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Počet obětí 

dopravních nehod na 

světě činí za rok:

Počet zraněných při 

dopravních nehodách 

dosahuje až:

1 250 000

50 000 000

Celosvětové náklady 

silničních dopravních 

nehod přesahují
500 000 000 000 dolarů



190 000 obětí - děti a mladí jedinci ve věku do 18 let
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Nejčastější příčiny úmrtí dle věku (zdroj: WHO)



• 1/3 – chodci

• 1/3 – cestující v automobilech

• 1/3 – cyklisté či motocyklisté Zdroj: Institute for Health Metrics and Evaluation, 2010 



Děti a mládež do 18 let – téměř 1/6 všech obětí DN

Třetí světový týden bezpečnosti silničního provozu 

vyhlášený WHO na 4.–10. května 2015 zaměřen na 

bezpečnost dětí na silnicích

www.savekidslives2015.org



Problematika bezpečného pohybu dětí v silničním 

provozu – důležité celospolečenské téma…

Připojte se prosím k naší společné akci…

Vyjádřeme společně zájem o bezpečnost našich dětí…





• Dlouhodobá systematická práce s dětmi, 

• celostního přístup k problematice 

dopravní výchovy v evropských státech.

Silnice států EU28 jsou pro děti 

nejbezpečnější na světě



Mezi jednotlivými státy EU28 však panují nemalé rozdíly

2003 2013

Česká rep. 24 5

Finsko 24 7

Francie 20 8

Německo 17 5

Nizozemsko 22 3

Portugalsko 36 7

Rakousko 28 8

Slovinsko 10 10

Španělsko 25 6

Švédsko 13 2

Velká Británie 13 3

Počet usmrcených dětí ve věku 0 – 14 let na milión osob v tomtéž věku v populaci (zdroj: IRTAD)



Kampaň 

„CHRAŇME NAŠE DĚTI“
15. dubna – 31. května 2015

Oslovena byla řada subjektů, mj.:

• Kraje

• Města

• Školy

• Školky

• Mateřská centra

….

Cíl:

• Upoutání pozornosti široké 

veřejnosti k problematice 

bezpečnosti dětí v dopravě

• Prohloubení teoretických znalostí 

a praktických dovedností dětí

• Seznámení dospělé populace se 

specifiky účasti dětí v silničním 

provozu







Na podzim budou navazovat další aktivity 

zaměřené na středoškoláky

• The Action New Generation

• Dozvuky

Cílení na skupinu účastníků silničního provozu, 

která je celoevropsky vysoce riziková

Až 10x vyšší riziko účasti na smrtelné dopravní 

nehodě než u dětí


