dne od úrazu je již nazýván 

chronickým. 

 

Akutní subdurální hematom 

Vzniká převážně jako následek těžkého kraniocerebrálního poranění. Většinou 

se vyskytuje spolu s dalším poraněním mozku. Samostatně je výjimkou. Právě 

přidružená poranění jsou zodpovědná za vysokou mortalitu. Zdrojem krvácení bývají 

přemosťující žíly. Také krvácení ze žilních splavů mohou způsobit subdurální hematom. 

Klinicky se projevuje stejně, jako epidurální hematom jen nebývá tak 

dramatický. Dominuje obraz kontuze a edému mozku, stav je tak od počátku těžký. 

Kromě horšícího se vědomí, anizokorie a hemiparézy se mohou projevovat epileptické 

projevy v generalizované a nebo lokalizované formě. 

Léčbou je evakuace hematomu z kraniotomie. Výplach a ošetření zdrojů 

krvácení. Pouze některé chronické formy lze řešit navrtáním a drenáží. 
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Obrázek 2 – Akutní subdurální hematom 

 

[Heřman, 2006, s. 67] 

 

Chronický subdurální hematom 

Postihuje častěji osoby s atrofií mozku (starší lidé, alkoholici) a také nemocné 

s poruchou krevní srážlivosti. Příznaky se objevují nejdříve po 20. dni od úrazu, ale 

někdy jsou to i měsíce a nelze již souvislost s úrazem vůbec prokázat. Zdrojem krvácení 

bývají přemosťující žíly, které se napínají při pohybu atrofického mozku v intrakraniu. 

Mnohdy stačí i drobné trauma a přepjatá žíla praská. Krev se vylévá do subdurálního 

prostoru – atrofický mozek je zmenšen, subdurální prostor může pojmout celý 

subdurální hematom, dokud se krvácení spontánně nezastaví, aniž by došlo hned ke 

kompresi mozku s klinickou odezvou. Hematom se opouzdří, kapiláry v pouzdře 

opakovaně krvácejí a dochází k dalšímu zvětšení hematomu a ke vzniku klinických 

příznaků. Nejčastěji se objevuje psychická alterace. Je obtížné rozeznat bolesti hlavy od 

psychických změn, které způsobuje narůstající nitrolebeční tlak od stařecké demence. 

Léčby spočívá v okamžitém navrtání a evakuací, výplachem spádovou drenáží 

ponechanou několik dní. 

2.6.5.3 Subarachnoidální krvácení 

Často doprovází kontuzi mozku a je způsobeno poraněním povrchových 

kortikálních cév. Jedná se o přítomnost krve mezi pia mater a arachnoideu. Příznakům 

odpovídá množství vylité krve, která působí meningeální syndrom. 
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Obrázek 3 – Traumatické subarachnoidální krvácení 

 

[Mihál, 2006, s. 157] 

2.6.6 Frontobazální poranění 

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

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

obličeje. Podle mechanismu rozlišujeme poranění přímá, kdy dojde k násilí přímo 

působících na oblast čela nebo spodiny přední jámy lebeční s penetrací do 

intrakraniálního prostoru a poranění nepřímá, kdy jsou struktury poškozeny přenosem 

síly z jiné části kalvy nebo obličeje. Při úrazovém ději dochází ke vzniku lomných linií, 

které mohou zasahovat i stěnu nosní dutiny. Někdy při tomto typu poranění může dojít 

i závažnému poranění zraku. Tvrdá plena mozková se může roztrhnout a dochází ke 

vzniku kranionazální komunikace. Při zlomeninách pyramidy může dojít ke vzniku 

komunikace intrakraniálního prostoru se středouším. Tekutina se může vyprazdňovat 

do zevního zvukovodu v případě, že dojde k porušení celistvosti bubínku.  

Hlavními příznaky frontobazálního poranění se vznikem kranionazální 

komunikace je likvorea, pneumocefalus a infekční komplikace a samozřejmě 

neurologické příznaky dané poškozením mozku [BYDŽOVSKÝ, 2008]. 
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Likvorea 

Je to nejčastější příznak kranionazální komunikace, který se projevuje výtokem 

mozkomíšního moku dutinou nosní. Může se projevovat množstvím několika kapek za 

den až po masivní likvoreu, ke které dochází při každém zvýšení nitrolebečního tlaku. 

Při těžším kraniocerebrálním poranění, kdy došlo k poruše vědomí a následné umělé 

plicní ventilaci, může být likvorea delší dobu nepoznána, protože v leže na zádech 

stéká mok do nosohltanu. U pacientů při vědomí se při masivních ztrátách můžeme 

setkat s nitrolebeční hypotenzí, bolestí hlavy a opozicí šíje. 

 

Pneumocefalus 

Při vzniku kranionazální komunikace může vzduch pronikat do intrakraniálního 

prostoru. Při úrazu dojde nejprve k přetlaku a poškození kosti dury. Následně pak 

k podtlaku, kterým je vzduch nasáván. Pokud trhlina v duře, působí ventilovým 

mechanismem, může se vytvářet tenzní pneumocefalus. Pneumocefalus se může 

projevit až v pozdním období, pokud je v první fázi komunikace zalepena edematózní 

tkání mozku a uvolní se teprve po vymizení otoku. 

Příznaky mohou být v první fázi překryty tíží postižení nervového systému 

a odhaleny až později. Mohou se projevit bolestmi hlavy, změnami psychiky z dráždění 

CNS, epileptickými záchvaty a příznaky meningeálního dráždění. 

 

Infekční komplikace 

Ihned po vzniku kranionazální komunikace nastávají ideální podmínky pro vznik 

infekce. Otevřená komunikace mezi dutinou nosní, stálý přísun velkého množství 

mikroorganismů, zduřelá a prokrvácená sliznice omezující ventilaci, zbytky krve 

a nekrotické tkáně, tvoří ideální podmínky pro pomnožení. Tudíž každý nemocný 

s kranionazální komunikací je potenciálně ohrožen průnikem infekce. 

Klinické projevy jsou tedy stejné jako u každé meningitidy. Tedy: febrilie, 

meningismus, apatie, nauzea a zvracení [SMRČKA, 2001]. 
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2.6.7 Penetrující poranění 

Jedná se o poranění, kdy dochází ke komunikaci mezi zevním prostředím 

a dutinou lebeční. Dochází k porušení celistvosti kůže, kosti a pleny mozkové. Tato 

poranění dělíme podle mechanismu vzniku na bodná, sečná a střelná. 

 

Bodná poranění 

Vzhledem k pevnosti kostí lebky je průnik bodného nástroje pravděpodobný jen 

v místech přirozeného zeslabení kostí. A to je oblast očnice, šupiny kosti spánkové 

a v místech vedlejších dutin nosních. Charakter poranění, a tím i klinický obraz závisí na 

síle působícího nástroje, na místě průniku do lebky, charakteru nástroje a jeho 

trajektorii. Pokud je místo vpichu ukryto ve vlasové části, může lehce dojít 

k přehlédnutí při vyšetření. Otevřená rána může být branou infekce a umožnit likvoreu. 

