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V Liberci 18. září 2018 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

ZÁSOBOVÁNÍ LETNÍCH TÁBORŮ PITNOU VODOU - OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI PITNÉ VODY  

V rámci prováděných kontrol letních dětských táborů provedli zaměstnanci KHS LK v letošním 

roce kontrolu ověření jakosti pitné vody tam, kde nebylo přímé napojení na veřejný vodovod. 

Vzhledem ke krátkodobé expozici (v řádu několika týdnů) se zaměřili pouze na mikrobiologické 

znečištění s možností vzniku infekčního onemocnění zažívacího ústrojí.  

Způsoby zásobování akcí letní dětské rekreace pitnou vodou s výjimkou přímého napojení na 

veřejný vodovod jsou různé. Mohu jimi být studna, studánka/pramen, dovoz vody v cisternách               

a barelech či přívod vody z větší vzdálenosti.  

Rozbory vody byly v závislosti na míře rizika vycházejícího z použitého zdroje pitné vody 

zaměřeny na sledování ukazatelů mikrobiologického znečištění v různém rozsahu.  

U vody dovážené je potřeba se zaměřit na čistotu nádob, používaných k dovozu a na skladování 

vody a její pravidelnou obměnu. Vlastní zdravotní nezávadnost vody zajišťuje provozovatel 

vodovodu. U studní a pramenů je, co se týče zdravotní nezávadnosti vody všechna odpovědnost 

na pořadatelích letních dětských rekreací.  

Odebrali jsme celkem 21 vzorků a zjistili 10 nevyhovujících zdrojů pitné vody. Pěti 

provozovatelům akcí letní dětské rekreace jsme předali rozhodnutí s omezením používání pitné 

vody z individuálního zdroje (pramen/studánka) nebo vody dovážené, k přímé spotřebě tj. k pití, 

čištěné zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v 

kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnost 

epidemiologicky závažnou a k provozu ošetřovny a izolace. 

Ihned po zjištění nevyhovujících výsledků byly zajištěny 

náhradní dodávky pitné vody z veřejného vodovodu.  

„Porovnáním rozborů, které předložili provozovatelé 

zotavovací akce před konáním tábora a rozborů, které jsme 

provedli v průběhu konání, jsme zjistili, že individuální zdroje 

pitné vody jsou nestabilní. Organizátorům táborů proto 

doporučujeme sledovat stav individuálních zdrojů pitné vody i 

v průběhu tábora a nespoléhat se pouze na vyhovující výsledek provedený 3 měsíce před 

zahájením akce, jak dovoluje legislativa“, doporučuje Jana Pilnáčková, ředitelka sekce ochrany a 

podpory veřejného zdraví KHS LK. „Před sezónou by odběr vody měl být doplněn o místní 

šetření zaměřené na průzkum okolí zdroje a možných zdrojů znečištění. Před odběrem je dobré 

zdroj vody vyčistit, odčerpat a preventivně dezinfikovat. Samotný odběr vody je vhodné provést 

těsně před zahájením akce“, vysvětluje Jana Pilnáčková.  

Zdroji pitné vody je třeba se věnovat i v  průběhu akce. V případě studny je důležité věnovat 

pozornost viditelným nečistotám v pramenní jímce, vzhledu, pachu a chuti vody. U dovážené 

vody je nezbytné udržování přepravních nádob v čistotě, denní obměna vody a skladování na 
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stinném místě. Je-li voda rozváděna hadicemi, pak hadice nesmí ležet na zemi, po delší stagnaci 

vody je třeba objem vody před použitím vypustit a voda k pití, musí mít přibližně stejnou teplotu 

jako ve studni.  

Pro organizátory letní dětské rekreace je na www.khslbc.cz k dispozici „Metodický pokyn SZÚ 

k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou“.  
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