
Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2020 v Plzeňském kraji 

V roce 2020 byla dle metodiky sestavování kontrolních plánů na tento rok naplánována kontrolní činnost 
v oblasti zotavovacích akcí v počtu 113 kontrol. V letošní sezóně se v Plzeňském kraji rekreovalo 
celkem 17 957 (loni 20 430 dětí) na 200 zotavovacích akcí (loni 215), které probíhaly ve 265 bězích 
(loni 294). Ohlášených JPA bylo 47 (loni 24) a rekreovalo se tam 1791 dětí (loni 933) v 77 bězích 
(loni 44). 

Pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých KHSPK provedli na dětských táborech v tomto roce 
celkem 120 kontrol (z toho 103 kontrol na ZA a 13 kontrol na JPA a 4 kontroly ve stravovací 
službě (kontroly dle potravinového práva). 

V letošní sezóně byly zjištěny závady na dětských táborech, které se vztahovaly k nesplnění 
ohlašovací povinnosti (pozdní hlášení), k nevyhovujícím  podmínkám pro osobní hygienu dětí, 
k nedostatečné osobní hygieně personálu ve stravovacím úseku, ke zdravotnímu nezabezpečení 
akce a k chybějícím záznamům ve zdravotnické dokumentaci dětí. U výše zjištěných závad byla 
provozovateli ZA a JPA neprodleně sjednána náprava a v 11 případech (loni 12 případů) byla udělena 
sankce. 

V tomto období byly šetřeny celkem 4 podněty (z toho 2 částečně oprávněné na ZA a 1 oprávněný 
na ZA a 1 neoprávněný anonymní na JPA), které se týkaly nedostatečných hygienických 
podmínek dětí ZA a podezření na neohlášení na ZA. 

Epidemie 
V tomto období byly KHSPK řešeny 3 epidemie na ZA v okrese PM, na ZA okres Plzeň – sever, 
JPA okres Domažlice, při kterých měli účastníci gasrointestinální potíže (opakované zvracení, 
průjem, bolesti břicha, teplota). Při 1. epidemii (okres Plzeň – město, onemocnělo 43 osob - z toho 
30 dětí a 13 dospělých, hospitalizace nebyla ani u jednoho případu), nebylo vehikulum nákazy 
jednoznačně identifikováno. Lze tedy přisuzovat uvedené GIT potíže k nedodržení osobní a 
provozní hygieny v provozně stravovacích služeb, která zajišťovala během pobytu na táboře dětem 
stravu. Za nedostatky zjištěné kontrolou KHS (odd. HV) byla uložena sankce a dále byla nařízena 
sanitace a úklid veškerého stravovacího úseku v této provozovně. Při 2. epidemii (okres Plzeň – 
sever) došlo na ZA od Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (dále jen „ZZSPK“) 
nahlášení výskytu mimořádné situace v souvislosti s urputným nepřestávajícím zvracením 2,5 po 
konzumaci pokrmu u 66 osob (64 dětí a 2 dospělé osoby). Děti se brzy zotavily a jsou bez 
zdravotních následků. Infekční klinika v Plzni tento případ uzavřela jako akutní staphylokokovou 
enterotoxikózu vzhledem k charakteru klinických příznaků a k výsledkům odběrů vzorků 
v provozovně stravovacích služeb, které byly zachyceny v inkriminované době KHSPK šetřením na 
tomto táboře. Koncem července se řešila ještě 3. epidemie, která vznikla na JPA v okrese 
Domažlice u 8 dětí z 25 přítomných, dospělé osoby – 0. Jednalo se o průjmové potíže s bolestmi 
břicha a u 4 dětí se objevily i příznaky onemocnění COVID – 19. Dvě děti s těmito příznaky byly 
odeslány na vyšetření onemocnění COVID, které bylo negativní. Vzorky pitné vody prokázaly 
přítomnost mikrobiálního znečištění (nález coli bakterii, E coli, intestinálních enterokoků) nejen u 
individuálního zdroje (studna), ale i vody z lesní studánky (k řešení předáno HOK). Onemocnění se 
dál nešířilo, tábor byl ukončen v řádném termínu. Závěrem lze říci, že se mohlo se jednat o souhru 
více faktorů. Přestože agens nebylo jednoznačně určeno, je pravděpodobným původcem 
mikroorganismus šířený prostřednictvím vody, která byla bez jakéhokoliv omezení používána 
v průběhu konání akce. Provozovatel JPA provedl dobrovolně dezinfekci celého objektu a na 
základě nevyhovujících rozborů odebraných KHS zabezpečil jiný, nezávadný zdroj pitné vody 
z vodovodního řádu (balená voda). Za nevyhovující vzorky vody byla udělena sankce příkazovým 
blokem, která byla na místě uhrazena.  
 