Při bodném poranění v oblasti očnice může nástroj pronikat víčkem nebo spojivkovým 

vakem kolem očního bulbu, aniž by jej vážně poškodil. Což platí jen pro jednu 

trajektorii nástroje. Při poranění cestou paranazálních dutin může být místo vpichu 

skryto v dutině nosní či ústní. Pacient je v tomto případě ještě více ohrožen infekcí. 

K tomuto poranění může docházet i iatrogenně při zákrocích na vedlejších dutinách 

nosních. Bodná poranění procházející přes šupinu temporální kosti poškozují spánkový 

lalok a podle hloubky i jeho struktury. Při poškození krkavice dochází téměř vždy ke 

smrti pacienta. 

 

Sečná poranění 

Tato poranění mohou být způsobena sekerou, mačetou nebo většími částmi 

nástrojů. Klinický obraz je obdobný jako u poranění bodných. Vzhledem k síle však 

může být poškozena jakákoliv část lebky. Proto mohou být postiženy i struktury, které 

jsou uloženy pod silnou vrstvou kosti. 

 

Střelná poranění 

Jsou poměrně častá poranění ve spojení s vysokou úmrtností. Podle způsobu 

zasažení lebky a chování střely se dělí na postřely, zástřely a průstřely. 
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Postřel-střela pouze tečuje lebku a pokračuje v letu, přičemž poškodí kůži. 

Někdy může dojít k impresivní zlomenině a s kontuzí a lacerací mozku. 

Zástřel-Střela proniká do lebky a zabrzdí se ve tkáni mozku. Dráha střely nemusí 

být rovná, směr může měnit při odrazu od vnitřní stěny lebky. 

Průstřel- Při tomto poranění střela prochází lebkou a opouští ji. Místo kde vniká 

do lebky je vstřel a kde ji opouští výstřel. Dráha, po které se pohybuje, se jmenuje 

střelný kanál [SMRČKA, 2001]. 

2.6.8 Příznaky postižení mozkových laloků 

2.6.8.1 Frontální lalok 

Postižení frontálního laloku se projeví poruchou řeči, poruchou jednoduchých 

motorických úkolů, bulby jsou stočeny na stranu poškození, poruchou poznávání 

a objevuje se dětinské až asociální chování. Následně dochází k druhostranné centrální 

obrně. 

2.6.8.2 Parietální lalok 

Objevuje se druhostranná porucha čití, lokalizované křeče, porucha řeči 

a porozumění, porucha jednoduchých motorických úkolů, poruše polohocitu 

a pohybocitu, poruchám prostorové orientace, poruchám počítání a psaní. 

2.6.8.3 Temporální lalok 

Pacient má výpadek zrakových polí a to stejných pro obě oči, dále pociťuje 

nepříjemný zápach a dochází k poruchám zapamatování. 

2.6.8.4 Okcipitální lalok 

U tohoto postižení dochází k poruchám poznávání barev, zraku, čtení a k poruše 

viděných objektů [SEIDL, OBENBERGER, 2004]. 
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2.7 Sekundární mozkové léze 

2.7.1 Edém mozku 

Edém mozku bývá častou komplikací poranění mozku.Podle distribuce lze rozlišovat 

edém kolem jedné hemisféry a nebo difuzní edém celého mozku. Z počátku jde 

o vasogenní edém s poruchou hematoencefalické bariéry, později následuje edém 

způsobený poruchou iontového gradientu na buněčných membránách. Ložisková léze 

sdružená s edémem mozku vede k nitrolební hypertenzi. 

2.7.2 Nitrolební hypertenze 

 V těžších případech při ní dojde ke kompresi krevních cév a rozvoji 

hemoragických nekroz. Nitrolební hypertenze vede k poklesu cerebrálního perfuzního 

tlaku a má za následek globální ischemii mozku [BYDŽOVSKÝ, 2008]. 

2.7.3 Změny v orgánových systémech u kraniotraumat 

Respirační systém 

 obstrukce dýchacích cest, aspirace, hypoventilace 

 periodické dýchání (Cheyne-Stokesovo) vyznačuje se narůstající amplitudou 

a rychlostí dechu, následným zpomalením a snížením amplitudy, nastává apnoe 

a opakován stejného cyklu 

 neurogenní plicní edém 

 

Kardiovaskulární systém 

 hypertenze a tachykardie (při izolovaném kraniotramatu se neobjevuje 

hypotenze) 

 Cushingův reflex-hypertenze a bradykardie(projev nitrolební hypertenze) 

 

Gastrointestinální systém 

 je nutno předpokládat, že u všech pacientů je plný žaludek 
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Koagulační systém 

 u závažných kraniotraumat jsou vždy poruchy systému srážení krve dané 

destrukcí kapilární sítě a vyplavením tkáňových působků 

 

Endokrinní systém 

 při poškození thalamu a hypofýzy dochází k útlumu sekrece ADH a tím 

k enormním ztrátám vody ledvinami-diabetes insipidus 

2.8 Přednemocniční péče o pacienta s KCP 

V přednemocniční péči u pacintů s KCP probíhá současně diagnostika a terapie. 

U všech pacientů s KCP a to i lehčích forem, jsou vždy ohroženy základní vitální funkce. 

Poranění mozku se mohou vyskytovat samostatně a nebo jako součást sdružených 

poranění (polytraumat). V rámci přednemocniční péče nejsme schopni ovlivnit rozsah 

primárního poškození, ale může ovlivnit jeho sekundární inzult. Cílem je co nejrychleji 

zhodnotit stav pacienta, rozpoznat život ohrožující situace a případně zahájit 

neodkladná opatření k zajištění základních životních funkcí. 

2.8.1 Vyšetření pacienta v terénu 

 stav vědomí (GCS) 

 orientační neurologické vyšetření-okulocefalické reflexy, velikost zornic,reakce 

na osvit,při spontáních pohybech končetin, hodnotíme jejich asymetrii 

 vždy předpokládáme poranění C páteře – stabilizovat krční páteř 

 diagnostikovat a zajistit další extrakraniální poranění všech orgánových 

systémů – stav oběhu, dýchání 

 

Vyšetření a diagnostika nesmí v žádném případě znamenat odklad urgentních 

výkonů zachraňujících život. 
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2.8.2 Prvotní ošetření pacienta a jeho zajištění 

Zásady: 

1. Zajštění průchodnosti dýchacích cest. Předejít hypoxemii, udržet dostatečnou 

ventilaci. 

2. Udržení normotenze, dosažením normovolemie. Předejít hypotenzi. 

3. K volumoterapii používáme výhradně izotonické či hypertonické roztoky (nikdy 

nepoužíváme roztoky cukrů, které se metabolizují na čistou vodu,což vede ke 

snížení osmolarity tělních tekutin). 

