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CO JE TO ÚRAZ 

Úraz je vážná událost, která hrozí všem d tem. 
  

 

• Dvouletá holčička našla babiččiny léky - silná otrava. 

 

• Roční holčička se při chůzi chytila šňůry od varné konvice. Opa ení mělo osudové následky. 
 

• Šestileté dítě si hrálo s elektrickou zásuvkou a popálilo se elektrickým proudem. 

 

• Čtyřletý chlapec se utopil v bazénu na zahradě rodinného domu. 
 

• Malé dítě vypadlo z okna. Přežilo, ale s doživotními následky. 
 

• Skupina dětí si hrála na staveništi, jedno z nich zavalila betonová skruž. Nepřežilo. 
 

• Třináctiletý chlapec spadl z kola. Na těžké poran ní hlavy zemřel. 
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ÚRAZY DOMA 
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ÚRAZ NENÍ NÁHODA 

Stačí velice málo, aby se úraz nestal. 
  

 

• připravit dětem bezpečné prostředí všude, kde se pohybují 
• dávat na děti pozor 
• být ohleduplný a předvídat 
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ÚRAZY TEENAGER  

Stačí velice málo, aby se úraz nestal. 
  

 

•  ukázat mladým následky úrazu a jejich vliv na další život 
• motivovat je k bezpečnému chování 
• být jim pozitivním příkladem 
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Každý úraz dít te s sebou nese nedozírné následky pro jednotlivce i pro 
společnost. 
 

 
   

NÁSLEDKY ÚRAZ  

1,4 mil. Kč  – těžká popálenina po zásahu elektrickým proudem, 6 měsíců hospitalizace 
80.000,- Kč  – umělá kůže INTEGRA 20X20 cm 
 
840 tis. Kč  – úraz hlavy po pádu ze skateboardu, 6 měsíců hosp., trvalé následky 
 
690 tis. Kč   – polytrauma při dopravní nehodě, spolujezdec zahynul  

1 mil. Kč   –  1 rok léčby leukémie 
 
250 tis. Kč  – transplantace ledviny 
 
200 tis. – 1 mil. Kč   – transplantace kostní dřeně 
 
27 tis. Kč   – umělé oplodnění  

Celkové náklady a ztráty zp sobené úrazy d tí v ČR: 15 – 20 mld. Kč ročn  
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Úrazy jsou považovány za součást života. 
 

ÚRAZ NENÍ NÁHODA 

UZDRAVENÍ 

ÚRAZ 
NÁSLEDKY 

1 vteřina smůla 

Dvouletá holčička našla babiččiny léky - silná otrava.  

 

Malé dít  vypadlo z okna. P ežilo, ale s doživotními 
následky.  

Skupina d tí si hraje na staveništi. Jedno z nich zavalí 
betonová skruž.  

Poran ní hlavy p i pádu z kola m lo pro t ináctiletého 
chlapce osudné následky.  

štěstí 
náhoda 
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Úrazy jsou zbytečné. Úraz m lze p edejít. 
 

ÚRAZ NENÍ NÁHODA 

P ÍČINA ÚRAZ NÁSLEDKY 

minuty 1 vteřina týdny, měsíce, roky 

Dvouletá holčička našla babiččiny léky - silná otrava. 
Stačilo léky zamknout do lékárničky. 

Malé dít  vypadlo z okna. P ežilo, ale s doživotními 
následky. Okno m lo být zajišt no etízkem, úraz se stát 
nemusel. 

Dosp lí nevytvo ili pro 
dít  bezpečné 

prost edí 

Skupina d tí si hraje na staveništi. Jedno z nich zavalí 
betonová skruž. Znaly d ti nebezpečí, které jim hrozilo? 

Poran ní hlavy p i pádu z kola m lo pro t ináctiletého 
chlapce osudné následky. Život mu mohla zachránit 
p ilba. 

Dít  nev d lo, jak se 
chovat bezpečn , nebo 

se zám rn  chovalo 
nebezpečn . 
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Úraz m m žeme p edejít úpravou prost edí, poučením a motivací  
k zodpov dnému chování. 
 

PREVENCE ÚRAZ  

Aktivní prevence 

Dít  se chová bezpečně 

1-6 let 

6-11 let 

11-16 let 

Dítě ví, co nesmí dělat a 
co je nebezpečné. 

Dítě ví jaké nebezpečí 
mu hrozí a jak se před 

ním má chránit. 

Dítě si uvědomuje 
následky svého jednání, 

chce se chovat 
zodpovědně a váží si 

svého zdraví. 

