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SHRNUTÍ

Osmý ročník Národních dnů bez úrazů se v Brně uskutečnil ve dnech 1. – 17. června 2007. 
Cílem kampaně, které se město Brno účastní již tradičně v rámci Projektu Brno-Zdravé 
město, je upozorňovat na problematiku úrazovosti a zlepšovat informovanost veřejnosti 
o možnostech její prevence. Akce zaměřené především na předcházení úrazům dětí v průběhu 
prázdnin, ale také při sportu, připravily partnerské organizace projektu, koordinaci 
a propagaci zajišťovala Kancelář Brno-Zdravé město Magistrátu města Brna.

Společným tématem Národních dnů bez úrazů bylo v letošním roce používání reflexních 
prvků, které se osvědčují jako účinná pomůcka pro zvyšování bezpečnosti zejména 
u nejohroženějších účastníků silničního provozu, tedy dětí a seniorů. Proto také školáci, kteří 
se zúčastnili některé z akcí letošní kampaně obdrželi reflexní přívěsky. Dospělým účastníkům 
akcí, zejména rodičům, pak byly k dispozici informační materiály zaměřené před 
nadcházejícím obdobím dovolených, především na bezpečné cestování s dětmi.    

PŘEHLED AKCÍ NÁRODNÍCH DNŮ BEZ ÚRAZŮ 2007 V BRNĚ

DĚTSKÝ DEN BEZ ÚRAZU
Organizátor: JUNIOR - Dům dětí a mládeže 

JUNIOR - Dům dětí a mládeže zorganizoval pro žáky brněnských základních škol Dětský den 
bez úrazu. Na 120 dětí si zde ověřilo, jak ovládají dopravní značky i pravidla silničního 
provozu, vyzkoušelo svou fyzickou zdatnost na Stezce obratnosti a dokázalo, že si umí 
poradit i s ošetřením menších poranění. V rámci programu se děti také naučily rozeznávat 
nebezpečné předměty či rostliny, které mohou najít během prázdnin např. při pobytu 
v přírodě. Přitažlivým zpestřením programu byly ukázky práce hasičů a policistů.  

    



VÝLET PO CYKLISTICKÝCH STEZKÁCH S CYKLOZÁVODEM HLÍDEK
Organizátor: Základní škola Křídlovická

Na 100 žáků a 10 pedagogů ZŠ Křídlovická 
projelo městem po cyklistických stezkách do 
Medlánek. Na bezpečnost pelotonu zejména při 
přejezdech přes rušné komunikace dohlížela 
skupina příslušníků Městské policie Brno. Na 
letišti v Medlánkách proběhl závod dvou a 
tříčlenných hlídek, v němž byly kromě rychlosti
hodnoceny také znalosti dopravních předpisů, 
základů poskytování první pomoci, orientace 
v terénu, povinného vybavení kola apod. Se 
zásadami bezpečného pohybu cyklistů a chodců 
byli žáci před akcí seznámeni v rámci přednášky 
zajištěné Preventivně informační skupinou 
Policie ČR.      

  

HURÁ, BUDOU PRÁZDNINY!
Organizátor: Centrum AMAVET-Junior Brno

Výukový program byl určen pro žáky prvního 
stupně základních škol a absolvovalo jej téměř 
500 dětí. První část programu byla zaměřena na 
bezpečné chování na výletech, např. jak být 
viděn při chůzi po silnici či jízdě na kole ve 
městě i v terénu, vybavení kola, přivolání 
pomoci v případě nehody. V druhé části se děti 
dozvěděly, jaká rizika jim v létě mohou hrozit, 
např. otravy houbami, pády s kola, přehřátí, 
neuvážené skoky do vody, koupání na 
nebezpečných místech. Děti tak čekalo nejen 
zábavné poučení před prázdninami, ale také 
základy první pomoci i soutěže o ceny. 



DĚTSKÝ DEN BEZ ÚRAZU
Organizátor: Centrum volného času Fantázie

Centrum volného času Fantázie připravilo pro 
žáky 1. stupně ZŠ Jihomoravské náměstí řadu 
stanovišť. V bezpečném prostředí školního hřiště 
si 430 dětí vyzkoušelo, jak se účinně chránit před 
úrazem, jakým předmětům se vyhnout při pobytu 
v přírodě i jak mohou přiměřeně svému věku 
pomoci např. zraněnému kamarádovi. Velkému 
zájmu se již tradičně těšily ukázky práce jízdní 
policie, psovodů i dobrovolných hasičů.    

POZOR, ÚRAZ HROZÍ KAŽDOU CHVÍLI!
Organizátor: Mateřské centrum Kuřátka

Maminky besedovaly o tom, jak poskytnout první pomoc, jak reagovat stanou-li se svědkem 
nehody, ale také o významu péče o duševní pohodu žen na mateřské dovolené jako prevence 
zranění. Zájem byl zejména o bezpečnostní pomůcky pro domácnost, s jejichž pomocí lze 
snížit riziko úrazů v domácím prostředí. Pro děti bylo připraveno soutěžní dobrodružství 
s poznáváním barev, dopravních značek a pomůcek pro bezpečnou účast nejmenších 
v dopravním provozu.

