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Nejčastější dotazy osob, které pořádají zotavovací akce a jiné 
podobné akce v souvislosti s COVID-19 

 
 

Epidemiologická situace a nařízení kolem ní se neustále mění, proto je nutné počítat s  tím, že se 

i manuál – „Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění letní dětské 

rekreace 2020“, který byl připraven MZdr, a související odpovědi mohou v průběhu času měnit 

a upravovat. Manuál, ze kterého jsou čerpány odpovědi na nejčastější dotazy, je doporučení 

pro osoby pořádající letní dětskou rekreaci (dále jen „LDR“) a je nad rámec platné legislativy.  

V souvislosti s vydaným manuálem (opatřením) pro zajištění LDR 2020 upozorňuji 

provozovatele táborů na právní úpravu, vztahující se k pořádání zotavovacích a jiných 

podobných akcí pro děti, tj. především § 8 až 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č. 106/2001 Sb., 

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ze které požadavky uvedené 

v předmětném opatření vycházejí, a proto je nutné se s výše uvedenou právní úpravou 

seznámit.  

Doporučení v manuálu je návodem pro organizaci a průběh LDR a bylo zpracováno na základě 

momentálně známých skutečností, aby se co nejvíce zabránilo možnému šíření COVID-19.  

Je nezbytné, aby pořádající osoby pravidelně sledovaly aktuální informace na stránkách 
např.: https://koronavirus.mzcr.cz/, https://www.mvcr.cz/, 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a další. 
 

Dotazy 

PČR a HZS dělají pro děti na táboře program - je to jednorázová akce - povolit? 

Tyto akce nedoporučit. Je to vstup cizích osob do tábora, který se doporučuje omezit.  

Techničtí pracovníci a noční hlídači se střídají - třeba má jedna osoba dvě zaměstnání, 

dochází externě, dle ZP nemůže sloužit jen noční po takovou dobu, co je tábor konán atd. - 

prostě "pendlující osoby mezi táborem a domovem/jiným zaměstnáním..." - co s nimi? 

Omezit jejich pohyb mezi dětmi, používat OOPP a dezinfekci. 

Bude možno dělat např. cyklovýlety do okolí? 

Doporučuje se omezit pohyb pouze na oblast tábora nebo volné přírody v  blízkosti TZ, při cyk-

lovýletech je větší možnost vzniku přenosu nákazy (zastávka na WC v restauraci, návštěva 

pohostinství, kontakt s osobami mimo TZ, atd.). Je to na pořádající osobě – na vlastní riziko. 

Počty dětí v příměstských táborech - zda analogicky odvíjet od rozvolňování v ZŠ, tedy 

15 dětí/žáků, nebo neomezovat...? 

Tyto akce se musí řídit aktuálně platným usnesením vlády ČR a mimořádným opatřením MZdr, 

a to včetně povinnosti nosit roušky. 

Prosím o upřesnění, v čem má spočívat dezinfekce celého areálu mezi jednotlivými běhy. 

Všeobecně se jedná o dezinfekci povrchů, kterých se osoby běžně dotýkají nebo používají, 

nezapomínat i na dezinfekci malých předmětů, jako jsou např. teploměr, klíče, mobil a může se 

stát, že nemocný sahal, nebo mohl jinak infikovat, předmět, na který dezinfekci použít nemůžete. 

Takový by se měl umístit do karantény – postarat se, aby na něj nikdo minimálně čtyři dny 

nesahal. Taková metoda je dobrá třeba v případě knih, šanonů se spisy a podobně. Velmi 

důležité je časté větrání prostor. V rámci prevence je doporučeno častěji převlékat a prádlo prát 

minimálně na 60 °C nebo dokonce vyvářet. Prádlo je bráno jako infekční materiál – manipulujte 

s ním opatrně, než ho vyperete, nechejte ho v uzavřeném pytli a sahejte na něj v rukavicích, 

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.mvcr.cz/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
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s rouškou a ideálně i omyvatelnou zástěrou. 

Je důležité vědět 

Koronaviry, které způsobují onemocnění COVID-19, se přenášejí hlavně kapénkovou nákazou 

a druhotně i přenosem z povrchů, na které kapénky s virem dopadly. 

