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V Liberci 18. července 2016 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI K 15.7.2016 

Ke dni 15. 7. 2016 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 126 táborů se 185 běhy. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 11 000.  Dle okresů - Česká Lípa 39 táborů/4059dětí, Jablonec n/N                       

29 táborů/2633 dětí, Semily 31 táborů/1955 dětí a Liberec 27 táborů/2353 dětí.  

Dále bylo ohlášeno 30 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 36 bězích. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 809.  

Ke stejnému datu nebyl žádný dětský letní tábor zakázán a nebyl zjištěn žádný neohlášený.  

Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 36 táborů, jednu jinou podobnou akci  a čtyři 

poskytovatele stravovacích služeb pro LDR. Byly zjištěny nedostatky méně závažného charakteru ● ve 

stravování (nevhodné skladování surovin, neoddělené mytí provozního a jídelního nádobí, na mytí 

nádobí nebyla používaná teplá voda) ● v ubytování (poškozené a potrhané lino v chatičce dětí, výskyt 

mrtvého hmyzu v krytech osvětlovacích těles)  ● ve zdravotní dokumentaci dětí a dospělých (nebyla 

předložena zdravotní způsobilost dospělých vykonávajících dozor u dětí) a ● v zajištění podmínek pro 

osobní hygienu (nezajištěna dostatečná intimita pro provádění osobní hygieny). Za zjištěné nedostatky 

byly uloženy 2 blokové pokuty v celkové výši 700 Kč.  

Mimořádné události – vzhledem k intenzivnímu dešti 13./14.7. byl jeden tábor přemístěn do pevného 

objektu z důvodu promočeného vybavení tábora a věcí dětí.   

Při kontrolách letních dětských táborů věnují pracovníci KHS LK pozornost zejména nedostatkům 

nalezeným loňském roce – zaměřují se na stravování, na kontrolu zajištění zásobování pitnou vodou a na 

kontrolu zdravotní dokumentace dětí i dospělých.  

Dětské tábory probíhají v již tradičních atraktivních lokalitách Libereckého kraje. Jedná se zejména               

o tato místa  – Českolipsko – Sloup v Č., Dolní Světlá, Stvolínky, Svor, Mařenice, Hamr na Jezeře, 

Holany, Dubá; Liberecko – Českodubsko, louky v okolí Raspenavy, Vápno,  Ferdinandov, Bílý Potok, 

Lázně Libverda; Semilsko – Rakousy u Turnova, Vyskeř, Hrubá Skála, Dvůr Borčice – Všeň, Rokytnice 

n/J, Benecko,  Jablonecko – Malá Skála, Bedřichov, Kořenov, Janov n/Nisou, Splzov, Horní Maxov. 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  


