
HODNOCENÍ TÁBOROVÉ SEZÓNY 2021 PO MĚSÍCI 

 

K 5. srpnu 2021 bylo Krajské hygienické stanici Karlovarského 

kraje se sídlem v Karlových Varech (dále KHS KK) ohlášeno 44 

letních dětských rekreací (62 běhů/turnusů) s celkovým počtem 

2 808 zotavovaných dětí. Nejvíce dětských rekreací je nahlášeno 

v okrese Karlovy Vary (21), následuje okres Sokolov (13) a okres 

Cheb (10). Dětské rekreace probíhají v osvědčených lokalitách 

Karlovarského kraje. Mezi lokality s dlouholetou tradicí patří 

regiony Toužimska, Žluticka, Tepelska a také Ašsko, případně 

Kraslicko. 

Táborová sezóna se přehoupla do druhé poloviny a je tu malé 

ohlédnutí za první polovinou prázdnin. Pracovnice hygienické 

stanice během července zkontrolovaly 41 dětských rekreací 

napříč celým krajem. Jak už bylo v předchozí tiskové zprávě 

konstatováno, pořádající osoby vzaly nově nastavená pravidla 

spojená s aktuálním opatřením velice vážně a v oblasti testování 

nebyla při kontrolách zaznamenána žádná pochybení. I nadále platí, že ve většině případů zvolili 

organizátoři táborů možnost prokázání bezinfekčnosti PCR testem ne starší 72 hodin. Účastníci 

dětských rekreací maximálně dodržují i režimová opatření uvedená v Hygienicko-protiepidemických 

opatřeních stanovených pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 s dodatkem z 2. července 2021, 

která jsou pouze doporučením. Sami se tak například vzdali výletů a zůstávají na táborových 

základnách, případně v jejich nejbližším okolí. 

Nadále se kontrolovala zdravotní dokumentace dětí a ostatních 

zúčastněných osob, vedení zdravotnického deníku, zdravotní 

zabezpečení akce, zajištění a vybavení prostor izolace, plnění 

povinnosti vyčlenit hygienická zařízení pro osoby činné při 

stravování a pro osoby v izolaci, podmínky pro provádění úklidu a 

dezinfekce, zásobování akce jakostní pitnou vodou a podmínky pro 

přípravu stravy, podmínky pro ubytování a osobní hygienu dětí. V 

oblasti ubytování byla zjištěna 1 závada. Ta byla odstraněna na 

místě a vše vyřešeno domluvou. 

Nemocnost dětí a úrazovost není naštěstí vysoká. Ve zdravotnických 

denících se objevují nejčastěji údaje o ošetření oděrek, drobných 

poranění a odstranění přisátého klíštěte. Naopak výskyt klíšťat je ve 

srovnání s loňským rokem v některých lokalitách vyšší.  

Od začátku sezóny byl evakuován z důvodu nepříznivého počasí jeden tábor na Ašsku a dva táborové 

běhy byly odhlášeny. Bohužel, i v našem kraji došlo z rozhodnutí KHS KK k ukončení jednoho tábora 

z důvodu prokázání onemocnění COVID-19 u účastníků akce. 

Oproti červenci bude měsíc srpen na dětské rekreace slabší, v Karlovarském kraji je nahlášeno jen 

několik zbývajících turnusů, nicméně i na nich provedou pracovnice hygienické stanice kontroly. Lze 

jen doufat, že laťka ze strany pořadatelů letních dětských rekreací zůstane až do konce nastavena 

hodně vysoko. 
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