
„Informace o průběhu zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti  
v Jihomoravském kraji k 31.8.2022  

 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, provedla v období od 1.7. - 31.8. 
2022 celkem 111 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 nebo jiného onemocnění, 
nevyhovujících hygienických podmínek nebo z důvodu živelné pohromy. 
V důsledku lokálních bouřek a dešťů byla zhoršená dostupnost některých tábořišť a lehčí promáčení 
terénu. Ze strany provozovatelů byla situace průběžně řešena a přijata opatření. Vzhledem k počasí 
s vysokými teplotami byla věnována zvýšená pozornost dodržování zásad skladování potravin, 
manipulaci se surovinami a hotovými výrobky, skladbě jídelníčku, uzpůsobení činnosti dětí                   
a dodržování pitného režimu. Lokálně byl zvýšen výskyt klíšťat a bodavého hmyzu (vosy). 
 
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 

• 1x nedostatek ve stravovacím provozu (v 1 provozovně) 
• 2x nedostatek ve zdravotní dokumentaci dětí 
• 2x nedostatek v nesplnění ohlašovací povinnosti o konání zotavovací akce  
• 1x nedostatek ve zdravotním zabezpečení akce  

 
Sankce – celkový počet udělených sankcí na ZA: 2 sankce ve výši  7000 Kč. Sankce byly uděleny 
ve stravovacím provozu (provozovateli byla nařízena likvidace nevhodných potravin a nařízena 
sanitace stravovacího provozu)  a za nedostatky ve zdravotní dokumentaci dětí.  
 
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. ZA a JPA byly zásobovány náhradním zdrojem pitné 
vody  do doby vyhovujících laboratorních výsledků vzorků pitné vody.  
 
Epidemiologie  
 
Epidemiologická situace byla klidná a nebyla zjištěna zvýšená nemocnost ani závažná zranění. 
Jednalo se spíše o ojedinělá onemocnění a drobné úrazy.  
. 
 
Sumární přehled o akcích, které byly evidovány k 31.8. 2022 
 

• 172 zotavovacích akcí, kde proběhlo 229 běhů (turnusů) a účastnilo se 13 160  dětí  
 

• 24 jiných podobných akcí pro děti, kde proběhlo 30 běhů a účastnilo se  677 dětí 
 

V letošním roce jsme zaznamenali  opět velký počet tzv. „ Příměstských táborů“.  V souvislosti 
s konáním příměstských táborů nebyl v letošním roce 2022 podán žádný podnět ani stížnost 
k provozu. 
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