Aby byl povrch zbaven infekce, je důležité vědět, jak dlouho SARS-CoV-2 přežije. 

Vědci zjistili, že ve vzduchu to jsou minimálně tři hodiny ve formě aerosolu. Koronavir byl 

v malém množství stále detekovatelný na plastech po 72 hodinách (poločas života 6,8 hodiny), 

na nerezové oceli byl detekovatelný po 48 hodinách (poločas života 5,6 hodiny), na kartonu 

nebyl žádný virus detekovatelný po 24 hodinách a na mědi po 4 hodinách.  

Jak dezinfikovat textil 

Na textilie se prodávají speciální přípravky, které je dezinfikují, ale nemění jejich barevnost. 

Výhodou jsou materiály, které jdou prát, vyžehlit na vyšší teplotu nebo ošetřit třeba párou – té je 

zapotřebí dostatečné množství a doba působení alespoň 10 minut. Textilní povrchy lze ošetřit 

i 3% peroxidem vodíku. Pozor – někdy je k dostání peroxid v ředění 30 %, což je žíravina, se 

kterou musíte pracovat v ochranných rukavicích a s ochrannými brýlemi! Roztoky peroxidu 

vodíku nejsou dlouhodobě stálé a postupně ztrácí svou účinnost, takže si jich nedělejte velkou 

zásobu. 

Dezinfekce velkých ploch a omyvatelných materiálů 

Na větší plochy, dlaždičky v koupelně, umývadlo, vanu nebo WC můžete použít 0,2% roztok 

chlornanu sodného – připravíte ho přidáním 4 dílů Sava original (nebo podobného prostředku 

s cca 5% chlornanem sodným) do 100 dílů vody. Tato koncentrace odpovídá přibližně jedné 2dl 

sklenici na 5 litrů vody. K zesílení čisticího účinku můžete k roztoku přidat běžné množství 

saponátu na nádobí.  

K dezinfekci podlah, nábytku, dřevěných povrchů a zdí lze použít i přípravky obsahující kvarterní 

amoniové soli, například Sanytol, Dettol či Ajatin. Přestože neposkytují dostatečnou ochranu vůči 

všem typům mikroorganismů, v případě SARS-CoV-2 je jejich účinnost dostatečná. Alternativou 

je také dezinfekce s použitím prostředků na bázi jodu, například jodpovidon (přípravky Betadine, 

Jodisol, Jox). Virové částice jsou po vystavení 0,25% roztoku jodpovidonu inaktivovány během 

60 sekund. Pozor – zabarví všechny porézní povrchy dohněda a narušují silikon. Povrchy, které 

by se mohly zabarvit, odbarvit nebo zkorodovat, můžete ošetřit 3% peroxidem vodíku. 

Ke zvýšení účinnosti na mastných površích je možné k němu přidat i malé množství saponátu. 

Je nutné zajišťovat dezinfekci pomocí specializované firmy nebo si ji může 

provozovatel zabezpečit sám? 

Pořádající osoba si dezinfekci může bez problémů zajistit sama, ale za předpokladu, že bude 

používat dezinfekci s virucidním účinkem a bude pracovat s vybranými dezinfekčními přípravky, 

dle doporučení výrobce, které udává na etiketě výrobku. 

Koupání dětí v teplé vodě, kdy přímo na tábořišti je jedna sprcha a běžně využívají 

pro hromadné sprchování sprchy v místní základní škole v obci. Je to i nyní takto možné? 

Ano, je to možné ve skupinkách. 

Pokud bude stravování dětí zajištěno v restauraci, jaké podmínky? 

Podmínky pro pohyb osob, nošení roušek, provoz stravovacích zařízení atd. jsou stanoveny 

v aktuálních MO vydávaných MZdr, která se odvíjí od aktuální epidemiologické situace. 

Pořádající osoba LDR musí tyto aktuální informace sledovat. Vždy záleží na pořádající osobě 

LDR, jak si vše zorganizuje a je schopna tato nařízení splnit. 

Mezi běhy jeden den prodleva na úklid nebo alespoň 8 hodin. Tady vidím problém u některých 

táborů, kde odjíždí první běh autobusem druhého běhu. Děti se střídají a autobus jede 

poloviční počet jízd. 

