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  SHRNUTÍ

Devátý ročník Brněnských dnů bez úrazů, který je součástí celostátní kampaně Národní den 
bez úrazů, se uskutečnil ve dnech 29. května - 9. června 2008. 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.

Hlavním tématem letošní kampaně bylo zvýšení informovanosti o prevenci úrazů dětí a 
nejčastějších nehod před blížícími se prázdninami a v letních měsících jak při sportu, 
v přírodě na dětských táborech, tak i předcházení úrazů nejmenších dětí v domácnostech. 

Akce, které se konaly v rámci kampaně, připravily partnerské organizace projektu, 
koordinaci a propagaci zajišťovala Kancelář Brno-Zdravé město Magistrátu města 
Brna. S tematikou prevence bylo prostřednictvím připravených akcí seznámeno přes dva 
tisíce dětí a mladých lidí. V letošním roce se do kampaně zapojily rovněž všechny ordinace 
dětských lékařů v Brně. 

PŘEHLED AKCÍ BRNĚNSKÝCH DNŮ BEZ ÚRAZŮ 2008 V BRNĚ

PŘEDNÁŠKA O BEZPEČNÉM POHYBU NA KOMUNIKACÍCH

Organizátor: ZŠ Křídlovická a Preventivně informační skupina PČR

V rámci přednášky o zásadách bezpečného pohybu 
cyklistů a chodců na komunikacích byli proškoleni 
žáci 6. a 7. tříd. Žáci si v průběhu přednášky, kterou 
zajistila Preventivně informační skupina Policie 
České republiky a která byla doplněna i o prezentaci, 
mohli prohloubit své znalosti dopravní výchovy a  
připravit se tak na bezpečné zvládnutí dopravních 
situací v průběhu letních prázdninových měsíců. 

VÝLET PO CYKLISTICKÝCH STEZKÁCH S CYKLOZÁVODEM HLÍDEK 

Organizátor: ZŠ Křídlovická

Za účasti 100 žáků se konal cyklozávod hlídek a 
výlet po cyklistických stezkách Medlánek. 
V rámci letního sportovního dne si mohli účastníci 
ve dvou a tříčlenných hlídkách ověřit všeobecné
znalosti z oblasti dopravní výchovy a 
dopravních předpisů, zdravovědy a orientace
v terénu na osmi připravených stanovištích. Mladí
cyklisté, o jejichž bezpečnost se starala Městská 
policie Brno,  ujeli na trase závodu 35 km. 



KURS RESUSCITACE PRO VEŘEJNOST

Organizátor: Nemocnice Milosrdných bratří

Nemocnice Milosrdných bratří uspořádala dvě
školení v oblasti resuscitační péče, které absolvovalo 
na 40 účastníků z řad veřejnosti. Školení bylo 
doplněno praktickými ukázkami resuscitace,
zaměřené na pomoc při srdečních příhodách. Na 
základě využití nejnovějších poznatků a trendů si 
mohli zájemci v praxi vyzkoušet zvládání 
jednoduchých manipulací pro záchranu a zachování 
života.  Názorné praktické ukázky včetně nácviku 
byly prováděny na moderních figurínách. Účastníci 

z řad veřejnosti ocenili a velmi kladně hodnotili především možnosti praktického nácviku, 
který je cenným přínosem v každodenním životě, kdy o zachování zdraví rozhoduje včasná,  
účinná a správně poskytnutá první pomoc.

HURÁ, BUDOU PRÁZDNINY

Organizátor: Centrum AMAVET - Junior Brno

Na 300 dětí - žáků prvního stupně základních škol 
absolvovalo speciální výukový program, v rámci 
kterého byli žáci poučeni o zásadách správného 
chování v různých situacích, kdy se účastní 
silničního provozu jako chodci či cyklisté. Dětem se 
rovněž dostalo poučení o tom, jak správě   reagovat 
v případě nehody.  

Děti se seznámily s možnými nebezpečími, 
ke kterým může dojít  v letních měsících během prázdnin - přehřátí, neuvážené skoky do 
vody, pády z kola, odřeniny atd. a o způsobech, jak se těmto nebezpečím vyvarovat v rámci      
prevence a přispět tak k bezpečnému prožití prázdnin bez úrazů. 

RECEPT NA BEZPEČÍ MALÉHO CYKLISTY

Organizátor: Kancelář Brno-Zdravé město a FN Motol

Cílem celoměstské informační kampaně pro rodiče a děti „Malý 
cyklista“ bylo zvýšení informovanosti o prevenci úrazů dětí 
v cyklistice. Brněnští pediatři  informovali rodiče dětí o 
správném vybavení kola i malého cyklisty prostřednictvím 
plakátků, které byly zaslány všem ordinacím dětských lékařů 
v Brně.  

Dětem, které v době konání kampaně Brněnských dnů bez úrazů 
navštívily ordinace dětských lékařů, byly rozdány informační 
letáčky „Recept na bezpečí malého cyklisty“.



