KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
Jihlava, 14. června 2018

Pitná voda na táborech
- informace pro pořadatele dětské rekreace v Kraji Vysočina
V rámci monitorování zdrojů vod zásobujících táborové základny pro konání akcí pro děti byly v roce 2017
provedeny kontrolní odběry vzorků vody z 65 zdrojů vody užívané jako voda pitná.
Na základě povinnosti stanovené § 8 odst. 4) zákona č. 258/2000 Sb., (dále jen „zákona“) Krajská
hygienická stanice kraje Vysočina (KHS) k těmto zdrojům vody obdržela od provozovatelů akcí celkem 57
protokolů o kráceném rozboru jakosti pitné vody s vyhovujícím výsledkem a 3 protokoly s výsledkem
nevyhovujícím.
Oproti uvedeným 57 doručeným protokolům s vyhovujícím výsledkem bylo však po kontrolním
odběru KHS vyhovujících jen 29, to znamená 51 %!
Z platných hygienických předpisů vyplývá, že pitná voda se momentálně za příznivých okolností může
nacházet i v technicky nedostatečně zabezpečené studni či v jiném zdroji vody, např. v lesní studánce.
Orgánu ochrany veřejného zdraví nepřísluší kontrolovat stav vodních děl, když péče o toto dílo není
provozovateli dětských akcí stanovena. Některé zdroje vody nemají zřejmého vlastníka ani provozovatele a
téměř všichni provozovatelé dětských akcí nesplňují zákonem dané předpoklady pro nutnost plnění
požadavků daných §3 odst. 2 zákona (nejsou provozovatelem vodovodu), tzn., že nejsou povinni zpracovat
provozní řád a starat se o odpovídající stavebně technický stav vodního zdroje.
Závěr:
Protože hygienické stanici jde především o ochranu zdraví rekreovaných osob, doporučuje všem
pořadatelům dětských akcí, které nejsou zásobovány vodou z pravidelně kontrolované a udržované veřejné
vodovodní sítě, aby vodu určenou jako voda pitná (pro účely pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění
pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a k
provozu ošetřovny a izolace) převařovali před použitím po dobu nejméně 20 minut. Zdroje vody
užívané jako voda užitková je nutno zřetelně označit nápisem „voda není pitná“ a důrazně všechny
účastníky akce v tomto smyslu informovat.
Upozorňujeme, že v případě prokázání možné spojitosti mezi kvalitou pitné vody a případným
onemocněním se provozovatel akce vystavuje následkům vyplývajícím z obecné odpovědnosti za
způsobenou škodu.
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