4. Při UPV provádíme stálou monitoraci kapnometrie- s cílem zachovat 

normokapnii. Nesmíme dopustit hyperkapnii, která vede k vazodilataci a tím ke 

zhoršení mozkového edému. 

5. Pacient na UPV musí mít řádnou analgosedaci případně myorelaxaci. Jakákoliv 

interference s ventilátorem nebo vnímání reality vede k hypertenzi 

a následnému vzestupu nitrolebního tlaku. 

6. Správné směřování a co nejšetrnější transport na specializované pracoviště. 

 

Provedeme primární zhodnocení pacienta za účelem rozlišení život ohrožujících 

stavů. Prioritní je zajištění ventilace ještě před vyproštěním. 

 Vyproštění pacienta – nasazení fixních pomůcek jako: krčního límce, vakuové 

matrace, páteřního rámu aj. 

 Poloha nemocného při transportu – zvýšená poloha hlavy a horní poloviny těla 

– cca 30 st. (drenážní poloha), znehybnění krčním límcem a vakuovou matrací, 

do zvýšené polohy pacienta neukládáme při hypotenzi. 

 Zajištění žilního řečiště minimálně dvěma vstupy. 

 Zajištění a spolehlivé udržení ventilace a oxygenace s průchodností dýchacích 

cest-u nezávažného poranění lze apikovat O2 polomaskou. U pacientů s GCS ≤8 

OTI a UPV. Bere se zvláštní zřetel na možná poranění krční páteře a intubuje se 

s krčním límcem. 

 Zhodnocení dýchání- volné dýchací cesty nezaručují dostatečnou ventilaci, je 

třeba zjistit příčinu případné cyanózy nebo oslabeného dýchání. 
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 Posouzení stavu krevního oběhu – stabilizace oběhu, zajištění normotenze –

udržení MAP 80 ttor a normovolemie podle kapilárního návratu. 

 Posouzení neurologického stavu- zhodnocení stavu vědomí (GCS, velikost zornic 

a jejich fotoreakce, postavení a hybnost končetin). 

 Nezbytné obnažení těla – celková prohlídka k vyloučení dalších poranění, je 

nutná provést i v terénu za podmínek udržení osy těla. Obnažujeme jen na 

nezbytně nutnou dobu a používáme termofolii. 

 Farmakologie- zvláštní zřetel je dáván na analgosedaci , antihypertenzní léčbu 

a svalová relaxancia a Manitol. Zatím co, sedativa a analgetika jsou podávána 

v dostatečné míře, u Manitolu se všeobecné použití nedoporučuje. Je indikován 

v případech náhlého zhoršení neurologického stavu pacienta (paréza, zhoršení 

stavu vědomí). Rovněž Kortikoidy nemají u izolovaného KCP opodstatnění. 

2.8.2.1 Zajištění dýchacích cest  

Oxygenace je nutná u všech pacientů s KCP. Pacienti, kteří se nedostanou při 

hodnocení GCS nad hranici 8 bodů, by měli být intubováni a ventilováni. K intubaci 

u izolovaného kraniotraumatu nepoužíváme ketamin (vede k vzestupu TK 

a nitrolebního tlaku). Neodkladně by mělo dojít k intubaci pacientů s apnoe, hypoxií, 

obstrukcí dýchacích cest, při rozvíjejícím se hematomu v oblasti krku. K intubaci se též 

přistupuje jako k prevenci aspirace při krvácení z dutiny ústní. Ventilace pacienta musí 

zajistit saturaci SpO2 nad 90 %. Vždy má přednost orotracheální intubace. U pacientů, 

kteří mají při hodnocení GCS 9 a více bodů, mají tedy jen lehkou alteraci vědomí 

a spontánně ventilují, není nutné vždy intubovat a aplikace kyslíku se u nich provádí 

pomocí kyslíkové masky. Taktéž platí, že je nutné udržet saturaci SpO2 nad 90 %. 

Kontrola saturace se provádí nepřetržitě pulzním oxymetrem. Dobrá oxygenace 

organismu je prevencí rozvoje multiorgánových změn včetně šokové plíce. 

2.8.2.2 Cirkulace 

Zajištění optimálního krevního objemu se provádí zajištěním nejméně dvěma 

periferními kanylami. Snažíme se zajistit, adekvátní cerebrální průtok a udržet normální 

krevní tlak ve výši MAP 80 torr (u těžkých KCP 90 torr). Krevní ztráta bývá 

u polytraumat pravidlem a vede k rozvoji hemoragického šoku. Vnější krvácení je 
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většinou lehce zjistitelné a jde většinou lehce zastavit kompresí rány, naopak vnitřní 

krvácení je zjistitelné jen obtížně a je proto velkým problémem. Zvláště pokud se jedná 

o krvácení do velkých dutin. Pokud tohoto tlaku nedosahujeme, přistupujeme 

k doplnění krevního objemu. Prostředkem první volby u pacientů s KCP je 

hyperosmolární roztok NaCl 3-7,5% (u dospělých). Tento roztok má příznivý vliv na 

redukci mozkového edému a tím snížení intrakraniálního tlaku. Zároveň však snižuje 

perfuzi mozkem a proto se doporučuje kombinovat s roztokem koloidním, který snižuje 

riziku poklesu perfuze mozkem. U KCP se nesmí podávat roztoky glukozy. Také 

hypotonické krystaloidy se nepodávají pro možnost zhoršení edému mozku. Také 

podání ketaminu je kontraindikováno pro zvyšování ICP. Cílem objemové terapie je 

stabilizace objemu a optimální nabídka kyslíku tkáním poškozených hypoperfuzí. Pokud 

stále nedochází k dostatečnému navýšení tlaku – MAP 90 torr, přistupuje se k podávání 

katecholaminu (Noradrenalin). Zároveň musíme myslet na možnost hypertenze a její 

korekci pokud vystoupá na MAP 120 torr. 

2.8.2.3 Zhodnocení a zaznamenání stavu vědomí 

Zhodnotit stav a vědomí pacienta je nutné ještě před podáním farmak, které 

ovlivňují neurologický stav pacienta. Ke zhodnocení stavu pacienta se používá Glasgow 

Coma Scale (GCS). Tato skórovací škála se používá k zhodnocení závažnosti zranění 

a především stavu vědomí a jeho monitorování v čase. Je hlavním vodítkem při 

zvažování intubace a ventilace. Umožňuje velmi snadnou orientaci ve vývoji a změnách 

stavu a vědomí pacienta v čase těsně po úraze, v průběhu transportu a ošetřování a při 

předávání pacienta do nemocniční péče. 

