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V Liberci 1. srpna 2018 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI KE DNI 1.8.2018 

Ke dni 1. 8. 2018 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 162 táborů s 237 běhy. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 14 337.  Dle okresů - Česká Lípa 55 táborů/5928 dětí, Jablonec n/N - 35 

táborů/3068 dětí,  Semily - 43 táborů/2724 dětí, Liberec – 29 táborů/2 617 dětí.  

Dále bylo ohlášeno 27 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 40 bězích. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 907.  

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

Kontrolně bylo odebráno 18 vzorků pitné vody na 16  tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů. 

Z dosud známých laboratorních výsledků požadavkům legislativy v mikrobiologických ukazatelích 

nevyhovělo  6 vzorků  u 5 zdrojů  pitné vody. Dvěma 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. Ihned po 

zjištění nevyhovujících výsledků byly zajištěny náhradní dodávky pitné vody z veřejného vodovodu.  

K  1. 8. 2018 bylo zkontrolováno 56 táborů, 7 jiných podobných akcí a 3 poskytovatelé 

stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Zjišťované nedostatky jsou ● ve stravování (nevhodné 

skladování potravin – dodatečné zamrazování pečiva a uzenin) ● v zásobování pitnou vodou ● 

v zajištění podmínek pro konání jiné podobné akce (nebyla vybudována kuchyně ani postele pro děti).   

Za zjištěné nedostatky byly od začátku prázdnin uloženy 4 pokuty v celkové výši 3 500,- Kč.  

Průběh letní dětské rekreace je v Libereckém kraji klidný. Neevidujeme žádný hromadný výskyt 

onemocnění ani horečnatá onemocnění. Vzhledem k horkému počasí pořadatelé táborů upravují režim 

dne, omezují fyzicky náročné aktivity, využívají, pokud je možnost koupání, případně  další možnosti, 

jak děti ochladit (zkrápění hadicí, mlžné sprchy).  Aktivity přesouvají do stinných míst, snaží se 

přizpůsobit i jídelníček ve smyslu častějšího zařazování odlehčenějších, snáze stravitelnějších pokrmů a 

samozřejmě důsledněji kontrolují pitný režim u dětí. Výskyt klíšťat je zaznamenáván obvyklý, 

v některých lokalitách i nižší než v minulosti.  

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. Důsledněji upozorňují na rizika spojená s horkým počasím, doporučují 

věnovat zvýšenou pozornost pitnému režimu, pitné vodě (pokud je skladována např. v přepravních 

nádobách), potravinám a surovinám, které se v horku rychleji kazí, omezovat aktivity na slunci).  
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