
Informace o průběhu zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti  
v Jihomoravském kraji k 31.8. 2020  

 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, provedla v období od 1.7. – 31.8. 
2020 celkem 74 kontrol na zotavovacích akcích (dále jen „ZA“) a jiných podobných akcích pro děti  
(dále jen „JPA“).  
 
 
Sumární přehled o akcích k 31. 8. 2020 
 
 

• 167 zotavovacích akcí, kde proběhlo 237 běhů (turnusů) a bylo nahlášeno 13 782 dětí  
 
 

• 41 jiných podobných akcí pro děti, kde proběhlo 46 běhů a bylo nahlášeno 1065 dětí (JPA 
probíhalo v JmK mnohem více než máme evidováno, jelikož není povinností provozovatele 
JPA dle legislativy, hlásit tuto akci  na příslušnou hygienickou stanici)   

 
 
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:  
 

• 1x nevyhovující pitná voda – do doby vyhovujících laboratorních výsledků bylo zajištěno 
náhradní zásobování pitnou vodou z ověřeného zdroje 

• 3x nedostatek ve stravovacím provozu 
• 1x nebyly zajištěny  vhodné podmínky pro konání  JPA 

 
V letošním roce byla udělena 1x sankce.  
 
 
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. 
 
Epidemiologie  
 
Epidemiologická situace byla  klidná. Nebylo hlášeno žádné akutní průjmové ani jiné hromadné 
onemocnění. Jako v minulých letech byl i  v tomto období velký výskyt klíšťat a vos. 
Celkově na ZA a JPA nebyla zjištěna zvýšená nemocnost ani závažné zranění. Jednalo se spíše o 
ojedinělé onemocnění  a drobné úrazy. 

 

Závěrečné hodnocení letní dětské rekreace 

V letošní rekreační sezóně nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Tábořiště jsou provozována jíž 
dlouhodobě, jejich vybavení je obnovováno, doplňováno a vylepšováno. Pořádající osoby postupovaly 
v souladu s vydaným doporučením MZČR – Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro 
zajištění sezony LDR 2020. 
Provozovatelé ZA dbali na důsledné dodržování mytí rukou především před jídlem, prováděl se 
vstupní filtr, měření teploty, dbalo se na dezinfekci rukou, zvýšený úklid a dezinfekci základen, odstup 
mezi běhy, vhodný výdej stravy. Na většině táborů se přípravy stravy neúčastnily děti. Omezil se pobyt 
mimo základnu a většinou se nekonaly výlety. 

Co se týče klimatických jevů, tak případné místní bouřky nebyly takového rozsahu, že by byla nutná 
evakuace táborů. V první polovině prázdnin v důsledku častých dešťů a lesních těžebních prací byla 
zhoršená dostupnost některých tábořišť. Tábořiště byla po častých deštích promáčena, provozovatelé 



situaci průběžně řešili a přijali opatření zmírňující rozmáčení terénu. V druhé polovině prázdnin 
vzhledem k teplému počasí se  již situace zlepšila.  
 
Před zahájením letní dětské rekreace (dále jen „LDR“)  byl zaznamenán zvýšený počet dotazů na 
provozování ZA a JPA v souvislosti s vydaným doporučením MZČR – Hygienicko-protiepidemická 
opatření stanovená pro zajištění sezony LDR 2020. Tyto dotazy byly řešeny i v průběhu rekreační 
sezony. 
V rámci státního zdravotního dozoru byla  průběžně prováděna metodicky výchovná činnost se 
zaměřením na  problematiku onemocnění Covid – 19. 
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