V Praze dne 19. 8. 2019

Letní dětská rekreace - stav k 15. 8. 2019
V souvislosti s konáním letní dětské rekreace na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví ČR krajskými
hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje.
Ke dni 15. 8. 2019 splnilo ohlašovací povinnost dle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví 2 250 pořádajících osob zotavovacích akcí s celkovým počtem 3 412 běhů.
Ohlášených akcí se zúčastní 223 155 dětí.
V jednotlivých krajích jsou počty nahlášených zotavovacích akcí následující:
Vysočina 273, Jihočeský 255, Středočeský 238, Královéhradecký 215, Plzeňský 215, Liberecký 192,
Jihomoravský 163, Pardubický 163, Moravskoslezský 162, Zlínský 151, Olomoucký 125, Ústecký 55,
Karlovarský 39. Na území hl. m. Prahy byly nahlášeny 4 zotavovací akce pro děti, kterých se zúčastní
408 dětí.
Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 337 jiných podobných
akcí pro děti s celkovým počtem 506 běhů. Uvedených akcí se zúčastní 11 617 dětí. Na tyto akce se
nevztahuje ohlašovací povinnost daná § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Z tohoto důvodu je uvedený
počet akcí i počet účastnících se dětí pouze orientační.
Zotavovací akce pro děti (§ 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15
let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat
specifické znalosti nebo dovednosti.
Jiná podobná akce pro děti (§ 12 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po
dobu kratší než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.

Zákaz konání akcí
K datu 15. 8. 2019 nebyl orgánem ochrany veřejného zdraví vydán žádný zákaz konání zotavovací
akce nebo jiné podobné akce pro děti.
Kontrolní činnost
Prozatím bylo krajskými hygienickými stanicemi provedeno 1 065 kontrol zotavovacích akcí, 88 kontrol
jiných podobných akcí a 78 kontrol samostatných provozoven stravovacích služeb zajišťujících
stravování účastníků akcí. Celkem bylo tedy provedeno 1 231 kontrol v souvislosti s letní dětskou
rekreací.
Zjištěné hygienické nedostatky na zotavovacích akcích: 88 ve stravování dětí, 25 ve zdravotnické
dokumentaci, 16 ve zdravotním zabezpečení akce, 21 v ubytování dětí, 21 v podmínkách pro osobní
hygienu, 24 v nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu, 17 v zásobování pitnou vodou.

V případě nálezů legislativě nevyhovujících laboratorních rozborů vzorků pitné vody ze zdrojů
zásobujících akce je bezodkladně zajištěno náhradní zásobování.
Doposud krajské hygienické stanice evidují 4 neohlášené zotavovací akce.
Při kontrole jiných podobných akcí pro děti bylo zjištěno 13 závad ve způsobu zajištění podmínek pro
jejich konání, 4 závady v zásobování pitnou vodou a 4 závady ve zdravotnické dokumentaci.
Uložené sankce
Za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo 73 pokut ve výši 167 400 Kč.
Epidemie
Za sledované období, tj. od začátku letních prázdnin, bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 15
epidemických výskytů infekčních onemocnění. Ve 14 případech se jednalo o prokázané (noroviry) nebo
předpokládané virové gastrointestinální (zažívací) onemocnění, v převážné většině s lehkým průběhem.
V 1 případě byl jako původce onemocnění prokázán Bacillus cereus. Ve 3 případech byly akce
z rozhodnutí provozovatele předčasně ukončeny, a to nejen v souvislosti s onemocněním dětí, ale
především v návaznosti na onemocnění dospělých (dozorových) účastníků akcí. Na základě rozhodnutí
místně příslušné krajské hygienické stanice byla ke dni 1. 8. 2019 jedna zotavovací akce pro vysoký
výskyt gastrointestinálního onemocnění u účastníků akce ukončena, a to z důvodu zamezení dalšího
šíření onemocnění.
Hodnocení zdravotní situace
Prozatím hlášena nízká nemocnost, pouze lehké katary horních cest dýchacích, bolesti hlavy, zažívací
obtíže, drobné úrazy a odstraňování přisátých klíšťat. V porovnání s loňským rokem je většinou hlášen
nižší výskyt klíšťat i bodavého hmyzu.
Mimořádné situace
Ve sledovaném období, dle krajským hygienickým stanicím dostupných informací, byla provedena 1
evakuace tábora v důsledku nepříznivý klimatických jevů (přívalové deště). Po obnově základny akce
dále pokračovala. V 1 případě byla ještě před zahájením akce, z důvodu podmáčeného podloží,
základna tábora přesunuta na jiné místo. Následně byla místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí
na místě provedena kontrola se závěrem bez hygienických závad. Obě mimořádné situace byly hlášeny
na začátku července.
Napojení informačního systému krajských hygienických stanic na informační systém Hasičského
záchranného sboru ČR umožňuje operativní řešení mimořádných situací, a to především v souvislosti
s ohrožením oblastí s letní dětskou rekreací nepříznivými klimatickými jevy.
Závěr
K datu 15. 8. 2019 je situace krajskými hygienickými stanicemi hodnocena jako klidná.

