V Praze dne 2. 8. 2022

Letní dětská rekreace - stav k 31.7.2022
V souvislosti s probíhající letní dětskou rekreací na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví krajskými
hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje.
Ke dni 31.7.2022 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,
2 258 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 3 292 běhů. Doposud ohlášených akcí
se zúčastní 213 002 dětí.
Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 367 jiných podobných
akcí pro děti s celkovým počtem 511 běhů, kterých se zúčastní 12 216 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.
Kontrolní činnost
K datu sledování bylo krajskými hygienickými stanicemi provedeno 772 kontrol zotavovacích akcí,
65 kontrol jiných podobných akcí a 65 kontrol samostatných provozoven stravovacích služeb
zajišťujících stravování účastníků akcí. Celkem bylo tedy provedeno 902 kontrol v souvislosti s letní
dětskou rekreací. V rámci kontrolní činnosti je standardně kontrolováno i doporučení vydané
Ministerstvem zdravotnictví pro provozovatele letní dětské rekreace v roce 2022.
Zjištěné hygienické nedostatky na zotavovacích akcích: 24 ve stravování dětí, 12 ve zdravotnické
dokumentaci, 7 ve zdravotním zabezpečení akce, 5 v ubytování dětí, 11 v podmínkách pro osobní
hygienu, 13 v nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu, 23 v zásobování pitnou vodou.
Vzhledem k těmto závadám bylo přistoupeno k vydání těchto opatření: 2x uložena likvidace
zdravotně závadných potravin, 2x stanoveny podmínky konání zotavovací akce, 5x uložen zákaz
používání pitné vody.
V rámci kontrolní činnosti je sledována pestrost jídelníčků, prováděna cílená edukace, předáváno
doporučení vydané Ministerstvem zdravotnictví k sestavování jídelníčků na dětském táboře. Ve většině
případů jsou kontrolované jídelníčky sestavovány s přihlédnutím k věku a fyzické aktivitě dětí
a s hledem na podmínky pro přípravu stravy na konkrétní akci, tj. rozdílné podmínky v případě pevného
objektu nebo v táborové kuchyni v přírodě.
Zjištěné hygienické nedostatky na jiných podobných akcích: nalezeny 3 závady v podmínkách
pro konání jiné podobné akce pro děti, 1 závada v zásobování pitnou vodou.
Uložené sankce
Za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo 27 pokut ve výši 60 000 Kč.
Hodnocení zdravotní situace
Za sledované období bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 7 epidemických výskytů infekčních
gastrointestinálních (zažívací) onemocnění, z tohoto počtu 5x pravděpodobně virového původu,

s převážně mírným průběhem s dobou trvání 1 až 3 dny; 1x
prokázán Campylobacter species
s průběhem zažívacích obtíží různé intenzity, s teplou i bez teploty, nejčastěji s dobou trvání 2 až 3
dny, některé děti s přetrvávajícími potížemi předány rodičům, virologie negativní, jakost vody ze zdroje
zásobujícího akci vyhovující, pravděpodobný zdroj chlazené kuřecí maso, v době šetření
zkonzumováno, všichni zaměstnanci kuchyně vyšetřeni, provedeny stěry z povrchů, včetně sanitace
celého areálu před dalším během; 1x řešena možná souvislost s nálezem kontaminovaného zdroje
pitné vody, šetření prozatím neuzavřeno, vydán zákaz užití vody, zajištěno náhradní zásobování, projev
zažívací obtíže s dobou trvání několika hodin, akce z rozhodnutí provozovatele předčasně ukončena.
Na 3 akcích řešen výskyt onemocnění covid-19, většinou s příznaky respiračního onemocnění
s teplotou, děti předány rodičům, pozitivně testovaní vedoucí opustili akce, uloženo sledování
zdravotního stavu u osob v kontaktu, sanitace příslušných prostor, prádla, matrací apod., použití
respirátoru u zdravotníka, s časovým odstupem doporučeno provedení antigenního testu u osob
v kontaktu nebo z rozhodnutí vedení tábora provedeno antigenní testování u všech účastníků akce.
Na 2 akcích řešena stížnost na výskyt štěnic v chatkách.
Mimořádné situace
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
Situace je krajskými hygienickými stanicemi hodnocena nadále jako klidná. V případě vysokých
venkovních teplot pořadatelé přizpůsobují program a režim dne klimatickým podmínkám, omezují
fyzickou zátěž a u dětí kontrolují pitný režim a osobní hygienu.
Příklady provozu tábora v souladu s požadavky ochrany veřejného zdraví

Foto č. 1 Příklad chatového tábora
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Příklady zjištěných hygienických nedostatků

Foto č. 5 Hygienické závady ve stravovacím provozu – znečištěné povrchy, nevhodné umístění nádob
na odpadky v místě manipulace s potravinami, včetně jejich znečištěného povrchu a nečistitelného
kartonového víka, pohyb zvířat v prostoru kuchyně

Foto č. 6 Hygienická závada – zmrazené potraviny v nekontrolovaném režimu

Foto č. 7 Hygienická závada – nevhodné uskladnění donášené/dovážené pitné vody