 
 



 
Nemocnost -  onemocnění SARSCoV-2 
 

Kromě drobných úrazů se řešila také nemocnost dětí s ohledem na problematiku onemocnění 
COVID – 19 (počet ukončených akcí z rozhodnutí provozovatele:1 – případ – okres Plzeň – jih). 
Jednalo se o importovanou nákazu z rodiny. Izolace u 1 dítěte, u kterého se pozitivita na tuto vysoce 
infekční nákazu PCR testem prokázala. Na táboře bylo v té době přítomno 88 dětí a 19 dospělých 
osob, z tohoto počtu pocházelo 66 dětí z rizikové oblasti Prahy a okolí, 22 dětí z Plzeňského kraje. 
V rámci předběžné opatrnosti se KHS zajistila nasofaryngeální výtěry na přítomnost koronaviru  
ostatních účastníků přítomných na ZA (dle doloženého seznamu účastníků tábora). Celkem bylo 
provedeno 107 odběrů. KHSPK zajistila následnou ohniskovou dezinfekcí účinným plně virucidním 
prostředkem. Další případ pozitivity na koronavir nepřibyl. Výsledky prvních i druhých 
nasofaryngeálních výtěrů u 107 účastníků ZA neprokázaly přítomnost koronaviru. V souvislosti 
s tímto případem byly KHS podány informace médiím. Dále se řešily 3 případy nepotvrzené 
pozitivity a to na ZA,  JPA a na rodinné akci. Většinou se jednalo o případy došetřování kontaktů 
s pozitivním u dětí a dospělých osob, které pocházely zpravidla ze Středočeského kraje, z Prahy a 
okolí a dále Ústeckého kraje a Karlovarského kraje. Všichni účastníci této akce byli tedy došetřováni 
podle trvalého bydliště místně příslušnými hygienickými stanicemi, pokud se u nich prokázala 
pozitivita na přítomnost koronaviru. Všechny uvedené případy byly hlášeny MZČR.  
 
V závěru táborové sezóny řešen případ výskytu infekčního kožního bakteriálního onemocnění 
Impetigo u 5 dětí na ZA v okrese Plzeň – sever. Nemocné děti byly předány ihned do péče rodičů a 
tábor doběhl v řádném termínu. Onemocnění se dál nerozšířilo na ostatní děti (48). Na táboře byla 
provedena účinná dezinfekce prostor stanů a sociálního zázemí dětí. Vedoucí tábora byla o všem 
poučena.  
 

Prováděly se kontroly mimořádného opatření v oblasti zotavovacích akcí, JPA a příměstských táborů. 
 
 Nepříznivé klimatické vlivy  -   na ZA a JPA v kraji nebyly dotčeny.  
 
Aktivita klíšťat a jiného hmyzu: v některých lokalitách byla vyšší, důsledně bylo sledováno ošetření 
u dětí a zajištění dostatečné informovanosti rodičů po ukončení ZA nebo JPA o této skutečnosti, 
v některých oblastech větší výskyt bodavého hmyzu (vos a komárů). 
 
 
Vysvětlivky: 
ZA – zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů) 
JPA – jiná podobná akce (organizovaný pobyt 29 a méně dětí ve věku do 15 let po dobu kratší než 5 
dnů) 
LDR – letní dětská rekreace 
 

 

V Plzni dne 11. 9. 2020 

Zpracovala: Ing. Petra Langová – ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých 


