
 

 

 

 

 

 

 

 

Letní dětská rekreace - stav k 27. 6. 2022  

 

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

Ke dni 27. 6. 2022 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, 1 496 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 2 372 běhů. Doposud ohlášených 
akcí se zúčastní 160 601 dětí. 

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 193 jiných 
podobných akcí pro děti s celkovým počtem 272 běhů, kterých se zúčastní 6 163 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. V letošním roce je prozatím ohlášeno o něco méně akcí, a 
to jak zotavovacích (méně o 138 akcí a 276 běhů), tak i jiných podobných akcí pro děti (méně o 77 
akcí a 127 běhů, zde však nejsou data objektivní, neboť na jiné podobné akce se nevztahuje 
ohlašovací povinnost, pouze je zde uvedeno srovnání s loňským rokem) oproti předešlým letům. 
Obdobně je i méně přihlášených dětí, a to na zotavovacích akcích o 13 213 dětí a na jiných 
podobných akcích pro děti o 2 793 dětí. Doposud jsme každý rok zaznamenávali mírný nárůst akcí, 
nicméně rozhodující pro hodnocení budou data na konci sezóny. 

V jednotlivých krajích jsou počty ohlášených zotavovacích akcí následující: 

Jihočeský 198, Vysočina 183, Plzeňský 178, Královéhradecký 155, Středočeský 141, Liberecký 119, 
Moravskoslezský 108, Jihomoravský 104, Pardubický 102, Zlínský 74, Olomoucký 68, Ústecký 41, 
Karlovarský 24. Na území hl. m. Prahy byla nahlášena 1 zotavovací akce pro děti. 

Jako každý rok se na zotavovacích akcích nejvíce dětí rekreuje v Jihočeském kraji, prozatím 
přihlášeno 28 559 dětí, následuje kraj Vysočina 22 217 dětí a Plzeňský kraj 17 861 dětí.    

 

  
V Praze dne 27. 6. 2022 

                              



 

 

 

 

Kontrolní činnost 

Krajské hygienické stanice provádějí kontroly letní dětské rekreace v souladu s kontrolním plánem 
činnosti pro daný rok a na základě konkrétní aktuální situace. Kontrolní činnost bude zahájena dne 
4. 7. 2022. 

Krajské hygienické stanice se systematicky věnují edukační činnosti provozovatelů letní dětské 
rekreace, a to již před sezónou v podobě školících akcí, tak v průběhu sezóny. Běžnou praxí je řešení 
nalezených stavebně-technických nedostatků s provozovateli akcí v průběhu celého roku před 
zahájením nové sezóny.   

Jako i v předešlých letech vydalo ministerstvo pro provozovatele dětských táborů Hygienicko-
epidemiologická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské 
rekreace v roce 2022, které bylo předáno krajským hygienickým stanicím, Ministerstvu školství 
mládeže a tělovýchovy, České radě dětí a mládeže a Asociaci dětské rekreace. 

Níže je přílohou této informace také Desatero pro sestavování jídelníčku na dětském táboře – 
doporučení orgánu ochrany veřejného zdraví, který bude poskytnut stejným subjektům, přičemž 
krajské hygienické stanice budou materiál využívat při edukaci pořádajících osob v rámci výkonu 
státního zdravotního dozoru.    

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.   

Informace o průběhu sezóny letní dětské rekreace budou ve čtrnáctidenních intervalech 
uveřejňovány na těchto webových stránkách.  
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