2.8.2.4 Analgezie a sedace 

Navození analgezie a sedace je velice důležitou součástí při péči o pacienta 

a jeho vyšetření. Z hlediska KCP se klade zvláštní důraz na minimální ovlivnění mozkové 

autoregulace a pokud možno i vědomí. K sedaci se nejčastěji používají opioidy 

(fentanyl, sufentanyl), které pokud je nedoprovází hypoventilace nezvyšují spotřebu 

kyslíku v mozku, nesnižují perfuzní mozkový tlak a nezvyšují nitrolebeční tlak. Opiody 

se používají samostatně a nebo v kombinaci s benzodiazepiny (Midazolam). Pro 

tracheální intubaci je nejvhodnější barbiturát (Thiopental). Relaxancia se podávají jen 
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v nejnutnějších případech. Bereme na zřetel i fakt, že pacient v bezvědomí navozeném 

hypnotiky může mít bolesti a tudíž je nutné podání analgezie. 

2.8.2.5 Monitorování 

V přednemocniční péči je nutná kontinuální monitorace pacienta. A to vědomí, 

TF,TK, pulzní symetrie. Pokud je pacient ventilován ještě lze sledovat pomocí 

kapnometrie (EtCO2). 

2.8.2.6 Podchlazení 

Bývá pravidlem - používáme přikrývky a termofolie k dosažení normotermie. 

2.8.3 Příprava k transportu 

Na přípravu k transportu je kladen velký důraz, protože dostatečné primární 

zajištění a co nejkvalitnější a šetrnější transport má největší vliv na prognosu. 

Zabezpečení životních funkcí pacienta, znehybnění částí těla, u kterých je i nepatrné 

podezření poranění. Proto doporučujeme použít vakuovou matraci. Vždy fixujeme 

krční páteř, nejlépe rigidním krčním límcem. 

2.8.4 Transport pacienta 

Každý pacient s podezřením na KCP, musí být urychleně transportován na 

nejbližší specializované pracoviště. Nejlépe na specializované centrum s možností CT 

vyšetření a neurochirurgické intervence. Nejlepší prognózu mají pacienti, kteří se 

dostanou na specializované pracoviště do 1 hodiny. A proto je v případech, kdy je 

vzdálenost vyšší přednostně volána letecká záchranná služba. 

Transport pacientů se rozděluje podle stavu pacienta. Pacienta je možné 

transportovat buď posádkou RZP- ve složení záchranář a řidič. Posádku RZP lze využít 

v případech lehkých poranění, eventuálně lehkých kraniocerebrálních poranění, 

u kterých nedošlo k bezvědomí. 

RLP-posádka ve složení- lékař, záchranář, řidič. Většinou transportuje pacienta 

s KCP, kde proběhlo bezvědomí nebo je vědomí pozměněné. Ke všem dalším zraněním 

přijíždí také posádky RLP a nebo na některých výjezdových stanovištích posádky rande 
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vous, které zhodnotí podle dané situace, zda je možné odvézt pacienta pozemní 

posádkou a nebo je nutné a žádoucí zavolat posádku LZS.  

LZS- posádky ve složení – lékař, záchranář a pilot. Tým, který je volán 

přednostně do míst, která jsou ve větší vzdálenosti od specializovaných pracovišť, 

popřípadě do nepřístupných míst. A ke stavům, které to přímo vyžadují, jako je 

polytrauma. 

Spolupráce všech týmů záchranné služby a operačního střediska je naprosto 

nepostradatelná. Využívání LZS je čím dál tím častěji využíváno, hlavně pro rychlost 

transportu, možnost zásahu v obtížně přístupném terénu a šetrnosti transportu. Pro 

další osud pacienta je zásadní rozhodnutí posádky o směřování pacienta. Je 

vypracováno triage, které definuje pacienta do traumacentra. Erudovaný personál OS 

ZZS posílá na místo události v indikovaných případech leteckou záchrannou službu, 

která zvyšuje šetrnost a rychlost transportu mezi místem události a definitivního 

ošetření. 

2.8.5 Prevence kraniocerebrálních poranění 

Kraniocerebrální poranění patří mezi nejzávažnější medicínské problémy a přes 

značné pokroky v prevenci je jejich výskyt značný. Primární poškození je dáno 

v momentě úrazu a do jisté míry je možno ho léčit a předcházet jím nelze. Předcházet 

lze pouze poškození sekundárnímu (edém mozku) a také poškozením iatrogenním – 

tedy nevhodné terapii. Posádky ZZS jsou nuceny na místě nehody stabilizovat vitální 

funkce, provést výkony snižující riziko sekundárního postižení a rozhodnout zda 

postižení vyžaduje ošetření na pracovišti vyššího typu. Zcela zásadní je adekvátní 

zajištění dýchacích cest s minimální saturací kyslíku 90 %. Hodnoty nižší výrazně zvyšují 

nezvratný neurodeficit. Dalším cílem, je zabránit hypotenzi. K níž dochází jen zcela 

výjimečně při izolovaném KCP. A v případě, že dochází k poklesu TK, je třeba pátrat po 

dalším zdroji krvácení a nebo poranění míchy. 
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2.8.6 Postup při autonehodě 

Pomoc při autonehodách není jen zdravotnickou otázkou, ale i organizačním 

a technickým problémem. Ne vždy je při nehodě přítomna se záchrannou službou 

i policie a hasiči a tak si zdravotníci musí často vystačit. Při nehodě se často překrývá 

zdravotnický zásah s technickým a jednotlivé složky se navzájem musí respektovat, 

doplňovat a spolupracovat. Přičemž jejich postup musí navazovat. 

Záchranář nemůže stihnout všechno. Nejdůležitější je jeho bezpečnost, potom 

následují stavy ohrožující život, nakonec všechno ostatní [DOBIÁŠ, 2006]. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Zpracování statistických údajů z dopravního inspektorátu 

a ZZS KHK 

Tabulkové zpracování statistické zpracování údajů, které jsem získávala při spolupráci 

s dopravním inspektorátem v Náchodě a ZZS KHK. Zaměřovala jsem se na rozdílnost 

v počtu úrazů v letních a zimních měsících. Počtu úrazů při dopravních nehodách 

a mimo ně. V rizikovosti kraniotraumat podle umístění raněných ve vozidlech 

postižených dopravní nehodou. Poměru závažnosti poranění. A dalšími poznatky. 

 

Tabulka 1 – Počet výjezdů ke KCP v celkovém počtu a v poměru ke KCP vzniklým při DN 

Celkový počet DN v období 1. 7. – 30. 9. 86 

DN, při kterých došlo ke KCP, v období 1. 7. – 30. 9. 26 

Výjezdy ke KCP v období 1. 7. – 30. 9. mimo DN 151 

Výjezdy ke KCP v období 1. 7. – 30. 9. 177 

 

V tabulce je zaznamenán celkový počet výjezdů k dopravním nehodám v letním období 

a počet výjezdů k dopravním nehodám s diagnosou KCP, a to od 1. 7. 2011 –

 30. 9. 2011, a také celkový počet výjezdů ke KCP v tomto období. 

