
 

 

 

 

 

 

 

 

Letní dětská rekreace - stav k 15. 7. 2021  

 

V souvislosti s probíhající letní dětskou rekreací na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví krajskými 
hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje. 

Ke dni 15. 7. 2021 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,  
2 145 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 3 271 běhů. Doposud ohlášených akcí se 
zúčastní 206 980 dětí. 

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 419 jiných podobných 
akcí pro děti s celkovým počtem 620 běhů, kterých se zúčastní 13 124 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. Z tohoto důvodu je uvedený počet akcí i počet účastnících se dětí pouze orientační. 
V souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 Ministerstva zdravotnictví doporučilo 
pořádajícím osobám jiných podobných akcí provést ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické 
stanice.  

Počet ohlášených zotavovacích i jiných podobných akcí pro děti se v průběhu měsíce července ještě 
navýší o akce pořádané v měsíci srpnu.  

 

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. 

 

V jednotlivých krajích jsou počty ohlášených zotavovacích akcí následující: 

Jihočeský 266, Vysočina 262, Středočeský 224, Královéhradecký 222, Plzeňský 207, Liberecký 187, 
Moravskoslezský 173, Jihomoravský 138, Pardubický 149, Zlínský 116, Olomoucký 109, Ústecký 53, 
Karlovarský 37. Na území hl. m. Prahy byly nahlášeny 2 zotavovací akce pro děti.  

Jako každý rok se na zotavovacích akcích nejvíce dětí rekreuje v Jihočeském kraji, prozatím přihlášeno 
33 762 dětí na zotavovacích akcích a 1 932 na jiných podobných akcích pro děti, následuje kraj 
Vysočina 25 599 dětí přihlášeno na zotavovacích akcích a 1 969 na jiných podobných akcích pro děti  
a Středočeský kraj 23 747 dětí přihlášeno na zotavovacích akcích a 1 502 na jiných podobných akcích 
pro děti. 

      

Kontrolní činnost  

Prozatím bylo krajskými hygienickými stanicemi provedeno 348 kontrol zotavovacích akcí, 34 kontrol 
jiných podobných akcí a 27 kontrol samostatných provozoven stravovacích služeb zajišťujících 
stravování účastníků akcí. Celkem bylo tedy provedeno 409 kontrol v souvislosti s letní dětskou 
rekreací. V rámci kontrolní činnosti jsou standardně kontrolovány i povinnosti uložené pořádajícím 
osobám mimořádným opatřením MZ.  

Zjištěné hygienické nedostatky na zotavovacích akcích: 9 ve stravování dětí, 3 ve zdravotnické 
dokumentaci,  1  ve  zdravotním  zabezpečení  akce, 4  v   ubytování  dětí, 4  v   podmínkách pro osobní  
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hygienu, 4 v nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu, 4 v zásobování pitnou vodou,  
1  uložen zákaz používání  surovin, polotovarů a potravin k výrobě pokrmů. 

 

Zjištěné hygienické nedostatky na jiných podobných akcích: v podmínkách pro konání jiné podobné 
akce pro děti nalezeny 4 závady, 1 závada v zásobování pitnou vodou, 2 závady ve zdravotnické 
dokumentaci. 

 

Uložené sankce  

Za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo 11 pokut ve výši 32 300 Kč.  

 

Hodnocení zdravotní situace  

V souvislosti s onemocněním COVID-19 bylo k datu 19. 7. 2021 řešeno 11 událostí, místně příslušné 
krajské hygienické stanice na místě ukládají příslušná protiepidemická opatření. V případě výskytu 
příznaků s podezřením na onemocnění COVID-19 proveden většinou na místě zdravotníkem  
u nemocného nebo z nákazy podezřelého antigenní samotest. V případě jakýchkoliv nejasností nebo 
podezření na nákazu COVID-19 zdravotníci akcí kontaktují místně příslušné krajské hygienické stanice.     

 

Za sledované období byly krajským hygienickým stanicím nahlášeny 3 epidemické výskyty infekčních  
gastrointestinálních (zažívací) onemocnění, v 1 případě pravděpodobně virový původ, v 1 případě  
prokázán jako původce Campylobacter jejuni, v 1 případě nahlášeno až po ukončení akce, tj. nebylo 
možné provést šetření na místě.   

 

Dále řešeny běžné zdravotní problémy: odstraňování přisátých klíšťat (v porovnání s loňským rokem 
hlášen vyšší výskyt), bodnutí hmyzem, nevolnosti, bolesti hlavy a v krku, v převážné většině drobné 
úrazy apod.  

 

Mimořádné situace 

Ve sledovaném období bylo na základě dostupných informací místně příslušným krajským hygienickým 
stanicím provedeno 17 evakuací táborů v důsledku nepříznivých klimatických jevů, 1 tábor byl ukončen 
z důvodu zákazu vstupu do lesa v důsledku polomů v okolí místa konání akce.     

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 

V souvislosti s letošní epidemiologickou situací v ČR lze konstatovat, že provozovatelé dětských táborů 
dbají na dodržování zásad uvedených v doporučení Ministerstva zdravotnictví pro pořádání letní dětské 
rekreace v souvislosti s onemocněním COVIOD-19. Obdobně jsou dodržovány i povinnosti uložené 
pořádajícím osobám mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.  

 

 

 