Pasivní prevence 

Rodiče, učitelé, 
samospráva, zákonodárci 

připraví pro dítě 
bezpečné prostředí 

• léky a chemikálie jsou uklizeny mimo 
dosah dítěte 

• nábytek doma i ve škole nemá ostré 
hrany 

• studny a bazény jsou bezpečně zakryty 

• v autě je pro dítě přichystaná 
autosedačka 

• před školou je bezpečný přechod 

• hřiště pro děti jsou bezpečná, … 
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Od péče a závislosti k samostatnosti a odpov dnosti za sebe i druhé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCE ÚRAZ  A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

závislost dít te 

odpov dnost dosp lých 

odpov dnost dít te, mladého člov ka 
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D ti se učí znát rizika a d sledky. 
 
Menší d ti by měly vědět, že 

•  úraz BOLÍ! 

•  POZOR, něco (věc, situace, chování) je NEBEZPEČNÉ! 
•  tohle NESMÍŠ! 
 
V tší d ti by měly znát: 
•  rizikové situace, předměty, místa 

•  proč jsou nebezpečné a jaký úraz by se jim mohl stát 
•  zásady bezpečného chování a používat ochranné pomůcky 

•  základy první pomoci 

 

AKTIVNÍ PREVENCE ÚRAZ  D TÍ – mladší školní v k 

Nám ty a pom cky: 
 

 videopořady 

  lamina 

  pracovní listy 

  aplikace na konkrétní 
prostředí a situace, kde 

se děti pohybují 
  dětem známé konkrétní 

příběhy 

terénní výuka 

hry, soutěže 

... 
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Klíčem k prevenci je v domí následk  a rozvíjení vlastních hodnot  
a odpov dnosti. 
 

Mladí by si měly uvědomit, že: 

•  úraz se může stát i jim 

•  následky úrazu mohou mít vliv na jejich další život 

•  jejich rizikové chování může poškodit ostatní 

• televize, internet a počítačové hry nejsou realita 

•  některé věci a činnosti jsou v životě cennější než chvíle vzrušení nebo nepozornosti 
 

 

 

 

 

AKTIVNÍ PREVENCE ÚRAZ  A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ – starší školní v k 

Nám ty a pom cky: 
 

dokumenty, kazuistiky, reálné příběhy 

pracovní listy, eseje, hry pro rozvoj osobnosti 

... 
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Dosp lí jsou zodpov dní za bezpečí d tí. 
 
•  bezpečné prostředí doma 

•  bezpečné prostředí ve škole 

•  bezpečná hřiště 

•  bezpečná doprava 

•  ohledy na možnosti, neznalosti  
    a nezkušenosti dětí 
 

 

 

 

 

 

PASIVNÍ PREVENCE ÚRAZ  D TÍ – dosp lí 
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TV po ady a seriály 

 

 

 

 

 

 

D TSTVÍ BEZ ÚRAZ  1998–2012 

• Proto pozor, proto bacha 

• Kouzlo nezranitelnosti 

• Rozhodni se! 

• Kousky primáře Housky 

 

• Nepřítel dětí 

• Okamžik, vteřina 

• Úraz není náhoda 

• Zbytečné úrazy 

 

 



D tské dny bez úraz  
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D TSTVÍ BEZ ÚRAZ  1998–2012 



Preventivní sanitka a cyklopeloton 
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D TSTVÍ BEZ ÚRAZ  1998–2012 



Informační, výukové a metodické materiály 
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D TSTVÍ BEZ ÚRAZ  1998–2012 

• tištěná podoba pro přímé účastníky akcí a seminářů 

• elektronická volně ke stažení na detstvibezurazu.cz  
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Seminá e pro pedagogy, preventisty, rodiče a noviná e v regionech 

 

 

 

 

 

 

D TSTVÍ BEZ ÚRAZ  1998–2012 

 
• preventivní balíčky pro organizace 
 
• materiály pro rodiče a děti 
 
• odborné semináře 
 

• metodiky ke stažení na internetu 
 
 



Ob í kuchyn  
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D TSTVÍ BEZ ÚRAZ  1998–2012 



Webové stránky detstvibezurazu.cz 
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D TSTVÍ BEZ ÚRAZ  2018– 

• informace o úrazech 

• možnosti prevence 

• materiály ke stažení 

• YouTube kanál 

 



D tský den bez úraz  
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D TSTVÍ BEZ ÚRAZ  2018– 
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Úrazy jsou nejv tším nep ítelem d tí! 

 
Každý úraz je zbytečný, má své p íčiny a lze mu p edejít! 

 
Stačí tak málo: vytvo it pro dít  bezpečné prost edí a naučit dít  chovat se 

bezpečn ! 
 

 

ZÁV REČNÉ SHRNUTÍ 

D kujeme všem, kte í pomáháte chránit d ti p ed úrazy! 