PREVENCE ZRANĚNÍ U DĚTÍ VE VĚKU 3 – 6 LET
Organizátor: Montessori – Vzdělávací Rodinné Centrum

Rodiče se na přednášce dozvěděli, jak vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti a udržení 
pozornosti v souladu s jejich věkem. Tyto znalosti dospělým umožní upravit prostředí tak, 
aby odpovídalo věku dítěte, pomohlo mu chovat se bezpečně a redukovalo tak riziko zranění.  



AUTOSALON – EXPOZICE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Organizátor: Policie ČR, Městské ředitelství Brno, Preventivně informační skupina

Cílem prezentace Policie ČR bylo upozornit veřejnost na tragické a stále alarmující následky 
dopravních nehod. Součástí expozice byly ukázky poskytování první pomoci a informace 
o místech nejčastějších dopravních nehod. Výmluvným varováním před neopatrnou jízdou 
byl zde vrak havarovaného osobního automobilu. Pro děti z dětských domovů zorganizovala 
PČR preventivní a orientační soutěž Dětská ralley. Děti podle mapky vyhledávaly jednotlivá 
stanoviště, na kterých si ověřily své znalosti dopravních předpisů, čísel tísňového volání, 
poskytování první pomoci apod.       

    

NEJEZDI BEZ (PŘILBY NA) HLAVĚ
Organizátor: Městská policie Brno, Odbor prevence

Odbor prevence Městské policie Brno odstartoval v rámci letošních Národních dnů bez úrazů 
nový projekt Nejezdi bez(přilby na)hlavě. Cílem této informační a motivační kampaně je 
zvýšit podíl cyklistů ve věku do 18 let, kteří při jízdě používají přilbu a snížit tak následky 
případné nehody. V průběhu prázdnin a poté až do konce cyklistické sezóny budou příslušníci 
MP Brno jako „Bezpečná patrola“ přímo v terénu, tj. na vytipovaných silničních úsecích, 
cyklostezkách, v sídlištích a na hřištích kontaktovat mladé cyklisty. Ti, kteří budou přilbu mít, 
obdrží praktický dárek – blikač na kolo, a ti méně ukáznění dostanou slevový kupón na koupi 
nové přilby. Součástí projektu je rovněž informační kampaň seznamující veřejnost i děti ve 
školách nejen s působením „Bezpečné patroly“, ale také s předepsanou výbavou jízdních kol a 
dalšími povinnostmi cyklistů. 

OBRÁZKOVÁ PŘEHLÍDKA
Organizátor: Mateřské centrum Kuřátka

Na vyhlášení výsledků malířské soutěže navázala výstava nejlepších prací v „Zahradě dětí“ 
obchodního centra Omega. Celkem svůj obrázek na téma „Co můžu a co ne“ odevzdalo na 70
dětí.  



BRNO INLINE DAY
Organizátor: Black Ice – Inline Skating Club, Be Inline team

V areálu Avion Shopping Park se uskutečnil druhý ročník veřejných závodů na kolečkových 
bruslích. Na uzavřeném kilometrovém okruhu proběhlo několik závodů v různých věkových 
kategoriích, kterých se zúčastnilo na 200 závodníků a povzbudit je přišlo téměř 1 000 diváků. 
Poprvé se závodů zúčastnili také špičkoví čeští sportovci Tomáš Ptáčník a Petr Lochman. 
Součástí odpoledne určeného především sportovně založeným rodinám byl bohatý 
doprovodný program, v jehož rámci si desítky rodin vyzkoušely školu bruslení, novinku 
z USA, tzv. freeliny, tříkolky Trikke, dětské vozíky pro brusle i kolo. Zvláštní atrakcí celé 
akce byla největší česká koloběžka. V programu nechybělo ani instruktážní školení 
s ukázkami předcházení úrazům na bruslích. Instruktoři školy bruslení Be Inline zde 
předvedli, jak správně padat a jakou ochrannou výstroj používat tak, aby tento sport přispíval 
pouze ke zdraví bruslaře a neohrožoval jeho bezpečnost.  

Více informací a fotodokumentaci ke kampani naleznete na www.zdravemesto.brno.cz

Mgr. Ivana Draholová
vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město
Magistrát města Brna   
tel.: 542 173 075            
fax: 542 173 517
e-mail: zdrave-mesto@brno.cz

TISKOVÉ KONFERENCE K NÁRODNÍM DNŮM BEZ ÚRAZŮ 2007

 Kampaň Národní dny bez úrazů 2007 byla představena na tiskové konferenci, 
kterou pořádala dne 1. června 2007 Krajská hygienická stanice JMK se sídlem 
v Brně, za účasti ředitele KHS MUDr. Jana Marečka a vedoucí Kanceláře Brno-
Zdravé město Mgr. Ivany Draholové. 

 Projekt „Nejezdi bez(přilby na)hlavě“ představili zástupci Městské policie Brno 
spolu s dalšími preventivně bezpečnostními programy na tiskové konferenci 
konané dne 13. června 2007. 


