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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
Letní dětská rekreace k 15.8.2008 

Ke dni 15.8.2008 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 131 letních dětských táborů 
(LDT) se 213 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 12 037. Z celkového počtu 
běhů je 64 běhů stanových táborů, v nichž se bude rekreovat 2 832 dětí a 149 běhů stálých 
táborů, kterých se zúčastní 9 205 dětí. K 15.8.2008 nebyl žádný dětský letní tábor zakázán.  

Za šest týdnů měsíc prázdnin bylo na letních dětských táborech provedeno celkem 70 kontrol. 
Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 26 sankcí v celkové výši 19 600 Kč (okres ČL 6/3 500 
Kč; okres JBC 1/200 Kč; okres LBC 14/12 600 Kč; okres SM 5/3 300 Kč).  

Pokuty byly uloženy za závady ve stravování (skladování surovin v rozporu s požadavky 
legislativy – nevhodná místa, nevyhovující teploty; nečisté nádobí, neoznačené pracovní 
plochy), v ubytování (nedostatečné provádění denního úklidu), ve zdravotnické dokumentaci 
(absence prohlášení zákonných zástupců dítěte, léky s prošlou exspirací).  

Na počátku srpna byl šetřen epidemický výskyt infekčního onemocnění se zvracením a 
průjmy u účastníků neohlášeného LDT v okrese Jablonec. Na základě bakteriologického a 
virologického vyšetření se nepodařilo prokázat původce onemocnění. Také rozbor vody ze 
studny, která bylo zdrojem pitné vody pro LDT, odebrané po zjištění onemocnění, prokázal, 
že voda byla bakteriologicky nezávadná a splňovala legislativní požadavky na pitnou vodu. 
Zotavovací akce byla pořádající osobou  ukončena druhý den po jejím zahájení (během těchto 
dvou dní onemocnělo z celkového počtu 35 dětí 24 a z 11 dospělých 9). Na místě byla 
nařízeno provedení ohniskové dezinfekce, řádná mechanická očista a úklid celého 
rekreačního zařízení včetně kuchyně. Do konce prázdnin zde není plánována další dětská 
rekreace. 

Nejvíce ohlášených táborů je standardně v okrese Česká Lípa (50 – 5 247 dětí), následují 
okresy Semily (31 – 2 472 dětí), Liberec (32 – 2 878 dětí) a nejméně táborů probíhá v okrese 
Jablonec n/N (18 – 1 440 dětí).  
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