 

 

Graf 1 – Počet výjezdů ke KCP v celkovém počtu a v poměru ke KCP vzniklým při DN 
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Tabulka 2 – Počet DN v období 1. 12. 2011 – 29. 2. 2012 

Celkový počet DN v období 1. 12. 2011 - 29. 2.2012 36 

Celkový počet KCP 145 

KCP mimo DN 121 

DN bez KCP 12 

DN s KCP 24 

 

V tabulce je zpracován a zaznamenám počet DN v období 1. 12. 11 – 29. 2. 12, také 

celkový počet KCP v tomto období, a to dále rozděleno na poranění způsobená při DN 

a mimo ně. 

 

 

Graf 2 – Počet DN celkový v zimních měsících v poměru k DN s KCP  

 

 

 

Graf 3 – Poměr celkového počtu KCP a KCP při DN 

 

 

 

 

 



 

 

41 

Tabulka 3 – Tabulka rozdělení závažnosti poranění při DN 

Celkový počet DN v období 1.7. - 30.9. 36 

těžká zranění 17 

lehká zranění 68 

úmrtí 1 

 

 

Graf 4 – Závažnost poranění způsobených při dopravních nehodách 

 

 

 

Tabulka 4 – Umístění pasažérů s KCP v silničním provozu 

Celkový počet DN 86 

řidiči 62 

spolujedoucí na předním sedadle 12 

spolujedoucí na zadním sedadle 3 

chodci 9 

 

 

Graf 5 – Počet pasažérů s KCP a jejich umístění v silničním provozu 

 

V tabulce je znázorněn počet a umístění pasažérů s KCP v silničním provozu, přičemž 

mezi řidiče se počítají i cyklisté. 
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Tabulka 5 – Počet DN pod vlivem omamných látek 

Celkem DN v okrese Náchod v roce 2011 977 

vliv alkoholu a návykových látek 65 

jiný vliv 912 

 

 

Graf 6 – Nehody pod vlivem alkoholu 

 

 

Graf 7 – Počet dopravních nehod v závislosti na ročním období 

 

Graf ukazující rozdílný počet DN v letních a zimních měsících. Kde vyniká 

několikanásobný počet DN v letních měsících. 

 

Graf 8 – Grafické znázornění KCP celkem a jejich počet při DN a také počet KCP při DN 
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3.2 Kazuistiky 

3.2.1 Kazuistika č. 1 – Pád ze schodů 

Dne 31.10.2010 je volána posádka RZP k ženě po pádu ze schodů. 

Výzva 15.39 

Výjezd 15.40 

Na místě události 15.53 

Předání pacientky 16.35 

Ukončení výjezdu 16.50 

Po příjezdu na místo pacientka leží pod schody. 

Přivolána posádka RV. 

Objektivně: pacientka v bezvědomí,GCS 5, spontánně ventilující, v týle 

tržnězhmožděná rána velikosti cca 4 cm, zornice ve středním postavení, reagující na 

osvit, břicho měkké prohmatné, hrudník i pánev pevná, horní i dolní končetiny bez 

známek poranění, na monitoru sinus. rytmus, TK 130/80,P-102/min. 

Terapie: 

 intubace tracheální rourkou č. 7,5 

 2x periferní žilní vstup 

 Sufenta 2ml, Dormicum 5mg, Hypnomidat 10ml, Arduan 8mg-vše i.v. 

 F1/1 500ml 

 F1/1 500ml 

 krční límec, sterilní krytí rány, vakuová matrace 

 monitorace pacientky 

Diagnoza: těžké kraniotrauma 

Pacientka předána:  

 na chirurgickou ambulanci, kde provedeno CT. Diagnostikováno SAK 

a traumatický edém mozku 

 po CT pacientka transportována na neurochirurgii FNHK  

Zhodnocení: došlo ke špatnému směřování pacientky, triage pozitivní. Zároveň by 

připadal v úvahu transport LZS již z místa nehody. 
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3.2.2 Kazuistika č. 2 – Dopravní nehoda 

Dne 12.3.2012 posádka RZP volána k dopravní nehodě 2 osob. 

Výzva 15.19 

Výjezd 15.20 

Příjezd na místo 15.25 

Odjezd 16.12 

Předání LZS 16.00 

Ukončení výjezdu 16.16 

Na místě nehody zjištěno: 2osoby v opilosti jedoucí na jednom kole ve vysoké 

rychlosti z kopce, narazili na obrubník a při nárazu prorazili plot domu. První osoba je 

bez zranění, druhá sedící v zahradě domu, silně krvácející v obličeji. 

Objektivně: 

Pacient při vědomí,GCS 14, hluboké tržné rány v obličeji, ve tváři vpravo, 

roztržený ret , bolest mandibully, chybí spodní zuby, ve vlasové části vpáčená 

zlomenina lebky, velký otok obličeje, silné krvácení, plive krev, hrudník pevný, 

bolestivost pr. ramenního kloubu, tržná rána palce PHK, dolní končetiny bez známek 

zranění, pánev pevná. 

Volána posádka RV. 

Terapie: 

 krční límec, vakuová matrace 

 1x žilní vstup 

 ošetření ran, dezinfekce, krytí 

 Sufenta 2ml 

Diagnoza: Kraniocerebrální poranění 

Pacient předán: LZS KHK a směřován na neurochirurgickou kliniku FN HK 

Zde potvrzena vpáčená fraktura lebky a fraktura mandibully, také fraktur orbity 

Zhodnocení: pacient dostal komfortní přednemocniční péči a opět se ukázala 

výborná spolupráce ZZS, PČR a HZS. 
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3.2.3 Kazuistika č. 3 – Pád ze střechy 

Dne 22. 11. 2010 volána posádka RZP a RV k pacientovi po pádu ze střechy 

Výzva 10.13 

Výjezd 10.14 

Na místě 10.22 

Odjezd z místa a předání LZS 11.17 

Ukončení výjezdu 11.32 

Při příjezdu pacient leží na podlaze kravína, kam propadl střechou z výšky 

cca 10 metrů. Na něm leží části střechy. 

Objektivně: pacient v bezvědomí, GCS – 3, spontánně ventilující, zornice 

anizokorické, žádné další zjevné poranění, hrudník i pánev pevná, končetiny bez 

deformit. 

Terapie: 

 intubace rourkou č. 8, ventilace 

 2x žilní vstup 

 Sufenta 2ml,SCHJ, Hypnomidát 10ml, Arduan 8mg-vše i.v. 

