
 

 

 

 

 

 

Letní dětská rekreace - stav k 31. 8. 2021 - závěrečná zpráva 

 

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

V roce 2021 se uskutečnilo 2 445 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 3 608 běhů. 
Ohlášených akcí se zúčastnilo 224 602 dětí. 

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 533 jiných podobných 
akcí pro děti s celkovým počtem 750 běhů, kterých se zúčastnilo 16 905 dětí, a to i přesto, že se na 
tento typ akcí nevztahuje ohlašovací povinnost uložená pořádající osobě § 8 odst. 3 zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  Z tohoto důvodu je uvedený počet akcí i počet účastnících 
se dětí pouze orientační. V souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění covid-19 Ministerstvo 
zdravotnictví doporučilo pořádajícím osobám jiných podobných akcí provést ohlášení akce u místně 
příslušné krajské hygienické stanice.  

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 uskutečněných zotavovacích akcí v jednotlivých krajích: 

Jihočeský 308, Vysočina 287, Středočeský 261, Královéhradecký 240, Liberecký 234, Plzeňský 227,  
Moravskoslezský 195, Pardubický 172, Jihomoravský 161, Zlínský 137, Olomoucký 123, Ústecký 57, 
Karlovarský 40. Na území hl. m. Prahy byly nahlášeny 3 zotavovací akce pro děti.  

Jako každý rok se nejvíce dětí rekreovalo v Jihočeském kraji 38 197, následuje kraj Vysočina 29 192   
a Středočeský kraj 28 070. 

Celkem se v letošním roce na zotavovacích akcích a jiných podobných akcích pro děti rekreovalo 
241 507 dětí.  

      

Kontrolní činnost  

Za sledované období bylo krajskými hygienickými stanicemi provedeno 1 254 kontrol zotavovacích akcí, 
133 kontrol jiných podobných akcí a 102 kontrol samostatných provozoven stravovacích služeb 
zajišťujících stravování účastníků akcí. Celkem bylo tedy provedeno 1 489 kontrol v souvislosti s letní 
dětskou rekreací. V rámci kontrolní činnosti byly standardně kontrolovány i povinnosti uložené 
pořádajícím osobám mimořádným opatřením MZ.  

Zjištěné hygienické nedostatky na zotavovacích akcích: 56 ve stravování, 23 ve zdravotnické 
dokumentaci, 12 ve zdravotním zabezpečení akce, 13 v ubytování, 10 v podmínkách pro osobní 
hygienu, 15 v nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu, v 5 případech bylo zjištěno 
pořádání neohlášené akce, 24 v zásobování pitnou vodou  (uloženo 10 zákazů užití pitné vody), 1 krát 
uložen zákaz používání surovin, polotovarů a potravin k výrobě pokrmů, 2 krát uložena likvidace 
zdravotně závadných potravin.    

Zjištěné hygienické nedostatky na jiných podobných akcích: v podmínkách pro konání jiné podobné 
akce pro děti nalezeno 5 závad, 4 závady v zásobování pitnou vodou (1 uložen zákaz užití pitné vody),  
2 závady ve zdravotnické dokumentaci. 

 

  
V Praze dne 7. 9. 2021 

                              



 

 

 

Uložené sankce  

Za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo 58 pokut ve výši 116 300 Kč. Dále byla v 28 případech 
využita domluva a 1 případě napomenutí.   

 

Hodnocení zdravotní situace  

V souvislosti s onemocněním covid-19 bylo za sledované období letních prázdnin řešeno 41 událostí,  
na kterých místně příslušné krajské hygienické stanice ukládaly pořádající osobě příslušná 
protiepidemická opatření. Z tohoto počtu bylo 24 akcí ukončeno (6 z rozhodnutí KHS, 18 z rozhodnutí 
provozovatele akce). V ostatních případech se do rodin vraceli jen pozitivně testovaní jedinci a další 
účastníci (děti a dospělí), kteří byli vyhodnoceni jako rizikové kontakty pozitivně testovaných osob. 
Vzhledem k nastaveným preventivním protiepidemickým opatřením, a s ohledem na charakter akce  
a rozsah uložených karanténních opatření, nebylo nutné tyto akce ukončit.  

V případě výskytu příznaků s podezřením na onemocnění covid-19 byl často na místě zdravotníkem 
proveden u nemocného nebo z nákazy podezřelého antigenní samotest. V případě jakýchkoliv 
nejasností nebo podezření na nákazu covid-19 kontaktovali zdravotníci místně příslušnou krajskou 
hygienickou stanici.  

V souvislosti s onemocněním covid-19 bylo na příměstských táborech, které nejsou regulovány 
legislativou orgánů ochrany veřejného zdraví, řešeno celkem 17 událostí. 

Za sledované období bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 28 epidemických výskytů 
infekčních gastrointestinálních (zažívacích) onemocnění, v 24 případech se jednalo pravděpodobně  
o virový původ nákazy, ve 2 případech byl prokázán jako původce Campylobacter jejuni, ve 2 případech  
se jednalo o potravinovou intoxikaci.   

