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Abstrakt
Tématům souvisejících s bezpečností, ať již s BOZP, bezpečností silničního provozu, požární
ochranou nebo prevencí závažných havárií, je v naší společnosti oprávněně věnována velká
pozornost. Naproti tomu s problematikou prevence dětských úrazů se lze setkávat jen
sporadicky, obvykle jen v souvislosti s různými tragickými nehodami. Tento paradox je o to
horší, uvědomíme-li si, že je to právě stát, který nese za tento stav hlavní odpovědnost.
Naprostá absence jakéhokoli dlouhodobého a alespoň trochu koordinovaného výchovněvzdělávacího programu zřetelně dokládá, jakou důležitost tomuto tématu stát přikládá. Přitom
logika velí, že zájmem každé společnosti by mělo být vytvářet podmínky pro předcházení
úrazům těch nejzranitelnějších – dětí. Je pak smutnou skutečností, že jedinou iniciativu v této
oblasti přebírají nejrůznější neziskové organizace, zájmová sdružení, nebo hasiči (jedná-li se
o požární prevenci). S ohledem na jejich omezené finanční, personální i technické možnosti,
se ale tyto aktivity nutně smrskávají jen na jednorázové akce nebo menší kampaně povětšinou
lokálního charakteru. Jenže účinná prevence s dopadem na širší veřejnost vyžaduje mnohem
komplexnější pojetí v podobě uceleného osvětového programu. A ten se právě bez podpory
státu neobejde. Ruku v ruce s tím jde také potřeba získávat aktuální informace o vývoji
společnosti a vnímání možných rizik uvnitř samotných rodin. Aby se osvěta v prevenci
dětských úrazů nestala pouhou formalitou, je nutné pochopit, proč se tyto úrazy vlastně dějí.
Musíme tedy zjišťovat incidenci dětských úrazů, zpracovávat kasuistiky, odhalovat příčiny a
sledovat dlouhodobé trendy. Systematický výzkum je tedy nezbytností. V mnoha směrech si lze
ovšem vypomoci i se zkušenostmi z jiných oblastí. Kupříkladu již od dob H. W. Heinricha
víme, že nejčastější příčinou nehod je člověk sám, resp. jeho přístup k rizikům. Z toho také
plyne, že účinná prevence musí být založena na dvou klíčových pilířích – na vzdělávání a na
motivaci. A právě z tohoto důvodu musejí být do prevence dětských úrazů zapojeny různé
organizace a použity rozličné vzdělávací nástroje. Jelikož se s daným stavem věcí nehodláme
smířit, rozhodli jsme se vytvořit vlastní osvětový program »Malý věk – velká nebezpečí«.
V rámci něj provozujeme putovní osvětový stánek, který je určený pro setkávání s dětmi a
jejich rodiči, pro vedení kontaktní kampaně formou her a chytré zábavy a především pro
získávání zpětné vazby. Zájem veřejnosti vskutku předčil naše očekávání. Za pouhé dva roky
se nám takto podařilo oslovit na tři tisícovky lidí. Co tato činnost v praxi obnáší, jaké
zajímavé informace se nám podařilo zjistit, i jaké postoje k dané problematice zaujaly námi
oslovené české zdravotní pojišťovny, se můžete dozvědět z navazující přednášky.

Abstract
Safety topics, for example OSH, road safety, fire protection or the prevention of major
accidents have a great deal of attention in our company. On the other hand, problems with
the prevention of child injuries are only be sporadic, usually in connection with various tragic
accidents. This paradox is all the worse if we realize that the state has the primary
responsibility for this situation. The complete absence of any long-term and at least somewhat
coordinated education and training program clearly demonstrates the importance of this state
topic. In doing so, logic states that the interest of every society should be to create conditions
for the prevention of injuries to the most vulnerable children. It is sad that the only initiative
in this area is taken over by various non-profit organizations, interest groups or firefighters
(in terms of fire prevention). However, due to limited financial, personnel and technical
capabilities, these activities are necessarily shrinking only to one-off events or smaller
campaigns, mostly of a local nature. However, effective prevention with an impact on the
wider public requires a much more complex concept in the form of a comprehensive
curriculum. And it is not posible without state support. It is also necessary to obtain up-todate information about the company's development and the perception of potential risks
within the families themselves. In order to educate children to prevent child wounds, it has not
become a mere formality, it is necessary to understand why these injuries are actually
happening. Therefore, we need to identify of childs injuries, cause cases, identify causes and
follow long-term trends. Systematic research is therefore a must. In many ways, however, it is
possible to help with experience from other areas. For example, we know from H. W.
Heinrich that the most common cause of an accident is man and her access to risks. This also
implies that effective prevention must be based on two key pillars - education and motivation.
For this reason, various organizations must be involved in the prevention of child wounds and
different educational tools are used. Because we do not intend to reconcile a given state of
affairs, we have decided to create our own "Little Age - Big Risks" educational program. We
run a mobile exhibition stand designed to meet children and their parents, to conduct contact
campaigns in the form of games and intelligent entertainment, and in particular to get
feedback. Public interest actually exceeded our expectations. In just two years, we managed
to reach out to three thousand people. What this activity means in practice, what interesting
information we have found and what attitudes to the problem have been attracted by the
Czech Health Insurance Company, which we have contacted you, you can learn from the
lectures.
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Poděkování
Autoři děkují Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra České republiky, která je pro rok 2018
hlavním partnerem osvětového programu »Malý věk – velká nebezpečí« organizovaného
Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví. Dále děkujeme všem sponzorům a
mediálním partnerům, kteří náš osvětový program dlouhodobě podporují. Zvláštní dík patří
zejména společnostem ERGOWORK s.r.o., 3M Česko, spol. s r.o., Petr Hlavsa-služby BOZP
a informačním portálům Matky na palubu a BOZPprofi.

Poznámka
Jelikož se aktivity osvětového programu »Malý věk – velká nebezpečí« neomezují pouze na
veřejné akce, je možné si osvětový stánek i s odbornými lektory objednat pro zpestření
nejrůznějších firemních, sportovních nebo obecních akcí (např. firemní dny otevřených dveří,
Family Days, Den dětí, vánoční akce apod.). Více informací na http://www.zuboz.cz/osveta/
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