 F1/1 500ml 

 krční límec, vakuová matrace 

Volána LZS 

Diagnoza: těžké kraniotrauma 

 Pacient předán LZS KHK a směřován na KARIM 

 Zde diagnostikována kontuze a krvácení do mozkového kmene, krvácení do 

obou postranních komor, proužkovitá hemorhagie v mezencefalu, fraktura 

distálního konce příčného výběžku C7 

Zhodnocení: v tomto případě proběhla výborná spolupráce pozemních posádek 

s LZS. Za vydatné pomoci PČR a HZS. 
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3.2.4 Kazuistika č. 4 – Dopravní nehoda 

Posádka RLP volána dne 9. 3. 2012 k osobě sražené osobním automobilem. 

Výzva 16.39 

Výjezd 16.40 

Příjezd na místo 17.00 

Odjezd 17.24 

Ukončení výjezdu 18.05 

Při příjezdu zjištěno: Chodec sražen ze zadu osobním automobilem, které 

nezvládlo jízdu, odhozen na zeď stodoly stojící u silnice, od které se odrazil a skončil na 

zemi na břiše cca 1m ode zdi. 

 

Objektivně: 

Nedýchá, není srdeční akce, zornice rozšířené, nereagují, reflexy nevýbavné, 

GCS-3, tělo ještě teplé. 

Polytrauma: hlava – tržnězhmožděná poranění na temeni a čele, pohmoždění 

nosu a vlevo periokulárně, kostra lbi v temenní části vpáčena. Hrudník-pevný bez 

známek poranění. Břicho:prasklá kůže po celé délce břicha od hrudníku až do 

podbřišku. Malá pánev-devastující poranění v oblasti pánve, hýždí i genitálu, otevřená 

zlomenina v stydké krajině, krvácení tamtéž, v.s. poranění orgánů malé pánve. LDK – 

otevřená zlomenina bérce pod kolenem – téměř amputace 

Závěr: polytrauma, hemorhagický a traumatický šok- 

Exitus letalis- poranění neslučitelná se životem 

Diagnoza: polytrauma , traumatický šok 

 

Zhodnocení: v některých případech, je i přes veškerou pomoc a spolupráci již 

nemožné lidský život zachránit. 
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3.3 Dotazníkové šetření 

Dotazník vyplnilo 50 respondentů (záchranáři, sestry, lékaři a řidiči ZZS) 

v různých krajích ČR. Mým cílem bylo zjistit, jaká je spolupráce ZZS s LZS, Policií ČR 

a HZS. Takté schopnost laické veřejnosti pomoci při různých nehodách. Zároveň jsem 

zjišťovala frekvenci KCP při dopravních nehodách a mimo ně. V dotazníku jsou kladeny 

i otázky na subjektivní pocity členů posádek ZZS při spolupráci s jinou složkou IZS. Je 

zvažována jejich schopnost reagovat a včas poskytnout první pomoc. Dále jsem se 

pokoušela zjistit, jak často jsou pacienti pod vlivem alkoholu, kteří účastníci silničního 

provozu jsou nejčastěji pod vlivem alkoholu, ve kterých ročních obdobích se stává 

nejvíce úrazů a zda používají účastníci silničního provozu bezpečnostní prvky. Odpovědi 

také ukazují, jsou-li KCP často součástí polytraumat, v jakém stavu je pacient 

transportován a zda dochází během transportu ke zhoršování jeho zdravotního stavu, 

kam se nejčastěji směřuje jejich transport. Celé znění dotazníku je v příloze č. 2. 

 

Zdroj: veškerá data v níže uvedených tabulkách a grafech byla získána z autorčina 

dotazníkového šetření a zpracována autorkou této práce.  

 

Tabulka 6 – Odmítne LZS přiletět pro pacienta? 

Stane se, že LZS odmítne přiletět pro pacienta s KCP? 

ANO 6 

NE 44 

 

 

Graf 9 – Odmítne LZS přiletět pro pacienta? 

 

Z šetření je patrné, že jen ve vyjímečných případech dojde k odmítnutí transportu LZS. 

Jinak je spolupráce na velmi vysoké úrovni. 
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Tabulka 7 – Dokáže Policie ČR poskytnout neodkladnou péči? 

Pokud na místo, kde došlo k KCP přijede policie ČR dříve než posádka RZP, 
dokáží poskytnout dostatečnou neodkladnou péči? 

ANO 12 

NE 38 

 

 

Graf 10 – Dokáže Policie ČR poskytnout neodkladnou péči? 

 

Podle odpovědí není až tak jednoznačné, že by vždy policie byla schopna poskytnout 

dostatečnou neodkladnou péči. 

 

 

Tabulka 8 – Dokáže HZS poskytnout neodkladnou péči? 

Pokud na místo, kde došlo k KCP přijede HZS dříve než posádka RZP, dokáží 
poskytnout dostatečnou neodkladnou péči? 

ANO 45 

NE 5 

 

 

Graf 11 – Dokáže HZS poskytnout neodkladnou péči? 

 

Z odpovědí vyplývá,že většinou je zkušenost s poskytováním neodkladné péče HZS 

velmi dobrá. A k nedostatkům dochází jen výjimečně. 
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Tabulka 9 – Snaha náhodně přítomných poskytnout první pomoc 

Pokud je při úrazu KCP někdo na blízku, snaží se poskytnout první pomoc? 

zřídka 27 

občas 15 

často 6 

velmi často 2 

 

 

Graf 12 – Snaha náhodně přítomných poskytnout první pomoc 

 

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že jen malá část laické veřejnosti je ochotna a 

schopna poskytnout první pomoc. 

 

 

Tabulka 10 – Zhoršení stavu pacienta při transportu 

Dochází ke zhoršení stavu pacienta při transportu do nemocničního zařízení? 

ANO 8 

NE 42 
 

 

Graf 13 – Zhoršení stavu pacienta při transportu 

 

Na tuto otázku většina dotazovaných odpověděla, že ke zhoršení stavu pacienta 

během transportu nedochází. 
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Tabulka 11 – Účastníci dopravních nehod pod vlivem omamných látek  

Pakliže dojde ke KCP pod vlivem omamných látek, jedná se nejčastěji o… 

řidiče motorových vozidel 14 

cyklisty 26 

lyžaře 0 

chodce 10 

 

 

Graf 14 – Účastníci dopravních nehod pod vlivem omamných látek 

 

U účastníků DN se podle odpovědí jedná ve velké míře o cyklisty, kteří způsobí DN a 

jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

 

 

Tabulka 12 – KCP v závislosti na ročním období 

Je roční období, kdy je výrazně vyšší počet KCP?  

ANO je vyšší v létě 39 

je to průměrně stejné 11 

 

 

Graf 15 – KCP v závislosti na ročním období 

 

Bylo zjištěno, že většina KCP se stává v letních měsících. 
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Tabulka 13 – KCP a bezpečnostní pásy 

Jak často se stane, že dojde k KCP a je zjištěno, že nebylo použito povinných 
bezpečnostních prvků (autosedačky, pásy…) 

1 ze 3 případů 9 

1 z 5 případů 27 

1 z 10 případů 14 

 

 

Graf 16 – KCP a bezpečnostní prvky 

 

Znázorněn je poměrný počet KCP, k jehož zavinění dojde z důvodu nepoužití povinných 

bezpečnostních prvků. Kde vyšlo, že přibližně každý 5 případ je tímto zaviněn. 

