
ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na traumatická poranění spojená s koňmi. K těmto poraněním 

dochází po pádu z koně, při manipulaci nebo ošetřování koně. Důvodem výběru těchto 

specifických druhů poranění bylo navýšení počtu úrazů spojených s tímto sportem vlivem 

vzrůstajícího zájmu o rekreační a sportovní ježdění. 

Teoretická část práce je strukturována do několika základních kapitol, které se zabývají 

problematikou druhů a mechanismů traumatických poranění spojených s koňmi, prevencí 

vzniku úrazu a první pomocí při pádu z koně. Podklady pro vypracování práce byly na 

základě rešerše v Národní lékařské knihovně. Převážná většina zdrojů pochází z databáze 

Medline. Dalším zdrojem pro vyhledávání literatury byl katalog krajské lékařské knihovny, 

knihovny Ústavu zemědělských a potravinářských informací a krajské knihovny. Dále bylo 

využito internetových profesních zdrojů a společností zabývající se touto činností. 

Metodika: Druhá část diplomové práce je prezentací výsledků kvantitativního výzkumu a 

sběru dat na základě studia dokumentace. Retrospektivní sběr dat probíhal v letech 2015 – 

2017 v nemocnici krajského typu na úrovni ambulantní, lůžkách intenzivní péče a 

standardních odděleních. 

 

Cíl práce: Přiblížení dané problematiky a popsání epidemiologie traumat spojených 

s koňmi. 

 

Výsledky: Během tříletého retrospektivního průzkumu bylo ve sledovaném zdravotnickém 

zařízení ošetřeno celkem 189 pacientů, kteří vyhledali odbornou lékařskou pomoc. 

Hospitalizováno bylo jedenačtyřicet pacientů, z toho šest na odděleních intenzivní péče. 

Nejčastějším mechanismem úrazu byl pád z koně a nejčetnější lokalizace poranění na těle 

byla hlava a krk. Počty úrazů během rekreačního ježdění převyšují počty úrazů vzniklých 

při sportovním jezdectví. Během výzkumného šetření byl zaznamenán závažný úraz 

s následkem smrti. 

 

Závěr: Jezdectví je sport nesoucí s sebou určitá známá rizika, jak při jízdě na koni, tak při 

manipulaci s koněm na zemi. Zlepšením vzdělávání jezdců, důsledným používáním 

ochranných pomůcek, zvláště pak bezpečnostní přilby, by jistě pozitivně ovlivnilo počty a 

závažnost těchto poranění. 

Přínos práce: Pro bezpečnou manipulaci s koněm bylo vytvořeno doporučení určené pro 

rekreační stáje jako jedna z možností prevence vzniku úrazu. 
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