
 

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se specializuje na životní pojištění. Byla založena v roce 1992 a dnes patří mezi největší 

pojišťovny na českém trhu. Klientům nabízí kvalitní produkty životního pojištění v široké síti poboček České spořitelny a u renomovaných externích 

partnerů. Pojišťovna České spořitelny má 280 zaměstnanců. Základní kapitál společnosti činí 1,9 miliardy korun a v roce 2015 dosáhlo předepsané 

pojistné 8,9 miliardy korun. Pojišťovna České spořitelny patří od roku 2008 do silné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG), která je 

předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Do skupiny VIG patří okolo 50 společností s dlouholetou tradicí a 

silnými značkami ve 25 zemích. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví a s přibližně 24 000 zaměstnanci je jasným lídrem 

na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na 

burze kótovaná VIG je podnikem s největším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX. Akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů 

Praha. 

 

 

 

Začátkem školního roku roste počet úrazů dětí  

Praha 15. srpna 2016 

Pojišťovna České spořitelny pravidelně zaznamenává zvýšení počtu dětských úrazů 

začátkem školního roku. Ve srovnání s prázdninami jich loni bylo téměř o pětinu více. 

Nejvíce narostl počet úrazů u dětí ve věku od 11 do 14 let, a to o více než polovinu. 

Začátek školního roku tak pro děti bývá nejrizikovějším obdobím. 

„Vůbec nejčastější věk při úrazu dítěte na začátku školního roku je 12 let,“ uvádí Petr 

Kohoutek, ředitel úseku pojištění Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Ve škole se děti 

nejčastěji zraní při míčových hrách a výjimečné nejsou ani úrazy při pádu ze židle. V září 

a říjnu nám také opakovaně přibývají úrazy po pádu na kolečkových bruslích nebo při jízdě 

na kole.“  

U věkových kategorií od 11 do 14 let a od 15 do 18 let v počtu úrazů výrazně vedou chlapci, 

mají jich až o polovinu více než dívky. Jiné je to v kategorii od 6 do 10 let, kde je úrazovost 

téměř vyrovnaná, mírně vedou chlapci. Tyto děti jsou také během školního roku více pod 

dozorem dospělých, a tak na začátku školního roku mají oproti starším dětem o něco méně 

úrazů než o prázdninách. 

Nejvíce úrazů dětí v tomto období hlásí lidé z Jihočeského, Moravskoslezského 

a Jihomoravského kraje. Nejméně jich je naopak v kraji Karlovarském, Libereckém a v 

Praze. 

 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

 

Jana Náchodská 

tisková mluvčí 

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group 

tel.: +420 466 051 730 

mobil: +420 733 143 413 

e-mail: jnachodska@pojistovnacs.cz 

prázdniny září, říjen nárůst/pokles

počet úrazů - celkem 4725 5597 18 %

počet úrazů - děti 6 -10 let 1639 1565 5 %

počet úrazů - děti 11-14 let 1440 2237 55 %

počet úrazů - děti 15 -18 let 1646 1795 9 %

Úrazy dětí o prázdninách a začátkem školního roku - 2015


