
„Informace o průběhu zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti  
v Jihomoravském kraji k 31.8. 2019  

 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, provedla v období od 1.7. – 30.8. 
2019 celkem 119 kontrol na zotavovacích akcích (dále jen „ZA“) a jiných podobných akcích pro děti  
(dále jen „JPA“).  
 
 
Sumární přehled o akcích, které jsme evidovali od 1.7 – 31.8. 2019 
 

 172 zotavovacích akcí, kde proběhlo 243 běhů (turnusů) a bylo přihlášeno 13897 dětí  
 
 

 17 jiných podobných akcí pro děti, kde proběhlo 18 běhů a bylo  přihlášeno 379 dětí 
 

 
Žádná ZA ani JPA nebyla zrušena z důvodu hromadného akutního onemocnění, nevyhovujících 
hygienických podmínek  nebo z důvodu živelné pohromy. 
 
Závady – v rámci provedených kontrol v průběhu konání letní dětské rekreace byly zjištěny následující 
nedostatky:  
 

 v nesplnění ohlašovací povinnosti     1x - opožděné ohlášení ZA 

 ve stravování dětí  7x -  křížení pracovních ploch, ve skladování  - zamrazená zelenina 

vlastní výroby, zamrazené hotové pokrmy z předešlých dnů, v chladícím zařízení skladovány 

neslučitelné druhy potravin – naložené syrové maso společně s uzeninami a mléčnými 

výrobky, potraviny s prošlou dobou použitelnosti, potraviny bez označení, nebyl k dispozici 

dodací list, maso skladováno za nevhodných teplotních podmínek 

 ve zdravotnické dokumentaci dětí a fyzických osob   5 x    
 

  
ve zdravotním zabezpečení akce   8x -  nebyla zajištěna dosažitelnost zdravotníka 24 h. 
denně, lékárnička bez odpovídajícího vybavení,  nebyla k dispozici vyčleněná samostatná 
místnost jako izolace a ošetřovna, nebyl veden zdravotnický deník, některá léčiva po expiraci, 
místnost pro izolaci byla vybavena umývadlem jen s  tekoucí pitnou studenou vodou, nebyla 
zajištěna možnost vytápění a používání teplé vody 

 v zajištění podmínek pro konání JPA       1x stany bez podsady bez dostatečné izolace 
proti vlhku,  ušpiněné a protečené matrace, nevyhovující hygienické zázemí, nebyl k dispozici 
laboratorní rozbor vody ze studny, který zásoboval vodou JPA, nevyhovující příprava stravy 
(ve společné kuchyni pro obyvatele domu)  

 

 
 
Sankce – za zjištěné nedostatky  byly uloženy sankce na 5- ti ZA v celkové výši 15 000 Kč. Další 
sankce ve výši 10 000 Kč  bude provozovateli akce  uložena, protože ještě není ukončen protokol o 
kontrole. 
 
Kontrolní odběry vzorků pitné vody 
 
V rámci realizovaných kontrol byly v průběhu sledovaného období také provedeny kontrolní odběry 
vzorků pitné vody z individuálních zdrojů zásobujících akce pitnou vodou.  
V průběhu července a srpna  byly odebrány vzorky pitné vody ze studní na 4 táborových základnách. 
Ve dvou případech byl laboratorní výsledek vody vyhovující a ve dvou případech byl laboratorní 
výsledek nevyhovující – v obou případech se jednalo o výskyt koliformních bakterií v řádu do 10 KTJ. 
Pitná voda byla zajištěna do doby vyhovujících výsledků, dovozem z ověřeného zdroje.   
 



Epidemiologická situace byla v průběhu celé sezóny klidná. Nebylo hlášeno žádné akutní průjmové 
ani jiné hromadné onemocnění. Jako v minulých letech je i v tomto období velký výskyt klíšťat a vos. 
 

 
V letošním roce jsme zaznamenali  opět velký počet tzv. „ Příměstských táborů“.  
 
Tyto tzv. „Příměstské tábory“ nejsou KHS kontrolovány, jelikož nemají stanoveny zákonné 

povinnosti ve smyslu ochrany veřejného zdraví. Jsou to aktivity, které pořádají různé subjekty v 

pracovní dny bez ubytování dětí. Je velmi důležité, aby si rodiče předem ověřili, kam děti přihlašují a 

jaké aktivity jsou dětem nabízeny. Dále je velmi důležité věnovat pozornost tomu, jak je zajištěno 

stravování a pitný režim po celý den.  
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ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých 
Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně 


