
 

 

 

 

 

 

 

Letní dětská rekreace - stav k 30. 6. 2020  

 

V souvislosti se začátkem sezóny letní dětské rekreace na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví ČR 
krajskými hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje. 

Ke dni 30. 6. 2020 bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno dle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
1 381 (1 562 - 2019) zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 2 282 (2 515 - 2019) běhů. 
Doposud ohlášených akcí se zúčastní 151 601 (168 226 - 2019) dětí. 

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 327 (190 - 2019) jiných 
podobných akcí pro děti s celkovým počtem 490 (286 - 2019) běhů, kterých se zúčastní 11 199  
(6 644 - 2019) dětí, a to i přesto, že se na tento typ akcí ohlašovací povinnost, uložená pořádající osobě 
§ 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nevztahuje. 

 

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. 

 

Počet ohlášených zotavovacích i jiných podobných akcí pro děti se v průběhu měsíce července ještě 
navýší o akce pořádané v měsíci srpnu. Pro srovnání jsou uvedeny počty ohlášených akcí k danému 
datu v roce 2019. Z údajů vyplývá, že došlo k prozatím nevýznamnému snížení počtu zotavovacích akcí 
a naopak s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví, které bylo na základě epidemiologické 
situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 určeno provozovatelům jiných podobných akcí pro děti, 
došlo k navýšení ohlášených jiných podobných akcí pro děti, na které se ohlašovací povinnost uložená 
zákonem o ochraně veřejného zdraví nevztahuje. 

 

V jednotlivých krajích jsou počty ohlášených zotavovacích akcí následující: 

Královéhradecký 170 (154-2019), Vysočina 168 (207-2019), Jihočeský 167 (182-2019), Středočeský 
150 (149-2019), Liberecký 126 (108-2019), Plzeňský 121 (147-2019), Moravskoslezský 95  
(110-2019), Pardubický 92 (125-2019), Olomoucký 79 (88-2019), Jihomoravský 77 (119-2019),  
Zlínský 67 (88-2019), Ústecký 40 (50-2019), Karlovarský 28 (32-2019). Na území hl. m. Prahy byla 
nahlášena 1 (3-2019) zotavovací akce pro děti.  

Jako každý rok se na zotavovacích akcích nejvíce dětí rekreuje v Jihočeském kraji, prozatím přihlášeno 
27 714 dětí, následuje kraj Středočeský, kde je přihlášeno 18 757 dětí a kraj Vysočina s 17 673 dětmi.     

Kontrolní činnost  

Krajské hygienické stanice provádějí kontroly letní dětské rekreace v souladu s kontrolním plánem 
činnosti a na základě konkrétní aktuální situace. Kontrolní činnost bude zahájena dne 1. 7. 2020. 

 
Informace o průběhu sezóny letní dětské rekreace pro děti budou ve čtrnáctidenních intervalech 
uveřejňovány na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.  

  
V Praze dne 1. 7. 2020 

                           


