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SHRNUTÍ

Ve dnech 26. května – 9. června 2011 se uskutečnil 12. ročník Brněnských dnů bez úrazu, 
který je součástí celostátní kampaně Národní dny bez úrazu.
Cílem kampaně, které se město Brno tradičně účastní v rámci projektu Brno-Zdravé město, 
je upozornit a informovat veřejnost o problematice úrazovosti a možnostech prevence. 
V rámci kampaně se uskutečnilo celkem 9 akcí, které navštívilo na 2000 dětí, mladých lidí, 
rodičů a seniorů.

Kampaň zahrnovala i programy zaměřené na prevenci úrazů seniorů v domácnostech, úrazů 
způsobených lehkomyslným chováním při sportu a téma podceňovaní používání 
bezpečnostních pásů v autobusech. Mateřská centra, domy dětí a mládeže, základní a 
mateřské školy, městská policie a neziskové organizace působící v oblasti prevence úrazů 
připravily zajímavé akce, semináře a zábavně-naučné programy s tematikou prevence úrazů. 
Kancelář Brno-Zdravé město zajišťovala přípravu programu kampaně, její koordinaci, 
celoměstskou propagaci a jednotnou vizualizaci. K propagaci kampaně byly stejně jako loni 
vytištěny plakáty a letáky s informacemi o akcích.

PŘEHLED AKCÍ BRNĚNSKÝCH DNŮ BEZ ÚRAZŮ 2011 V BRNĚ

NEHODA NENÍ NÁHODA

Organizátor: ParaCENTRUM Fenix

Cílem bylo informovat děti i dospělé jaké doživotní 
následky může mít jejich lehkomyslné chování. Akce 
byla zajímavá i tím, že  se dětem snažila ukázat na 
základě jejich vlastní zkušenosti – jízdy na vozíku 
možná rizika a důsledky neopatrného chovaní a 
přiblížit jim život lidí, kteří se pohybují na vozíku. 
Jízdu zručnosti na vozíku a na handbiku  si 
vyzkoušelo více než 100 účastníků akce. 

EMPÍK HLEDÁ FOXÍKA

Organizátor: Městská policie Brno

Svoje vědomosti a dovednosti si do Lužáneckého parku přišlo ověřit na  900 dětí z brněných 
mateřských a základních škol. Již devátým rokem pro ně organizátoři připravili  různá 
soutěžní stanoviště například znalost pravidel silničního provozu. Strážníci dětem také 
vysvětlili a názorně předvedli , jak se bezpečně přibližovat ke psům, aby jim neublížili.
                                                  



VESELÝ AUTOBUS, MOBIDIK A HRANÍ S HENDIKEPEM

Organizátor: ZŠ a MŠ Jihomoravské nám.

Akce zábavnou formou poukázala na důležitost používání bezpečnostních pásů v autobusech. 
Malí i velcí návštěvníci happeningu vytvořili rekord  v „nejdelším a nejbezpečnějším 
autobuse v Brně“. Šátkem nebo šálou, které  nahradily bezpečnostní pás se připoutalo 115
cestujících, kteří dostali jízdenku s informací o používání bezpečnostních pásů podle 
Směrnice Evropského parlamentu. Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli obtížnost 
vykonávání každodenních činností po úrazu. Akce se zúčastnilo přes 200 žáků školy i 
veřejnosti.

DĚTSKÝ DEN BEZ ÚRAZU

Organizátor: JUNIOR – DDM Brno, hlavní 
pracoviště Dornych

Celodenního zábavně-naučného programu se 
zúčastnilo na 230 žáků základních škol, dětí ze 
školních družin i z řad veřejnosti. Akce byla 
zaměřena zejména na prevenci dětských úrazů 
doma, ve škole, na ulici a v přírodě. Atraktivní a 
hravou formou se děti naučily, jak předcházet
různým zraněním a co mají dělat, pokud
k úrazu dojde. 

DOMOV – BEZPEČNÉ MÍSTO PRO DĚTI?

Organizátor: Mateřské centrum Kuřátka

Besedy se zúčastnilo na 20 maminek s dětmi, které se v diskuzi shodly, že opatření pro 
bezpečnost dětí se mění s jejich růstem a musí se inovovat. Dále byl kladen velký důraz na 
předvídavost – každý kdo se stará o děti musí být trvale ve střehu a předvídat nebezpečí, 
které hrozí dítěti, zvláště ve věku kojeneckém a batolecím. Přiměřeně jejich nízkému věku se 
je organizátorky akce snažily  seznámit  s prvními základy chování na ulici.

LETNÍ SPORTOVNÍ DEN

Organizátor: ZŠ a MŠ Křidlovická

Cyklistického závodu na trase mezi Obřany a 
Bílovicemi se zúčastnilo přes 60 dětí. Akce byla 
organizována ve spolupráci s Městskou policií Brno, 
která zajistila bezpečný přejezd všech křížení 
cyklostezek s veřejnými komunikacemi i doprovod po 
celou trasu přesunu tam i zpět. Součástí akce bylo 
plnění úkolů např. ze zdravovědy a dopravní výchovy. 
Celkem během akce děti ujely 38 km.



DEN BEZ ÚRAZU PRO ŽÁKY ZŠ

Organizátor: JUNIOR – DDM Brno, odloučené pracoviště Fantazie

Preventivně osvětové akce, která se uskutečnila na 
dvou brněnských základních školách se 
zúčastnilo 184 žáků z prvních až pátých tříd. 
Formou stanovišť si kolektivy tříd v menších 
pracovních skupinách procvičovaly základní 
dovednosti poskytování první pomoci, 
osvojovaly si chování a postupy řešení krizových 
situací – telefonické volání, vyhodnocení 
nebezpečných situací, bezpečnost silničního 
provozu a absolvovaly aktivity na podporu 
týmové spolupráce. 

DOMOV – BEZPEČNÉ MÍSTO PRO DĚTI?

Organizátor: Mateřské centrum Kuřátka

Besedy se zúčastnilo na 20 maminek s dětmi, které se v diskuzi shodly, že opatření pro 
bezpečnost dětí se mění s jejich růstem a musí se inovovat. Dále byl kladen velký důraz na 
předvídavost – každý kdo se stará o děti musí být trvale ve střehu a předvídat nebezpečí, 
které hrozí dítěti, zvláště ve věku kojeneckém a batolecím. Přiměřeně jejich nízkému věku se 
organizátorky akce snažily  seznámit  ty nejmenší s prvními základy chování na ulici.

SENIOŘI BEZPEČNĚ DOMA I VENKU

Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péče

Úrazy seniorů jsou velmi časté a závažné a dochází k nim nejen venku, ale i doma. Centrum 
pro rodinu a sociální péči poprvé vstoupilo do kampaně a připravilo pro seniory  seminář 
„Senioři bezpečně doma i venku. Celkem 11 účastníků společně s organizátory  diskutovalo 
o konkrétních tématech, například  jak předcházet doma pádům a úrazům. Akce byla zajímavá 
svým konkrétním dopadem na seniory  a motivací ke změně svého bydlení. 

DEN PRO RODINY ANEB ODPOLEDNE NA HEYRÁKU

Organizátor: ZŠ Heyrovského a Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského

Akce se z důvodu nepříznivého počasí nekonala.

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