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O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje - nebezpečným situacím je nutné 
předcházet 

 
V souvislosti s nadcházejícími letními prázdninami by chtěli policisté rodičům připomenout, aby 

věnovali dětem v zájmu zajištění jejich bezpečí patřičnou pozornost. Rodiče by měli vždy vědět, 

jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný čas a v jakém stavu se vrací domů. Děti 

mají v této době velké množství volného času a zvláště ty starší jsou mnohdy bez dohledu dospělé 

osoby. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou do situací, které pro ně mohou být nebezpečné 

nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví. 

 

Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece jen zůstane doma 

samotné, je dobré zkontrolovat okna a dveře, zda jsou dobře zavřené. Po setmění je vhodné 
zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by měla být připravená důležitá 

telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, příbuzní, sousedka). Zazvoní-li telefon, neměly 

by se děti s cizí osobou vybavovat, zejména by jí neměly říkat, že jsou doma samy a nesdělovat 

žádné informace o sobě ani o ostatních členech rodiny. Rodiče by měli mít na paměti, že je pro 

děti obzvláště nebezpečná manipulace s plynem, elektřinou, zápalkami a hořlavinami. 

Pozornost je nutné věnovat také chemikáliím, kyselinám a čisticím prostředkům, které může 

dítě vypít nebo se s nimi potřísnit. 

  
V době nepřítomnosti dospělé osoby je důležité zabezpečit jakékoli nádoby naplněné vodou, do 

kterých by děti mohly spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény a sudy nebo jiné sběrné 

nádoby na vodu k zalévání. Nelze podceňovat ani dětské bazénky s malým množstvím vody, i ty 

představují pro děti nebezpečí. Děti je nutné poučit o bezpečném chování při návštěvě koupališť. 
Obzvláště nebezpečné je pro děti skákání do rybníků s neznámou hloubkou vody. Vážné 

zranění si může dítě způsobit při skoku do místa, kde je rybník mělký nebo je dno kamenité. Před 
skokem do vody je v teplém počasí důležité se předem zchladit a především nepřeceňovat své 

síly. 

  
Děti je důležité v době nepřítomnosti dospělé osoby zaměstnat nějakou bezpečnou činností 

(kreslení, čtení, sledování televize, apod.). Pokud jsou děti doma samotné a někdo zazvoní, 

nesmí hned otevřít dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo stojí za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře 

znají.  

  

Děti by se měly vyhýbat neobydleným, opuštěným ulicím, neosvětleným a tmavým místům. 

Nebezpečné jsou i zchátralé nebo opuštěné objekty a rozsáhlé areály firem. Rodiče 

musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by děti neměly nikdy nosit 

viditelně. S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli něco 
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velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími 

lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě 

nebezpečí utéct. 

  
Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti samozřejmostí cyklistická přilba, při jízdě ve vozidle 

použití zádržných systémů. Nelze podceňovat ani krátké jízdy, nejsou bezpečnější. I při těchto 

cestách může dojít k vážné dopravní nehodě. Důležité je připoutat dítě správně. Autosedačka 

musí být plně funkční a pro dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá. U 
starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně 

použít bezpečnostní pásy, ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při 

jízdě posazené na klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou. 
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