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DOPORUČENÍ K MINIMALIZACI ZDRAVOTNÍHO RIZIKA ZE ZDROJE PRO ZÁSOBOVÁNÍ ZOTAVOVACÍ 

AKCE/JINÉ PODOBNÉ AKCE PITNOU VODOU A VODOU PRO OSOBNÍ HYGIENU 

 

 

1. Nepodceňujte otázku zásobování tábora pitnou vodou a vodou k osobní hygieně. Zdravotní 

rizika totiž nemusí končit jen u akutního infekčního onemocnění.  Některá z nich mohou při 

těžším průběhu zanechat trvalé následky nebo mohou být spojena se závažnými 

komplikacemi. 

2. Nesnažte se ohlašovací povinnost orgánu ochrany veřejného zdraví splnit pouze formálně, 

protože Vy jste ten, kdo později ponese odpovědnost! 

3. Sami průběžně provádějte kontrolu zdroje vody a jeho okolí. Dbejte o řádný technický stav 

vašeho zdroje a jeho správnou předsezónní přípravu.  

4. Pamatujte, že nezávadnost vody mohou ohrozit nejen externí zdroje znečištění, ale hlavně 

způsob vybudování a provozu táborových záchodů/ latrín.  Věnujte proto jejich umístění 

zvláštní pozornost, především s ohledem na situování zdroje vody.   

5. Pokud dojde ke změně ve vzhledu (barva, zákal) či chuti nebo pachu vody, neprodleně 

přestaňte zdroj vody používat a přejděte na náhradní variantu, kterou musíte mít vždy 

v záloze. To se týká zejména zakalení vody po dešti. 

6. Pokud je dodávka vody zajištěna z veřejného vodovodu nebo jiného druhu veřejného 

zásobování přípojkou, kde voda mimo sezónu není odebírána a stagnuje, je nutné před 

zahájením tábora přípojku dostatečně propláchnout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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“). 