Je to na pořádající osobě jakým způsobem si zajistí příjezd dětí do tábora – někde je domluveno, 
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že na zotavovací akci přivezou děti rodiče. 

Zajištění vhodných OOPP pro personál (stravování, úklid, zdravotník) – co to jednoznačně 

bude (rukavice, roušky, nějaký konkrétní oděv)? 

Rukavice, rouška, pracovní oděv (tričko, plášť). 

Zásobování tábora pouze prostřednictvím určených osob – pokud jezdí nakupovat hospodář, 

tak to lze zajistit, ale větší tábory zavážejí firmy svými auty, tam se řidiči střídají, 

Řidiči z firem by měli mít k dispozici OOPP a dezinfekci. 

Dělení do skupin 

Dělení dětí do skupin se váže ke kapacitě tábora a k možnostem daného zařízení (akce). 

Stanový tábor s omezeným počtem účastníků, kteří jsou spolu v celodenním kontaktu, nebude 

pravděpodobně dělení dětí do skupin zavádět, a nebo bude standardně využívat rozdělení dětí 

do oddílů. Tábory s velkou kapacitou, s rozlehlým areálem, se zázemím v pevném objektu, 

dělení dětí do skupin provádějí opět standardně bez ohledu na současnou epidemiologickou 

situaci, tj. zájmová činnost probíhá po oddílech, děti se stravují ve směnách v závislosti 

na kapacitě jídelny, děti se myjí, event. sprchují, po oddílech apod. Doporučovaná skupinová 

omezení se vztahují, opět v závislosti na místních podmínkách, především na celotáborové 

akce, kdy jsou v blízkém kontaktu všichni účastníci tábora.  

Omezení přípravy stravy dětmi 

V hygienicko-protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví je uvedeno, že děti se 

mohou účastnit přípravy stravy pouze před tepelným zpracováním potravin, a to bez ohledu 

na počet účastníků akce (zpřísnění daného kritéria oproti ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 

Sb., které umožňuje u zotavovacích akcí do 50 účastníků možnost účasti dětí na přípravě celé 

stravy a jejím výdeji, pokud jsou pod dozorem osoby činné při stravování). Děti musí dodržovat 

vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou, jejich zdravotní stav musí být 

posouzen zdravotníkem, což je standardní postup v souladu s ustanovení § 7 vyhlášky 

č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. 

Putovní tábory 

V letošním roce Ministerstvo zdravotnictví pořádání putovních táborů nedoporučuje, a to 

s ohledem na možnost šíření nákazy z kolektivu dětí do místní populace a naopak šíření nákazy 

z pobytového prostředí (např. lokání výskyt infekce) do kolektivu dětí a následně v případě 

výskytu infekce, ať již v kolektivu dětí nebo v prostředí, kde se děti pohybovaly, obtížné 

dohledávání kontaktů. Z tohoto důvodu bude o jejich případném konání rozhodnuto až 

na základě aktuální epidemiologické situace. 

Kombinace stany a budovy (počet dětí) 

Stanový tábor je tábor, kde jsou děti ubytovány pouze ve stanech, většinou je tento typ tábora 

spojen se zázemím umístěným pouze pod přístřešky, tábornickou přípravou stravy na ohništi, 

suchým záchodem, mycím žlabem, dovozem nebo donáškou pitné vody apod. V případě 

nejasností o typu tábora rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice na základě 

posouzení zdravotního rizika, na základě znalostí místních hygienických podmínek, které 

vyplývají z předešlé kontrolní činnosti, pokud se nejedná o akci pořádanou poprvé. I v tomto 

případě je vhodné místně příslušnou krajskou hygienickou stanici v této věci oslovit. 

