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V Liberci 16. července 2018 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI KE DNI 16.7.2018 

Ke dni 16. 7. 2018 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 141 táborů s 214 běhy. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 13 276.  Dle okresů - Česká Lípa 47 táborů/5 471 dětí, Jablonec n/N - 30 

táborů/2833 dětí,  Semily - 48 táborů/2 432 dětí, Liberec – 27 táborů/2 540 dětí.  

Dále bylo ohlášeno 20 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 26 bězích. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 566.  

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

Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 28 táborů a jednu jinou podobnou akci.  

Kontrolně bylo odebráno 5 vzorků pitné vody na 3 tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů. 

Laboratorní výsledky ze 2 individuálních zdrojů nevyhověly požadavkům legislativy 

v mikrobiologických ukazatelích. Provozovatelům zotavovacích akcí bylo předáno rozhodnutí                    

s omezením používání pitné vody z individuálního zdroje (pramen/studánka) 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. Ve všech případech 

byly ihned po zjištění nevyhovujících výsledků zajištěny náhradní dodávky pitné vody z veřejného 

vodovodu.  

Za nezajištění hygienicky nezávadného stavu zařízení na jiné podobné akci (nebyla vybudována kuchyně 

ani postele pro děti) byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 1 000,- Kč.  

Vzhledem k příznivému počasí je dosud průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji klidný. 

Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění.  

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. Současně aktivně vyhledávají zotavovací akce, které 

nesplnily ohlašovací povinnost.  

Dětské tábory probíhají v 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, Doksy; Liberecko – Českodubsko, louky v okolí Raspenavy, Vápno, Ferdinandov, Bílý 

Potok, Lázně Libverda, Žibřidice; 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, Josefův Důl, Lučany n/Nisou. 
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