 

 

Tabulka 14 – Nejčastěji postižení při dopravních nehodách 

Při DN jsou nejčastěji postiženi 

řidič 15 

spolujezdec 12 

osoby sedící na zadních sedadlech 8 

cyklista 15 

 

 

Graf 17 – Nejčastěji postižení při dopravních nehodách 

 

Zde je znázorněno, že nejčastěji se jedná o řidiče motorových vozidel a nebo cyklisty. 
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Tabulka 15 – Přítomnost alkoholu nebo jiných omamných látek 

Jak často dochází ke KCP, při nichž je následně zjištěna přítomnost alkoholu 
nebo jiných omamných látek? 

v 5 % případů 6 

v 10 % případů 12 

v 15 % případů 9 

v 20 % případů 23 

 

 

Graf 18 – Přítomnost alkoholu nebo jiných omamných látek 

 

Z výsledků odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že je až udivující počet KCP u pacientů, 

kde se následně zjistí přítomnost alkoholu v krvi. 

 

 

Tabulka 16 – Četnost intubace u KCP 

Jak často se pacient s KCP musí intubovat? Zvolte nejbližší poměr. 

1:3 15 

1:5 8 

1:10 27 

 

 

Graf 19 – Četnost intubace u KCP 

 

Z odpovědí je patrné, že přibližně každý 7. pacient s KCP se musí intubovat. 
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Tabulka 17 – Povědomí veřejnosti o používání bezpečnostních prvků 

Myslíte si, že mezi veřejností je dostatečně rozšířena osvěta ohledně 
používání bezpečnostních prvků? 

ANO 29 

NE 21 

 

 

Graf 20 – Povědomí veřejnosti o používání bezpečnostních prvků 

 

Zde není odpověď zcela jednoznačná, spíše jedna polovina si myslí, že veřejnost je 

dostatečně poučena o používání bezpečnostních prvků a druhá nikoliv. 

 

 

Tabulka 18 – KCP jako součást polytraumatu 

Setkáváte se často s KCP jako součástí polytraumat? 

zřídka 9 

občas 27 

často 12 

velmi často 2 

 

 

Graf 21 – KCP jako součást polytraumatu 

 

Z odpovědí vyplývá, že počet KCP,která jsou součástí polytraumat je většina. 
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Tabulka 19 – Množství KCP při dopravních nehodách 

Dochází ke KCP ve více než 50 % při DN? 

ANO  15 

NE 35 

 

 

Graf 22 – Množství KCP při dopravních nehodách 

 

Z odpovědí vyplývá, že necelá polovina KCP je způsobena při DN. 

 

 

Tabulka 20 – Místo transportu pacienta s KCP 

Kam nejčastěji transportujete pacienta s KCP? 

místní nemocnice 33 

nejbližší fakultní nemocnice 12 

na OUM s neurochirurgií 2 

předáváme LSZ 3 

 

 

Graf 23 – Místo transportu pacienta s KCP 

 

Nejčastěji posádky ZZS transportují pacienty s KCP do místních nemocnic a nebo do 

nejbližších fakultních nemocnic. 
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DISKUSE 

Ve své práci jsem chtěla ukázat závažnost kraniotraumat, se kterými se v lehké 

či těžší formě setkáváme denně. Toto téma mne zaujalo, neboť jako sestra na úrazové 

ambulanci a na neurologické JIP se s těmito pacienty často setkávám. Ale až poté, co je 

vyšetří a ošetří ZZS. Setkávám se s poraněními různých obtížností, charakteristik 

a průběhů. Proto jsem se chtěla na péči o tyto pacienty zaměřit v časovém rozmezí, od 

úrazu do předání v nemocničním zařízení. Zhodnotit rozlišné diagnostiky a zajištění 

těchto pacientů, podle charakteru trauma. Zároveň jsem zjistila, že velké množství 

z nich je pod vlivem alkoholu a dalších omamných látek. Jedná se ve velké míře 

o chodce a cyklisty, u kterých pod vlivem těchto látek dojde k pádu, při němž dojde ke 

KCP. Celkovou diagnostiku a péči znesnadňuje právě fakt, přítomnosti alkoholu. 

Pacienti nespolupracují, jsou agresivní, v případě, že dojde k bezvědomí často zvrací. 

S těmito i dalšími faktory se potýkají posádky ZZS. Často jsou okolnostmi nuceni ke 

spolupráci s PČR. 

Dále jsem zjistila, že úroveň znalostí a zkušeností s poskytováním první pomoci 

není na dostatečné úrovni. Ze strany záchranářů, zvláště u policistů nebylo hodnocení 

kladné. V případě hasičů je hodnocení kladné, možná právě proto, že HZS je na místech 

zásahu většinou první. Mluví tedy pro ně zkušenost. Ohledně poskytování první pomoci 

laiků je zde rozlišný názor. Velké množství „přihlížejících“, vůbec první pomoc 

neposkytne a nebo nedostatečnou. Další část záchranářů to označuje jako průměrnou 

až dostačující pomoc.  

Musím říci, že během mých stáží na ZZS jsem několikrát vyjela k pacientům 

s diagnosou KCP a souhra týmu byla skvělá. I spolupráce s HZS a PČR je z mé strany 

hodnocena velmi kladně. 

Dále jsem se zaměřila na spolupráci s LZS v různých krajích ČR. Kde záchranáři 

hodnotili vstřícnost LZS v případě jejich nutnosti na místě úrazu. V některých krajích 

hodnotili spolupráci velmi kladně, naopak v některých je spolupráce víc než 

problematická.  
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Při dopravních nehodách, často zjišťují záchranáři absenci bezpečnostních 

prvků, které jsou nezbytné a mnohdy život zachraňující. Což je zarážející hlavně 

v případě dětských pacientů. Dítě může jen těžko upozornit rodiče, že dělají chybu. 

Musím říci, že snad jediný fakt, na kterém se shodli naprosto všichni je, že velmi 

často zasahují u KCP dětí a to je stav, který vyvolává ve všech do jednoho podstatně 

vyšší urgenci zásahu. A to nejen věkem pacienta, ale i vlivem okolí – rodiče, sourozenci. 

Všechny získané vědomosti a zkušenosti bych velice ráda používala 

v budoucnosti jako záchranář zdravotnické záchranné služby. 
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ZÁVĚR 

Ve své absolventské práci s názvem Kraniotrauma v přednemocniční péči jsem 

si stanovila několik cílů. Především seznámit se s problematikou kraniotraumat. 

Různých příčin vzniku KCP. Nutnosti rychlého a správného zásahu každého záchranáře. 

