
„Informace o průběhu zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti  
v Jihomoravském kraji k 15. 7. 2021  

 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, provedla v období od 1. 7.-15.  7. 
2021 celkem 20 kontrol na zotavovacích akcích (dále jen „ZA“) a jiných podobných akcích pro děti  
(dále jen „JPA“).  
 
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 

• 4x nedostatek ve stravovacím provozu (v 1 provozovně) 
 
Za nedostatky ve stravovacím provozu byla udělena provozovateli sankce. Provozovateli byla 
nařízena likvidace nevhodných potravin a nařízena sanitace stravovacího provozu.  
 
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. 1 vzorek nevyhověl 
požadovaným hodnotám dle platné legislativy. V kontrolních odběrech vzorků pitné vody budeme 
nadále pokračovat. 
 
Epidemiologie  
 
Epidemiologická situace je momentálně klidná. Do dnešního dne nebylo zatím hlášeno žádné akutní 
průjmové ani jiné hromadné onemocnění spojené s epidemií Covid -19. Při každém státním 
zdravotním dozoru pracovníci orgánu ochrany veřejného zdraví se zaměřují na kontrolu aktuálních 
mimořádných opatření. 
Jako v minulých letech je i v tomto období velký výskyt klíšťat a vos. 
 
Sumární přehled o akcích, které evidujeme k 15. 7. 2021 
 

• 138 zotavovacích akcí, kde probíhá 209 běhů (turnusů) a je přihlášeno 12 192 dětí  
 

• 27 jiných podobných akcí pro děti, kde probíhá 32 běhů a je přihlášeno 767 dětí 
 

V letošním roce jsme zaznamenali opět velký počet tzv. „Příměstských táborů“.  
Pro děti z obcí, které byly postiženy tornádem je zřízen přes celé prázdniny příměstský tábor v obci 
Ratíškovice a Lanžhot. Oba příměstské tábory probíhají v ZŠ, kde jim je také ve stravovacím provozu 
připravována celodenní strava. 
 
Letní kempy – 5x. 
 
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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