Zhodnocení táborové sezóny 2016
V letošním roce proběhlo na území Moravskoslezského kraje 146 zotavovacích akcí (231 běhů), na
kterých se zrekreovalo 14 203 dětí, a dále 43 jiných podobných akcí (58 běhů), kterých se účastnilo
1244 dětí.
Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedli celkem
93 kontrol. V 16 případech byly shledány hygienické nedostatky, za které byla uložena sankce
v celkové výši 11300 Kč. Ve 2 případech bude zahájeno správní řízení. Pro závažná pochybení došlo
také v jednom případě k uzavření tábora, a to do doby odstranění zjištěných závad.
Mezi nejčastějšími nedostatky, které se v letošním roce objevovaly, byly závady zejména ve
zdravotnické dokumentaci účastníků, ve stravování, nejčastěji ve špatném skladování potravin a
zamrazování potravin či nevhodné skladbě jídelníčku včetně podávání nevhodných nápojů. Ve 4
případech nebyla splněna povinnost akci orgánu ochrany veřejného zdraví nahlásit. Skutečný počet
neohlášených akcí však může být vyšší, opakovaně tuto povinnost nedodržují zejména sportovní
kluby, které pořádají pro své členy různá soustředění.
Na táborech bylo odebráno celkem 9 vzorků pitné vody. Požadavkům na kvalitu pitné vody vyhovělo
6 vzorků. Zdrojem pitné vody na táborech bývá jak veřejný vodovod, tak studna či studánka, vodoteč,
vrt, u kterých byly doloženy protokoly o výsledcích rozborů vzorků pitné vody. Další variantou
zajištění pitné vody na táborech je dovoz pitné vody v barelech určených pro pitnou vodu, v těchto
případech bývají nejčastěji zaznamenány nedostatky v údržbě, očistě a dezinfekci barelů před dalším
plněním.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zasahovala u 4
epidemických výskytů infekčního onemocnění, z čehož na dvou místech konání tábora byla potvrzena
nevyhovující kvality pitné vody. Mimo jiné byl také řešen výskyt štěnic v táborových ubytovacích
zařízeních. Z jiných zdravotních potíží byly u účastníků zotavovacích akcí zaznamenány pouze drobné
poranění, odřeniny, nachlazení, 1x fraktura klíční kosti, 2x fraktura ruky.
Na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě bylo podáno celkem 9
podnětů občanů, nejčastěji na hygienicky závadný stav či na výskyt zvracení u účastníků akce. 3
podněty byly oprávněné.
K pořádání a konání zotavovacích akcí byla opět využita další nová místa, která do letošní táborové
sezóny ještě nebyla nekontrolována. Byly provedeny mimo jiné kontroly v pozdějších odpoledních
hodinách na nichž nebyly zjištěny podstatné rozdíly v zajištění hygienických podmínek. Ubytování
dětí a zajištění podmínek pro hygienu si drží svůj standard – převažuje ubytování v pevných budovách
či chatkách, úbytek je zaznamenán u stanových táborů.
Úroveň sestavených jídelníčků pro děti na zotavovacích akcích není obecně moc vysoká, zjišťováno je
časté zařazení uzenin, smažených a sladkých jídel, oplatek ke svačinám, české klasiky (omáčky a
knedlíky), nedostatek mléka či mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, zařazování nevhodných nápojů
typu kofola, coca-cola. Pro sezónu 2017 je Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě plánováno školení pro pořadatele zotavovacích akcí zaměřené mimo jiné také na
skladbu jídelníčku.
Na území Moravskoslezského kraje nemusel být letos žádný tábor evakuován z důvodu mimořádných
situací jako jsou záplavy, povodně, větrné polomy apod. Zaznamenána však byla zejména
v Beskydech v 1. polovině prázdnin vyšší aktivita klíšťat.
V porovnání s předešlými sezónami lze konstatovat, že pro letošní sezónu si letní tábory udržely svůj
standard, přesto však při výběru tábora pro své dítě nespoléhejte jen na internetový prohlížeč a ověřte
si informace komu a za jakých podmínek své dítě svěříte.
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