KAŠPÁREK NA HŘIŠTI

Organizátor: Mateřské centrum Kuřátka

Za účasti lékařky besedovalo na 20 maminek s dětmi o aktuálním tématu prevence úrazů 
dětí v domácnosti a o důležitosti dohledu na dítě při hrách ve venkovním prostředí. 
V prevenci úrazů venku hraje významnou roli i  kontrola prostředí, ve kterém si děti hrají, ať 
už jde o prolézačky, pískoviště, houpačky. Je nutné dbát i na odstranění předmětů, které 
mohou zranění způsobit (např. pohozené použité stříkačky). Velký zájem byl o brožurky a 
informační materiály upozorňující na možná rizika a nebezpečí úrazů. Kašpárek Bertík děti 
pobavil připravenými soutěžemi a odměnil je drobnými dárky. 

DĚTSKÝ PARK SNŮ 

Organizátor: Mateřské centrum Kuřátka

Slavnostním vyhlášením výsledků byla v Mateřském centru Kuřátka zakončena měsíc trvající 
soutěž „Dětský park snů“. Děti na svých obrázcích ztvárnily park, který by byl podle jejich 
představ ideálním prostředím pro bezpečné hry a zábavu a kde nechyběly prolézačky, 
klouzačky, houpačky, ale i velký trávník na hry, pro rodinný piknik či dopravní hřiště. 

KROK ZA KROKEM V DOPRAVĚ BEZ ÚRAZU 

Organizátor: Policie ČR – PIS, 
brněnské ředitelství a HBH Projekt

    Akce, která se konala v areálu brněnského   
Výstaviště v rámci veletrhu Autotec 2008, 
se zaměřila na výchovu dětí k bezpečnému 
pohybu, orientaci v dopravním prostředí a 
prevenci úrazů dětí jako účastníků 
dopravního provozu. Děti se zapojily do 
her a soutěží, ve kterých se učily hledat 
hrozící nebezpečí a rizika. Vyplněním 
testu si děti mohly ověřit své znalosti 
dopravní problematiky a pravidel 
silničního provozu. Součástí programu 
byla i ukázka práce zdravotníků Záchranné 
služby a první pomoci. 



RALLYE 20 

Organizátor: JUNIOR – DDM

Pro téměř šest stovek dětí a  rodičů byla 
otevřena všechna pracoviště brněnského Domu 
dětí a  mládeže Junior. Děti i celé dětské 
kolektivy řešily úkoly z oblasti dopravní 
prevence, poradily si s nebezpečnými situacemi 
a dařilo se jim i v odhalování nebezpečných 
předmětů. Na pobočce Paleta v Židenicích se na 
akci se podílel Hasičský sbor, zatímco Policie 
ČR zpestřila svá stanoviště o ukázky vozidel a 
motorky na hlavním pracovišti Dornych 2 a na 
Vranováčku. Ocenění se dostalo těm 

účastníkům, kteří zvládli bezpečný přesun alespoň mezi třemi pracovišti a splnili připravené 
úkoly. 

NON-STOP BEZ ÚRAZU 

Organizátor: CVČ Fantazie, Brno – Slatina

Na prevenci úrazů doma, ve škole, na ulici i v přírodě byla 
zaměřena akce Non-stop bez úrazu pro žáky 1. stupně ZŠ. Děti 
se atraktivní a zábavnou formou 
naučily, jak předcházet 
zraněním a jak se zachovat 
v případě úrazu. Malé účastníky
nejvíce zaujala ukázka práce 
Záchranné služby, činnost 
hasičů a možnost zblízka si
prohlédnout sanitní vůz. 

Součástí programu byla i 
canisterapie, kde děti zvláště 

ocenily trpělivost a dovednosti cvičených psů. Tato metoda 
vykazuje pozitivní působení na zdraví člověka především 
v rehabilitační poúrazové praxi.



AVION INLINE DAY 2008 

Organizátor: Black Ice, Vertigo CZ

Pro širokou veřejnost uspořádal brněnský 
sportovní klub Black Ice již třetí ročník 
závodů na kolečkových bruslích. Na 
uzavřeném okruhu dlouhém 750 m se 
uskutečnilo sedm závodů rozdělených podle 
délky a věkových kategorií. Součástí 
odpoledne určeného všem sportovně 
založeným rodinám byl bohatý doprovodný 
program, kde si všichni návštěvníci mohli 
vyzkoušet školu bruslení, novinku v bruslení - tzv. „freeliny nebo největší maxikoloběžku pro 
7 osob. Jako při každém sportovním zápolení i zde se při závodech urputně bojovalo. 
Účastníci  především z řad  dětí a mladších závodníků se seznámili s nutností používat 
bezpečnostní ochranné pomůcky a naučili se, jak se vyvarovat úrazům i při tomto populárním 
sportu. Akce byla ukončena závěrečným závodem s kočárky a dětskými vozíky. 

MEDVÍDKOVÁ NEMOCNICE ANEB MEDVÍDEK MĚL ÚRAZ
Organizátor: IFMSA CZ Brno (Mezinárodní federace asociací mediků) 

Akce měla za cíl seznámit děti s prostředím nemocnice a napomoci odbourat strach 
z lékařského ošetření. Praktickou ukázkou ošetření na vlastním „zraněném medvídkovi“ si 
děti mohly sami vyzkoušet vyšetření při úrazu, které lékař v ordinaci provádí. Akce se setkala 
s velkým ohlasem ze strany nejmenších, kteří poslušně čekali, až přijde na řadu  jejich 
plyšový pacient. 

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