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ZOTAVOVACÍ AKCE / JINÁ PODOBNÁ AKCE PRO DĚTI 

CO JE DOBRÉ VĚDĚT PRO KONÁNÍ TÁBORŮ (ZOTAVOVACÍCH AKCÍ, dále jen „ZA“) Z POHLEDU POŘÁDAJÍCÍ 

OSOBY: 

 Pořádající osoba je ta, která dítě na ZA přijala 

 ZA je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší 5 dnů (pro ZA musí být splněny 

obě podmínky, jinak jde o jinou podobnou akci pro děti, dále jen „JPA“) 

 

 Vhodné je zmapovat danou lokalitu a objekty, které budou využívány pořádající osobou 

 Ověřit si, jak jsou lokalita a objekty zásobovány pitnou vodu dále jen „PV“ (veřejný vodovod, dále jen 

„VV“, studna, dovoz vody z VV) 

 V případě zásobování vody ze studny je nutné vědět jaké je kvality 

 Je třeba zajistit a mít k dispozici laboratorní rozbor v rozsahu kráceného rozboru, ne starší 3 měsíce 

 V případě dovážení PV, zajištění vhodných přepravních nádob, které jsou určené pro styk s PV 

 Pořádající osoba musí zajistit stravování dětí (vlastní táborová kuchyň, poskytovatel stravovacích 

služeb – např. restaurace) 

 Hygienické podmínky pro konání ZA včetně požadavků na umístění, ubytování, úklid, stravování, 

nakládání s odpadky, režim dne upravuje „vyhl. 106“, která je k dispozici na stránkách KHS. 

 

 ZA musí být ohlášena příslušné KHS nejpozději 1 měsíc před konáním akce 

 Žádost musí splňovat dané náležitosti 

o Termín a místo konání, ideální je zadání i souřadnic GPS 

o Počet dětí zúčastněných na ZA, vhodné je uvést i počty, mladistvých a dospělých 

o Zabezpečení pitnou vodou (VV, studna, dovoz vody z VV) 

o V případě že se nejedná o veřejný vodovod, musí předložen protokol o kráceném rozboru 

jakosti PV (ne starší 3 měsíce v rozsahu uvedeným v příloze č. 5 „vyhl. 252“) 

o Zajištění stravování dětí (vlastní táborová kuchyň, poskytovatel stravovacích služeb) 

o Vhodné je doplnit kontaktní osobu, která bude přítomna na ZA a její telefonní číslo 

o Vzor žádosti lze dohledat na webových stránkách KHS 

 

 Podmínky účasti dětí na zotavovací akci: 

o Dítě musí být zdravotně způsobilé (doklad od lékaře o zdravotní způsobilosti - platnost 2 roky) 

o Doklad o bezinfekčnosti (doklad zákonného zástupce/rodiče, že dítě nejeví známky akutního 

onemocnění a nebylo ve 14 dnech před odjezdem v kontaktu s infekčním onemocněním – vzor 

na stránkách KHS) 

o Oba doklady musí mít pořádající osoba na ZA připraveny k nahlédnutí 

 

 Podmínky účasti fyzických osob na zotavovací akci: 

o Doklad fyzických osob o zdravotní způsobilosti s výjimkou pedagogických pracovníků a 

zdravotnických pracovníků (doklad, že osoba může vykonávat práci s dětmi – platnost 2 roky) 

o Fyzická osoba činná ve stravovacím provozu musí mít u sebe platný zdravotní průkaz 

o Doklady na místě k nahlédnutí 
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 Další povinnosti pořádajících osob: 

o Zajištění zdravotníka, kterým může být: 

 Lékař 

 Zubní lékař 

 Všeobecná sestra 

 Porodní asistentka 

 Zdravotnický záchranář  

 zdravotnický asistent nebo student oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po 

úspěšném ukončení třetího ročníku 

 dále může být zdravotníkem osoba, která absolvovala kurs první pomoci (náplň kurzu 

v příloze č. 2 „vyhl. 106“) 

o Zdravotník musí být dosažitelný 24 hodin denně po celou dobu konání ZA 

o Vybavení lékárničky min. dle přílohy č. 4 „vyhl. 106“(rozsah dostupný na stránkách KHS)  

o Vedení zdravotnického deníku (vhodné mít navíc pro každé dítě vytištěnou siluetu postavy pro 

pozdější identifikaci zasažení klíštětem – vzor na stránkách KHS) 

o Ošetřovna v pevné budově musí být opatřena umyvadlem s tekoucí pitnou vodou, v ostatních 

případech (stany, chatky jako ošetřovny) je nutné mít k dispozici na místě pitnou vodu (barel, 

PET láhev apod.) 

 

JINÁ PODOBNÁ AKCE PRO DĚTI „JPA" 
 

 ZA je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší 5 dnů (pro ZA musí být splněny 

obě podmínky, jinak jde o jinou podobnou akci pro děti „JPA“). JPA je organizovaný pobyt dětí 

v počtu menším nebo po dobu kratší než je stanoveno ve větě první. 

 Osoba, která akci pořádá, musí zajistit: 

o Hygienicky nezávadný stav zařízení, který by měl přiměřeně odpovídat základním hlediskům 

„vyhl. 106“. 

o Zajištění dostatečného množství PV (VV, studna, dovoz vody z VV) 

o V případě že se nejedná o veřejný vodovod, musí být k dispozici protokol o kráceném rozboru 

jakosti PV v rozsahu uvedeným v příloze č. 5 „vyhl. 252“. 

 Dozor, zdravotník nebo osoba činná v úseku stravování musí být zdravotně způsobilé 

 Osoba činná v úseku stravování musí mít u sebe platný zdravotní průkaz 

Na JPA jsou zákonem stanoveny mírnější požadavky. Ze zkušeností však DOPORUČEJEME se maximálně 

přiblížit požadavkům na ZA. JPA nemusí splňovat oznamovací povinnost vůči KHS, přesto doporučujeme tuto 

možnost zvážit. Registry Krajských hygienických stanic, kde jsou uvedeny GPS souřadnice pořádaných akcí, 

jsou propojeny s Hasičským záchranný sborem, který v případech živelných a jiných událostí zasahuje. 

Legislativa: 
Kontrola plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví zaměřená na podmínky účasti dětí na 

zotavovací akci, vyplývající z ustanovení zákona č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 

106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. 106“), vyhlášky č. 

137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl 137“) a vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 

a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. 252“). 


