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Zdravotnické zabezpečení 

brněnských dostihů 

• ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci 

pořadateli brněnských dostihů více než 4 roky 

• V rámci komerční činnosti – zdravotnické 

asistence – na místo vyjíždí 1 posádka RLP, 

nedochází k omezení pokrytí oblasti, vozidlo i 

personál jsou mimo běžný rozpis služeb 



Asistence  posádkou RLP 

• Vozidlo stojí v závodišti mezi rovinovou a 

překážkovou  dostihovou dráhou 

• Spojení pomocí malých ručních vysílaček 

dodaných pořadatelem, telefonicky, Matra 

společný kanál Brno, osobní kontakty, rozhlas 

areálu a pozorování dostihu 

• Spolupráce s pořadateli a veterinární službou 



 



 



Činnost na místě 

• V případě potřeby dojezd na místo události s 

ohledem na probíhající závod – zastavení 

dostihu je velmi obtížné, ne-li nemožné  

• Scoop, C límec, Headblocks v terénu a do 

bezpečí vozidla, zde vyšetření a zajištění 

• V případě potřeby dovolání vozu RZP či RLP z 

běžného provozu k rychlému uvolnění 

asistence – dokud je pacient, nelze 

odstartovat další dostih 

 



Činnost na místě 

• Dostihové odpoledne čítá 5 rovinových a 3 

překážkové dostihy, 2 dostihy poníků a dostih 

neregistrovaných koní 

• Intervaly 30 minut, nutno zvládnout vše během 

této doby 

• V případě více poraněných dovolání pomoci 

• Zásada: pacient = nelze odstartovat další 

dostih!!!!! 



Rizika jezdců 

• Rychlost při dostizích přesahuje 35 km/h – 

jedná se tedy o triage pozitivní 

vysokoenergetické úrazy? 

• Okolí dráhy – bariéra, kolíky 

• Pád na, za překážku 

• Pošlapání, zalehnutí (kůň 400-600kg) 

• Mírní se užíváním helmy, bezpečnostních 

vest, airbag vest, brýlí,rukavic… 

 



Rizika jezdců 



Rizika jezdců - ochrana 



Rizika zdravotníků 

• Ohrožení běžícím dostihem 

• Ohrožení zraněným koněm 

• Nepoměr zasahujících a postižených 

 



Kazuistiky I 

• Profesionální žokej, pád při rovinovém dostihu, 

pošlapán – bezvědomí v minutách, dále 

amnezie, opakované odmítání nemocničního 

vyšetření, zde nález fraktury frontální kosti  do 

dutiny, hospitalizace, druhého dne odchod na 

revers 

• Nezletilá amatérka, pád na záda, bolest 

lumbálně, bez neurolog.deficitu, negativní revers 

rodičů i pacientky 

 



Kazuistiky II 

• Fraktura bérce bez pádu při natlačení na starou 

kovovou bariéru 

• Popáleniny dětí od kamen výrobců trdelníků 

 

• Obvykle dochází ke 2-3 úrazům s nutností 

dalšího vyšetření v nemocnici 

• Nejhorší „osobní“ skóre dostihového odpoledne 

jsou 3 utracení koně a 4 zranění jezdci 

 

 

 



Konce radostné i smutné… 



Smrt žokeje Kalába (†42):10 minut 

bez pomoci            (Blesk 3.5.2010) 

• Neštěstí žokeje Zdeňka Kalába (†42), 

kterého v neděli na brněnském závodišti při 

pádu zalehl kůň, vyvolalo ostrou přestřelku. 

Podle šéfa závodiště Josefa Vymazala byl 

zákrok záchranky pozdní a neprofesionální, 

ke zraněnému prý dorazila až po 9,5 

minutách. 



• Neshledal jsem žádné profesní pochybení,“ oponuje mu lékař Ondřej 

Havlíček z Ambulance Konsox, která zasahovala. Jezdec Kaláb zemřel po 

převozu do nemocnice. 

Josefa Vymazala pojilo s Kalábem třicetileté přátelství. O to hůř nese, že 

jeho kamarád bezvládně ležel na dráze skoro deset minut, než k němu 

dorazila záchranka. Mezitím mu poskytovali pomoc lidé z řad diváků. V 

sanitě byl ošetřován pacient z předchozího závodu. V této době upadl na 

opačném konci závodiště Zdeněk Kaláb. Naši záchranáři se o tomto 

zraněném dozvěděli se zpožděním několika minut,“ tvrdí Ondřej Havlíček z 

Ambulance Konsox.  

 

Takové tvrzení Vymazala rozpálilo: „Není pravda, že se o zraněném 

Kalábovi dozvěděli až několik minut po pádu! Dokonce i rozhlas je hned 

vyzýval, ať se k němu přesunou. Jenže osádce trvalo devět a půl minuty, 

než urazila 200 metrů k místu zranění!“  
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• Havlíček nesouhlasí: „V době, kdy vyšetřuji a ošetřuji pacienta, je varování 

rozhlasem bezpředmětné. O jakékoliv nehodě musí informovat pořadatel a 

to buď osobně vysílačkou – ty ale nebyly k dispozici – nebo domluveným 

znamením.“  

 

„Osádka s lékařkou v civilu byla neschopná, to je ten hlavní problém!“ trvá 

na svém ředitel závodiště. V civilu byla nešťastnou náhodou,“ potvrdil 

Havlíček. „Ale je to zkušená lékařka anesteziologicko- resuscitačního 

oddělení.“  

 

Kdo tedy nese vinu? Policie případ zatím nešetří. Jisté je jen to, že sobotní 

pohřeb Zdeňka Kalába (†42), otce tří dcer, bude ještě smutnější o pocit, že 

pro jeho záchranu se dalo udělat více. 

• Autor: Blesk Ondřej Michálek 

 

 



Děkuji za pozornost! 
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