
Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2021 v Plzeňském kraji 

V letošní sezóně se v Plzeňském kraji rekreovalo celkem 20 656 dětí (loni 17 957) na 227 zotavovacích 
akcí (loni 200), které probíhaly ve 310 bězích (loni 265). Ohlášených JPA bylo 37 (loni 47) a rekreovalo 
se tam 1304 dětí (loni 1791) v 66 bězích (loni 77). 

Pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem 
v Plzni (dále jen „KHS“) provedli na dětských táborech celkem 118 kontrol (z toho 100 kontrol na 
ZA a 14 kontrol na JPA a 4 kontroly ve stravovací službě (kontroly dle potravinového práva).  

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

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 6 případech (loni 11 případů) byla udělena sankce a 4 ústní domluvy na 
místě.  

Epidemie 
1. V tomto období bylo KHSPK řešeno 5 epidemií. 1. Epidemie – na ZA v okrese Domažlice, 

onemocnělo GIT potížemi (průjem, zvracení bez teplot) 27 účastníků (z celkového počtu 37) Tato 
událost byla nahlášena KHS až po ukončení tábora, bylo tak znemožněno provést šetření na místě 
(odběry vzorků). 2. Epidemie – na ZA v okrese – Plzeň – sever, onemocnělo GIT potížemi (zvracení, 
průjem) 23 dětí a 1 dospělá osoba. Vehikulum nákazy nebylo jednoznačně identifikováno. 
Vzhledem k rychlému průběhu se mohlo jednat o intoxikaci z jídla nebo o onemocnění virového 
původu. 3. Epidemie -  na ZA, v okrese Plzeň – sever Počet nemocných celkem 74. Rektální výtěry 
neprokázaly u dětí bakteriálního patogenního původce. Virologické vyšetření nebylo provedeno. 
Vehikulum nákazy nebylo jednoznačně identifikováno, pravděpodobně se jednalo o onemocnění 
virového původu. 4. Epidemie – na  JPA v okrese – Tachov. Onemocnělo GIT potížemi (bolesti 
břicha, zvracení, průjem) celkem 22 osob z toho se jednalo o 19 dětí  
a 3 dospělé osoby. Rektální výtěry neprokázaly u dětí bakteriálního patogenního původce. 
Virologické vyšetření nebylo zajištěno. Vzhledem k rychlému průběhu se mohlo jednat  
o intoxikaci z jídla nebo o onemocnění virového původu. 5. Epidemie - Příměstský letní tábor 
v okrese Plzeň – sever. Celkem GIT potíže mělo 11 dětí (z 25 osob). U 4 dětí se rektálním výtěrem 
prokázalo onemocnění salmonelóza. Ze strany KHS bylo provedeno šetření v restauračním zařízení, 
kde účastníci příměstského tábora jedli. Šetřením se neprokázaly závady, které by měly souvislost 
s akutními GIT potížemi u dětí. Pořádající osoba sama předčasně ukončila tuto akci, aby tak 
zamezila dalšímu výskytu a šíření tohoto onemocnění.  

 
Nemocnost 
V letošním roce byla minimální, ohledně hospitalizací eviduje KHS 1 případ na ZA v okrese Plzeň 
sever. Zde byl nutný i zásah ZZSPK. Dítě s podezřením na epileptický záchvat bylo odvezeno do FN 
v Plzni. Dítě je bez vážných zdravotních následků.  
 
Úrazy a onemocnění 
V menší míře se na táborech řešily méně závažné úrazy, které byly ošetřeny zdravotníkem na táboře.  
 
Onemocnění SARSCoV-2 
Letošní sezónu letních dětských rekreací nelze zhodnotit jako klidnou z důvodu vzniklých epidemií na 
ZA a JPA a šetření velkého počtu případů na ZA a JPA s prokázaným výskytem virového onemocnění 
SARS-CoV-2. Řešilo se na LDR celkem 14 mimořádných událostí v Plzeňském kraji ohledně výskytu 
onemocnění SARS-CoV-2. Ukončeno s ohledem na tuto virovou nákazu bylo celkem 10 akcí.  



Z rozhodnutí provozovatele: 6 akcí a z rozhodnutí HSPK to byly 4 akce. Zbývající 4 ZA  nahlásily 
potvrzený výskyt onemocnění COVID – 19 po ukončení akce. 

 
Prováděly se kontroly mimořádného opatření v oblasti zotavovacích akcí, JPA a příměstských táborů. 
 
 
 
 
 Nepříznivé klimatické vlivy  -   byly dotčeny ve  2 případech. 
1. případ - JPA v okrese Klatovy, kdy došlo dne 15. 7. 2021 v pozdních večerních hodinách k náhlé 
evakuaci JPA (stanový tábor) z důvodů silné bouřky. Šetření probíhalo bez komplikací. Jednalo se o 20 
dětí a 10 dospělých. Evakuovaní byli dočasně umístěni do objektu Požární zbrojnici a ráno se zase vrátili 
na základnu.  
2. případ - na ZA v okrese Tachov - z důvodu nepříznivého počasí bylo KHS oznámeno dobrovolné 
zrušení 2 běhů pořádající osobou akce, protože hrozilo podmáčení stromů a nebezpečí úrazu u účastníků 
této letní dětské rekreace. 

 
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 28. 3. 2022 

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


