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O prázdninách se pro děti riziko nebezpečí zvyšuje 

Nebezpečným situacím je nutné předcházet 

 

KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na rodiče, aby měli 

v souvislosti s nadcházejícími prázdninami přehled o aktivitách, kterými se jejich děti ve volném čase 

zabývají. Děti budou mít v tomto období velké množství volného času a především ty starší budou mnohdy 

bez dozoru dospělé osoby. To s sebou přináší určitá rizika, při kterých se děti mohou dostat do nejrůznějších 

situací, které mohou ohrozit nejen jejich zdraví, ale i život. Z tohoto důvodu je více než důležité, aby se 

především rodiče, kteří mají za své děti zodpovědnost, takovým situacím vyvarovali a uměli jim předcházet.  

  

Jedno z nejdůležitějších základních pravidel je, aby rodiče své malé děti nenechávali bez dozoru dospělé 

osoby. Měli by pamatovat na to, že pro děti je nebezpečná manipulace s plynem, ohněm, elektřinou, a 

jakýmikoliv hořlavinami. Pozornost je dobré věnovat také chemikáliím a čisticím prostředkům, které jsou 

běžnou součástí domácností a děti je v nestřeženém okamžiku mohou vypít, sníst nebo se s nimi potřísnit. 

Zabezpečeny by také měly být nádoby, které jsou naplněny vodou a do kterých by děti v nestřeženém 

okamžiku mohly spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény, sudy nebo studně. 

  

Děti je vhodné poučit i o tom, aby věděly, jak se mají chovat při koupání, zejména jim vysvětlit, aby 

neskákaly do neznámých vod a při plavání nepřeceňovaly své síly.  

 

Rodiče by také měli vědět kde a s kým se jejich děti pohybují a kdy přijdou domů. Děti musí být seznámeny 

s tím, že nesmějí navazovat kontakty s cizími lidmi a už vůbec s nimi nesmí nikam chodit, jezdit či od nich 

přijímat jakékoliv pozvání. Při kontaktu s cizím člověkem je zásadní, aby si od něj udržovaly bezpečný 

odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct či zavolat pomoc. 

  

Letní prázdniny bývají bezpochyby spojené s nárůstem nemotorizovaných účastníků, kteří se pohybují 

v silničním provozu. Často se na silnicích pohybují dospělí, ale i děti, kteří zapomínají na používání 

ochranných prostředků, jako jsou cyklistické přilby a reflexní prvky. Cyklisté, a zejména pak rodiče dětí, kteří 

jezdí na jízdním kole, si musí uvědomit, že podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen 

použít za jízdy cyklistickou přilbu. Přilba by přitom měla být na hlavě řádně připevněná a měla by mít 

odpovídající velikost. Je to totiž to jediné, co nám v případě pádu může ochránit hlavu a v mnoha případech 

zachránit i život. Z tohoto důvodu velmi důrazně doporučujeme, aby cyklisté při jízdě na jízdním kole 

používali cyklistickou přilbu v jakémkoliv věku. 
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