U KCP je třeba nejen rychlosté, ale hlavně důslednosté a správné diagnostiky. 

A v neposlední řadě Zajištění pacienta a aplikace patřičné terapie v přednemocniční 

péči.  

Zpracovala jsem teoretickou část, kdy jsem popsala anatomii lebky a mozku. 

Popsala jsem jednotlivá poranění a jejich příznaky, také různé vlivy ovlivňující rozvíjející 

se stav pacienta. Také jsem uvedla hlavní zásady při poskytování  péče . Znovu jsem si 

zopakovala anatomii a patofyziologii, kterou potřebuji ve svém zaměstnání. 

A v případě, že budu přijata na ZZS, mi bude velkým přínosem. 

V praktické části jsem se zabývala statistickými údaji z výjezdů ZZS a PČR 

k úrazům při kterých došlo ke kraniotraumatu a to následkem dopravních nehod, pádů 

a ostatních příčin. Ale také jaký vliv, dopad a jakou roli hraje alkohol a jiné omamné 

látky. 

Zároveň jsem vytvořila dotazník pro výjezdové skupiny ZZS v různých krajích, 

kdy jsem zjišťovala úroveň spolupráce s LZS, s HZS a PČR i laiků. Jejich připravenost 

zasáhnout při poskytování první pomoci do příjezdu ZZS. Dále pak na rozdílný počet 

pacientů s diagnosou KCP v ročních obdobích a dalších informací. Zpracovala jsem 

4 kazuistiky, které jsou příkladem různé obtížnosti stavu pacienta. Myslím si, že jsem 

splnila cíle svojí práce. 
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РЕЗЮМЕ 

Для моей выпускной работы я выбрала тему „Черепномозговые травмы 

в догоспитальном этапе оказание первой помощи.“ 

В этой работе я бы хотелa обратить внимание на трудности и различия 

оказания первой помощи пациентам с этим видом травмы. 

От пунктуальности и скорости обследования и оказания помощи потом 

в многом зависит дальнейшее лечение в больнице. 

Черепномозговые травмы сначала сортируются по степени серьезности 

травмы, а потом пациент транспортируется в травматологию или нейрохирургию. 

Первая помощь при черепномозговых травмах на догоспитальном этапе очень 

разнообразная и очень сложная. 

Надлежащее и быстрое осуществление доврачебной помощи может 

спасти жертву от последствий на всю дальнейшую жизнь. Перед 

транспортировкой пациента необходимо обеспечить работу основных жизненных 

функций его организма. В случае серьезной травмы иногда даже необходимо 

интубировать пациента. При транспортировке часто сотрудничают с авиационной 

службой первой помощи, которая может доставить пациента в больницу 

в течение нескольких минут. 

При черепномозговых травмах крайне необходимое тщательное  

функционирования жизненно важных органов пациента, обеспечение быстрой 

и безопасной транспортироки, что и иллюстрируют, приведенные в данной 

работе, клинические примеры. 

 

 

Ключевые слова: черепномозговые травмы, первая помощь, пациент, 

транспорт,  трудность,  догоспитальнaя этапa 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Glasgow coma scale 

Otevření očí dospělí a větší děti malé děti 

1 neotvírá neotvírá 

2 na bolest na bolest 

3 na oslovení na oslovení 

4 spontánně spontánně 

Nejlepší hlasový 
projev   

1 žádný žádný 

2 nesrozumitelné zvuky na algický podnět sténá 

3 jednotlivá slova 
na algický podnět křičí 

nebo pláče 

4 nedekvátní slovní projev 
spontánně křičí, pláče, 

neodpovídající reakce 

5 adekvátní slovní projev 
brouká si, žvatlá, sleduje 

okolí, otáčí se za zvukem 

Nejlepší 
motorická odpověď   

1 žádná žádná 

2 
na algický podnět 

nespecifická extenze 
na algický podnět 

nespecifická extenze 

3 
na algický podnět 

nespecifická flexe 
na algický podnět 

nespecifická flexe 

4 
na algický podnět úniková 

reakce 
na algický podnět úniková 

reakce 

5 
na algický podnět cílená 
obranná reakce 

na algický podnět cílená 
obranná reakce 

6 
na výzvu adekvátní motorická 

reakce 
normální spontánní 
pohyblivost 

Vyhodnocení   

nad 13 žádná nebo lehká porucha  

9 - 12 středně závažná porucha  

do 8 
závažná porucha 
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Příloha 2 – Dotazník 

 

1. Stane se, že LZS odmítne přiletět pro pacienta s KCP? 

Ano         Ne 

 

2. Pokud na místo, kde došlo k KCP, přijede Policie ČR dříve než posádka RZP, 

dokáží poskytnout dostatečnou neodkladnou péči? 

Ano                       Ne 

 
3. Pokud na místo, kde došlo k KCP, přijede HZS dříve než posádka RZP, dokáží 

poskytnout dostatečnou neodkladnou péči? 

Ano                       Ne 

 
4. Pokud je při úrazu KCP někdo na blízku, snaží se poskytnout první pomoc? 

a) zřídka 

b) občas 

c) často 

d) velmi často 

 

5. Dochází ke zhoršení stavu pacienta při transportu do nemocničního zařízení? 

Ano          Ne 

 

6. Jak často dochází ke KCP, při nichž je následně zjištěna přítomnost alkoholu 

nebo jiných omamných látek? 

a) v 5 % případů 

b) v 10 % případů 

c) v 15 % případů 

d) v 20 % případů 

 

7. Je roční období, kdy je výrazně vyšší počet KCP? 

a) ano v létě je vyšší 

b) je to průměrně stejné 

 
8. Jak často se stane, že dojde k KCP a je zjištěno, že nebylo použito povinných 

bezpečnostních prvků (autosedačky, pásy…) 

a) 1 ze 3 případů 

b) 1 z 5 případů 

c) 1 z 10 případů 
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9. Při DN jsou nejčastěji postiženi 

a) řidič 

b) spolujedoucí 

c) spolujedoucí na zadních sedadlech 

d) cyklista 

 

10. Pakliže dojde ke KCP pod vlivem omamných látek, jedná se nejčastěji o… 

a) řidiče motorových vozidel 

b) cyklisty 

c) lyžaře 

d) chodce 

 

11. Jak často se pacient s KCP musí intubovat? Zvolte nejbližší poměr. 

1:3                         1:5                            1:10 

 
12. Myslíte si, že mezi veřejností je dostatečně rozšířena osvěta ohledně používání 

bezpečnostních prvků? 

Ano                     Ne 

 

13. Setkáváte se často s KCP jako součástí polytraumat? 

Ano           Ne 

 

14. Dochází ke KCP ve více než 50 % při DN? 

Ano                Ne 

 
15. Kam nejčastěji transportujete pacienta s KCP? 

a) místní nemocnice 

b) nejbližší fakultní nemocnice 

c) OUM s neurochirurgií 

 
 