Koupání u řeky, v rybníku a v bazénu na tábořišti 

Za současné epidemiologické situace, s ohledem na riziko šíření nákazy, MZdr v opatření 

nedoporučuje navštěvovat přírodní a umělá koupaliště (plavecký bazén) zřizovaná v  souladu 
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s § 6 zákona o ochraně veřejného zdraví, a to obdobně jako se nedoporučují výlety, návštěvy 

kulturních památek, kulturních a sportovních akcí ap. Hygienicko-protiepidemická opatření 

upravující provoz přírodních a umělých koupališť jsou uvedena v Mimořádném opatření 

Ministerstva zdravotnictví vydaném dne 19. 5. 2020, č.j. 20581/2020-2/MIN/KAN. Koupání mimo 

místa uvedená ve výše citovaném § 6 zákona o ochraně veřejného zdraví je pouze v souladu 

s tímto zákonem na vlastní nebezpečí, a to bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci, 

tj. na těchto místech není orgány ochrany veřejného zdraví vykonáván státní zdravotní dozor. 

V této souvislosti upozorňujeme, že často v areálech dětských táborů instalované tzv. „rodinné 

bazény“ nebo požární nádrže, nesmí být pro koupání účastníků akcí využívány, a to opět bez 

ohledu na současnou epidemiologickou situaci.  

Aktualizace platných posudků pro děti 

Opatření Ministerstva zdravotnictví doporučuje posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k  účasti 

na zotavovací akci nechat pro dítě vystavit registrujícím pediatrem (v případě, že dítě nemá 

registrujícího pediatra, tak jiným pediatrem) v letošním roce, tj. nevyužít, i když v  souladu se 

zákonem o ochraně veřejného zdraví, možnost dvouleté platnosti posudku, a to s  ohledem 

na aktualizaci zdravotního stavu dítěte. Dále se doporučuje tento posudek doložit i u dětí, které 

se účastní jiných podobných akcí pro děti (počet dětí do 29 účastníků ve věku do 15 let nebo 

s dobou trvání do 5 dnů), kterým tuto povinnost zákon o ochraně veřejného zdraví neukládá.  

Rozestupy, roušky 

Nošení roušek závisí na rozsahu povinností uložených v té době platným mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví, jinak se roušky doporučuje nosit pouze mimo areál tábora, 

tj. ve veřejném prostoru, tj. nošení roušek se nevztahuje na areál tábora a volnou přírodu. 

Rozestupy mezi účastníky se nevyžadují. 

Jízda vlakem na tábor 

Pokud je dopravu dětí do tábora možné zajistit pouze veřejnou hromadnou dopravou 

(autobusem, vlakem) budou po cestě dodržena standardní protiepidemická opatření platná 

pro přepravu ve veřejné hromadné dopravě. V opatření se nedoporučuje využívat veřejnou 

hromadnou dopravu v průběhu pobytu dětí na akci, tj. za účelem výletů apod., nikoliv 

v souvislosti s dopravou na akci a z akce. 

Míra ochrany kuchyňského personálu v úměře k velikosti tábora 

Míra požadované ochrany personálu zajišťujícího stravování účastníků akce, tj. rozsah použití 

osobních ochranných prostředků při přípravě a výdeji stravy, je uvedena v opatření MZdr 

v návaznosti na způsob přípravy stravy, tzn. klasická kuchyň v pevném objektu nebo tábornická 

příprava pod přístřeškem s využitím ohniště. Obecnou zásadou je, že osoba připravující stravu 

vykonává činnost epidemiologicky závažnou, tj. musí dodržovat vysoký hygienický standard 

provozní hygieny (dodržování zásad správné hygienické praxe) a osobní hygieny (mytí rukou, 

případně dezinfekce rukou, při výdeji používat ochranné rukavice na jedno použití, roušku, 

pracovní plášť). V rámci areálu tábora musí být pro tyto osoby vyčleněno hygienické zařízení 

(WC a umyvadlo) vybavené tekutým mýdlem, ručníky na jedno použití, dezinfekcí, toaletním 

papírem. U stanových táborů, tj. akce do 100 účastníků, s přípravou stravy tábornickým 

způsobem (přístřešek s využitím ohniště), se při přípravě stravy nepředpokládá práce s osobními 

ochrannými prostředky typu ochranné rukavice na jedno použití, rouška, pracovní plášť. I zde 

však platí zásada vysokého hygienického standardu, která se vztahuje na činnosti 

epidemiologicky závažné, tj. osobní a provozní hygiena, včetně vyčleněného mycího úseku 

(event. alespoň s označením výtokových kohoutů) s příslušným vybavením a vyčleněným 

samostatným suchým záchodem apod.  


