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V Liberci 21. července 2008 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
Letní dětská rekreace k 15.7.2008 

Ke dni 15.7.2008 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 116 letních dětských táborů 
(LDT) se 198 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 11 267. Z celkového počtu 
běhů je 64 běhů stanových táborů, v nichž se bude rekreovat 2 832 dětí a 134 běhů stálých 
táborů, kterých se zúčastní 8 435 dětí. K 15.7.2008 nebyl žádný dětský letní tábor zakázán.  

K 15.7.2008 bylo zkontrolováno celkem 27 běhů LDT. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 
10 sankcí v celkové výši 6 000 Kč (okres ČL 2/1 000 Kč; okres LBC 5/4 200 Kč; okres SM 
3/800 Kč).  Nejvíce nedostatků, jako každoročně, bylo zjištěno ve stravování ( skladování 
surovin v rozporu s požadavky legislativy – nevhodná místa, nevyhovující teploty, nečisté 
nádobí, neoznačené pracovní plochy) a ubytování (neprováděn denní úklid, neproveden úklid 
před zahájením zotavovací akce). 

Nebyl zjištěn žádný nehlášený tábor.  

Dosud nebyla zjištěna ani hlášena  žádná hromadná horečnatá nebo průjmová onemocnění. 
Ve zdravotních denících převažují záznamy o odstranění klíšťat. 

Při kontrolách letních táborů věnují  pracovníci KHS LK  největší pozornost  zdravotnímu 
zabezpečení zotavovacích akcí včetně zajištění zásobování pitnou vodou, způsobu stravování, 
dodržování vhodné skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, zajištění ubytování, 
režimu dne,  zdravotnímu deníku a  vybavenosti  lékárničky. 

Nejvíce ohlášených táborů je standardně v okrese Česká Lípa (46 – 5 032 dětí), následují 
okresy Semily (25 – 2 129 dětí), Liberec (29 – 2 778 dětí) a nejméně táborů proběhne 
v okrese Jablonec n/N (16 – 1 328 dětí).  

Dětské tábory jsou pořádány v již tradičních atraktivních lokalitách Libereckého kraje. Jedná 
se zejména o tato místa  – Českolipsko – Sloup v Č., Stvolínky, Svor, Mařenice, Hamr na 
Jezeře, Nedamov u Dubé; Liberecko – Českodubsko, louky v okolí Raspenavy, Vápno,  
Ferdinandov, Bílý Potok, Lázně Libverda; Semilsko – Rakousy u Turnova, Vyskeř, Hrubá 
Skála, Dvůr Borčice - Všeň; Jablonecko – Malá Skála, Janov n/Jizerou, Splzov, Voděrady. 
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