V rámci zdravotní péče o účastníky akcí bylo řešeno odstraňování přisátých klíšťat (v porovnání 
s loňským rokem hlášen v některých lokalitách vyšší výskyt, v jiných naopak nižší výskyt), bodnutí 
hmyzem, dále nevolnost, bolest hlavy a v krku, v převážné většině byly ošetřovány pouze drobné úrazy 
(odřeniny, pohmožděniny, drobné ranky), jako každoročně si několik úrazů vyžádalo ošetření  
ve zdravotnickém zařízení.  

 

Mimořádné situace 

Od začátku prázdnin bylo na základě dostupných informací provedeno 22 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, 2 akce se z bezpečnostních důvodů neuskutečnily.      

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 
ve většině případů dodržovali zásady uvedené v doporučení Ministerstva zdravotnictví  
pro pořádání letní dětské rekreace v souvislosti s onemocněním covid-19. Obdobně byly dodrženy  
i povinnosti uložené pořádajícím osobám mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Pokud byla 
nalezena ojedinělá pochybení, jednalo se především o chybějící prostředky na mytí rukou, včetně 
vybavení dezinfekčními přípravky, o nedodržení doporučení zachovávat homogenitu kolektivů (oddílů) 
v rámci denních činností a doporučení omezit pohyb ve veřejném prostoru, jako např. návštěvu 
kulturních akcí, památek, koupališť, cesty veřejnou dopravou apod. Výjimečně bylo nalezeno porušení 
povinností uložených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o provedeném preventivním 
testování před akcí a v průběhu akce.  

Z důvodu zajištění bezpečného prostředí pro účastníky akcí byla několika krajskými hygienickými 
stanicemi (stanice s nejvyšším podílem pořádaných akcí) zřízena pohotovostní telefonní linka pro 
veřejnost, především pak pro provozovatele a samotné účastníky akcí.  

Krajské hygienické stanice již před začátkem prázdnin upozorňovaly pořadatele na doporučení vydané  
Ministerstvem zdravotnictví a na povinnosti uložené pořádající osobě mimořádným opatřením. 



 

 

 

 

V letošním roce byl ve srovnání s předešlými roky zaznamenán nárůst počtu epidemických výskytů 
infekčních gastrointestinálních onemocnění (28) a taktéž počet provedených evakuací táborů 
v souvislosti s nepříznivými klimatickými jevy (22).       

V souvislosti s letní dětskou rekreací bylo krajskými hygienickými stanicemi řešeno celkem 35 podnětů, 
z tohoto počtu bylo 19 podnětů neoprávněných, 6 podnětů oprávněných, 3 podněty byly vyhodnoceny 
jako částečně oprávněné, u 7 podnětů se poukazované skutečnosti nepodařilo prokázat, neboť je nebylo 
možné prošetřit z důvodu ukončení akce. Podněty byly vzneseny především k způsobu ubytování dětí, 
k podmínkám pro osobní hygienu, k způsobu zajištění stravování, k zajištění úklidu a k nastaveným 
protiepidemickým opatřením. Ve srovnání s předešlými roky bylo podnětů řešeno naopak méně.    

Ve srovnání s předešlými roky (porovnání dat od roku 2007) došlo opět i v letošním roce,  
a to i přes nepříznivou epidemiologickou situaci, k dalšímu mírnému nárůstu počtu pořádaných akcí  
a počtu rekreovaných dětí (cca o 5 tisíc dětí). Vzhledem k tomu, že na jiné podobné akce se nevztahuje 
ohlašovací povinnost je obtížné vývojový trend u tohoto typu akcí posuzovat. V souvislosti s nárůstem 
počtu rekreovaných dětí je nutné zohlednit, že do základních škol nastupují populačně silné ročníky.    

Při posuzování vývojového trendu letní dětské rekreace zůstává nadále v platnosti i zjištění z předešlých 
let, že v převážné většině pořádají zotavovací akce, ale i ohlášené jiné podobné akce pro děti, 
provozovatelé, kteří mají zkušenosti v této oblasti činnosti a řádně si plní legislativou stanovené 
povinnosti a v současné době i doporučení zaměřená na prevenci vzniku a šíření onemocnění covid-19.  
Nalezené hygienické nedostatky byly ve většině případů po projednání s pořádající osobou na místě 
odstraněny. V této souvislosti je však nutné připomenout, že krajské hygienické stanice se systematicky 
věnují edukační činnosti provozovatelů letní dětské rekreace, a to jak před sezónou, tak v průběhu 
sezóny. Běžnou praxí krajských hygienických stanic je i řešení nalezených stavebně-technických 
nedostatků s provozovateli akcí v průběhu celého roku před zahájením nové sezóny.  

O průběhu letní dětské rekreace byla prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických 
stanic pravidelně informována regionální i celostátní média.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


