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Bezpečně na vodě i ve výškách s Brněnskými dny 
bez úrazů 

Kancelář Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna pořádá pro všechny malé i velké 
Brňany již 15. ročník Brněnských dnů bez úrazů, jenž se uskuteční od 22. května 
do 8. června 2014. Cílem kampaně, která je součástí celonárodní aktivity Národní dny 
bez úrazů, je upozornit na problematiku úrazů a informovat, jak se zachovat, pokud 
k úrazu dojde.

V rámci prevence úrazů při sportu se budeme věnovat zcela novým tématům –
bezpečnému pohybu na vodě při sjíždění řek a lezení na umělých lezeckých 
stěnách. Návštěvníci se dozví nejen řadu užitečných informací, ale budou si moci 
vyzkoušet jízdu na raftech a nafukovacích kánoích na řece Svratce nebo lezeckou stěnu 
Olympia, která je největší venkovní stěnou ve střední Evropě. Ze statistik z let 2008 až 
2012 je patrné, že v souvislosti s pobytem v přírodní vodě zemřelo v České republice
celkem 340 občanů, přičemž v 289 případech se jednalo o muže, v 51 případech 
o ženy. Muži jsou tedy v této souvislosti obzvláště ohroženou skupinou.

Zcela nový je rovněž tematicky zaměřený minikurz Městské policie Brno určený ženám 
a seniorům, který jim poradí, jak se zachovat v krizové situaci – přepadení na ulici. 
Zájemci se seznámí s nejúčinnějšími sebeobrannými technikami. Z výzkumu „Vnímání 
pocitu bezpečnosti obyvateli Brna“ z roku 2012, provedeného v rámci Městského 
programu prevence kriminality v Brně, vyplývá, že 34,5 % Brňanů má vážné obavy 
z ohrožení přepadením. Jako jedno z opatření ke zvýšení pocitu vlastního bezpečí proto 
mohou vyzkoušet kurz sebeobrany v rámci Brněnských dnů bez úrazů.

Věnovat se budeme i zásadám poskytování první pomoci. Město Brno je prvním městem v 
České republice, které má přímo na ulicích umístěné automatizované externí 
defibrilátory – přístroje, které výrazně zvyšují šanci na přežití při zástavě krevního oběhu. 
Na praktickém semináři v Urban centru se zájemci mohou přesvědčit, jak jednoduché je 
jejich použití. 

Jako každý rok je připraven bohatý program pro děti. Těšit se mohou na ukázky práce 
zdravotní záchranné služby, policie a hasičů s řadou zajímavých soutěží. Největším 
lákadlem je možnost vyhrát let vrtulníkem na zábavném odpoledni na tuřanském 
fotbalovém hřišti. V rámci kampaně se poprvé široké veřejnosti otevře i Dětská nemocnice 
v Brně, která na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie připravila zajímavý
program k prevenci nejčastějších úrazů. 

Podrobný program Brněnských dnů bez úrazů naleznete na webových stránkách 
www.zdravemesto.brno.cz.



Doplňující informace:

V roce 2013 se město Brno zapojilo do projektu „Automatizované externí defibrilátory“ 
a v červnu téhož roku proběhla jejich instalace v ulicích Brna. Jedná se o třináct přístrojů, z nichž 
jsou čtyři umístěny venku ve speciálních ochranných skříňkách a devět uvnitř budov. Vždy se 
jedná o lokality s vysokou koncentrací osob, kde by v případě ohrožení života mohly být 
defibrilátory použity. S návrhem projektu oslovila město Fakulta sportovních studií Masarykovy 
univerzity a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a Brno k němu přistoupilo jako 
partner. Partnery projektu jsou kromě již zmíněných Česká resuscitační rada a Fakulta 
elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Přístroje můžeme vidět například na 
náměstí Svobody, Zelném trhu, hlavním nádraží, Špilberku, rektorátu MU, zoologické zahradě či 
brněnské hvězdárně. 
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Tiskové středisko MMB

e-mail: tis@brno.cz

tel.: 542 172 026
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V tiskovém servisu na www.brno.cz naleznete aktuální tiskové zprávy, plán akcí, 
fotogalerii, audio- a videomédia a soubory ke stažení.




