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Závěrečné hodnocení  průběhu letní dětské rekreace na území Karlovarského kraje v roce 2019 
 
 
Ke dni 31.08.2019 bylo Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech       
(dále jen „KHSKK“) ohlášeno 45 letních dětských rekreací (61 běhů/turnusů) s počtem 3023 
zotavovaných dětí. Z celkového počtu 45 letních dětských rekreací (dále jen „LDR“), bylo 40 akcí 
organizováno jako zotavovací akce s ohlašovací povinností a 5 akcí jako jiná podobná akce (organizovaný 
pobyt s méně než 30 dětmi nebo pobyt kratší než 5 dnů). Nejvíce LDR proběhlo v okrese Karlovy Vary.  
 
Pracovnice KHS KK zkontrolovaly více než 70 % nahlášených běhů/turnusů. Provedeno bylo 45 kontrol, z 
nichž 3 kontroly odhalily závadu. Dvě závady byly zjištěny na úseku stravování dětí, jedna závada se týkala 
porušení povinnosti pořádající osoby při přijímání dětí k zotavovací akci.  Za nedostatky byly uloženy 2 
pokuty v celkové výši 1500,- Kč. V jednom případě KHS KK přistoupila k sankci ve formě napomenutí.  
Žádná z kontrol nebyla iniciována podnětem/stížností na pořadatele LDR. 
 
 

 
Závěrečné zhodnocení: 
 
Z epidemiologického hlediska lze sezónu LDR 2019 hodnotit jako klidnou. KHS KK nezaznamenala žádnou 
mimořádnou situaci (hromadný výskyt onemocnění). Nízký počet případů přisátí klíštěte, vykázaných ve 
zdravotnických denících, ukazují na nízkou aktivitu klíšťat v letošním roce. Nemocnost a úrazovost dětí 
během LDR se nevymykaly normálu. Evidované úrazy byly převážně lehkého charakteru (odřeniny, 
pohmožděniny apod.). 
Průběh LDR nebyl významně poznamenán povětrnostními vlivy. I přes výrazné sucho neřešili pořadatelé 
LDR problémy s vydatností zdrojů pitné vody. KHS KK nemá žádné informace o tom, že by došlo k evakuaci 
tábora z důvodu živelní pohromy. 

 
 
Vypracovala:  
Mgr. Klára Coganová 
V Karlových Varech dne 05.09.2019 


