„Informace o průběhu zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti
v Jihomoravském kraji k 31. 8. 2021
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, provedla v období od 1. 7.- 31. 8.
2021 celkem 99 kontrol na zotavovacích akcích (dále jen „ZA“) a jiných podobných akcích pro děti
(dále jen „JPA“).
Závady – v rámci provedených kontrol v průběhu konání letní dětské rekreace byly zjištěny následující
nedostatky:
•
•
•
•
•
•

3x nevyhovující pitná voda – do doby vyhovujících laboratorních výsledků bylo zajištěno
náhradní zásobování pitnou vodou z ověřeného zdroje
5x nedostatek ve stravovacím provozu (v 1 provozovně)
2x nesplnění ohlašovací povinnosti
1x závada ve zdravotní dokumentaci
1x zákaz používání surovin, polotovarů a potravin k výrobě
1x likvidace zdravotně závadných pokrmů, surovin

Za výše zjištěné nedostatky byly provozovatelům uděleny sankce. Menší nedostatky byly ve 2 dvou
případech řešeny domluvou.
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. 3 vzorky nevyhověly
požadovaným hodnotám dle platné legislativy. Provozovatelům byla vydána předběžná
opatření k zákazu používání vody ze studny do doby předložení vyhovujících laboratorních výsledků
vody.
Epidemiologie
Na 2 ZA a 1 JPA bylo řešeno onemocnění dětí a vedoucích, které mělo pravděpodobně virovou
etiologii. Jednalo se o náhlý nástup průjmového onemocnění, které bylo doprovázeno nevolností a
bolestí hlavy. Během 24 hodin nevolnosti ustoupily. Žádný tábor nebyl z tohoto důvodu ukončen.
Na 1 ZA se řešila problematika onemocnění Covid 19.
Sumární přehled o akcích, které evidujeme k 31. 8. 2021

•

161 zotavovacích akcí, kde probíhá 235 běhů (turnusů) a je přihlášeno 13 401 dětí

•

35 jiných podobných akcí pro děti, kde probíhá 40 běhů a je přihlášeno 927 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.
Na 4 příměstských táborech se řešila problematika onemocnění COVID 19.
Letní kempy – 9x.
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.

Kontroly aktuálního mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN
Při SZD bylo vždy kontrolováno i aktuální mimořádné opatření, které bylo zadáno do IS HDM. Počet
kontrol MO odpovídá počtu kontrol – tj. 99 kontrol MO.
Při kontrolách bylo zjištěno, že ze strany provozovatelů byla respektována “Hygienickoprotiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské
rekreace 2021“.
Lokálně byl zaznamenán zvýšený výskyt klíšťat a bodavého hmyzu (komáři, ovádi).
V důsledku prudkých dešťů nebylo zapotřebí evakuovat žádný tábor. Tábořiště byla po častých
deštích promáčena - ze strany provozovatelů situace průběžně řešena a přijata opatření zmírňující
rozmáčení terénu.
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