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V Liberci 10. září 2008 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE (LDR) 2008 

Celkem 132 organizátorů uspořádalo v průběhu měsíců července a srpna na území Libereckého kraje 
letní tábory pro děti. Pro jejich konání si vybrali následující již tradiční lokality - Českolipsko – Sloup 

v Č., Stvolínky, Svor, Mařenice, Hamr na Jezeře, Nedamov u Dubé; Liberecko – 
Českodubsko, louky v okolí Raspenava, Vápno,  Ferdinandov, Bílý Potok, ázně 
Libverda; Semilsko – Rakousy u Turnova, Vyskeř, Hrubá Skála, Dvůr Borčice - 
Všeň; Jablonecko – Malá Skála, Janov n/Jizerou, Splzov, Voděrady. 

Pracovníky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
(KHS LK) bylo zkontrolováno celkem 83 táborů (dle okresů Česká Lípa 20, 

Jablonec nad Nisou 18, Liberec 22, Semily 23). Největší pozornost byla věnována zdravotnímu 
zabezpečení LDR včetně mj. zajištění zásobování pitnou vodou, způsobu stravování, dodržování 
vhodné skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, režimu dne či vybavenosti lékárničky.  

Za nedostatky shledané při provádění státního zdravotního dozoru bylo uloženo celkem 30 sankcí 
v celkové výši 25 300,- Kč (dle okresů Česká Lípa 6/3 500,- Kč; Jablonec n/N – 2/3 200,- Kč, Liberec 
15/12 800,- Kč, Semily 7/5 800,-Kč). Žádný tábor nebyl zakázán.  

Zjišťované závady: ve stravování (23x) – neoddělené  či neoznačené pracovní plochy, křížení provozu, 
závady ve skladování – nedodržování  skladovací teploty uvedené na etiketě od výrobce, dodatečné 
zamrazování potravin, společné uchovávání neslučitelných druhů potravin, nečisté nádobí,  nezajištění mytí 
nádobí teplou vodou; v podmínkách pro osobní hygienu (2x) – kapacitně nedostačující sociální zařízení, 
plíseň v umývárně; v zásobování pitnou vodou (4x) - nepředložen protokol o vyhovujícím  rozboru pitné vody 
z vlastního vodního zdroje; v ubytování (5x) – děti mladší 10 let ubytovány na horní 
palandě patrových lůžek, pod horními lůžky chyběla nepropustná podložka, 
neprováděn denní úklid, nepořádek ve stanech a chatkách; ve zdravotnické 
dokumentaci (5x) – nepředložení osvědčení  zdravotní způsobilosti dětí a osob 
činných jako dozor u dětí, prohlášení zákonných zástupců dítěte neopatřené datem či 
s datem starším než 1 den, nedoložení dokladu o vzdělání zdravotníka.  

V souvislosti s přípravou stravy  nebyla hlášena ani zjištěna žádná hromadná infekční onemocnění. 
Pouze z  jednoho tábora (okres Jablonec n/N) bylo hlášeno infekční onemocnění se zvracením                
a průjmy. Pro velký počet nemocných byl tábor pořádající osobou ukončen první den po příjezdu. 
Nebyla prokázána žádná souvislost s režimem provozu tábora. Záznamy ve zdravotních denících se 
nejčastěji týkaly přisátí klíštěte, drobných odřenin, lehkých nachlazení, v několika případech byly  
v lékárničkách zjištěny  léky s prošlou expirační lhůtou. 

I přes zjišťované nedostatky konstatujeme, že letní dětská rekreace 2008 proběhla v Libereckém kraji 
bez závažných problémů. V průběhu posledních let je zřejmý posun v zodpovědnosti pořádajících 
osob i v jejich znalostech, kdy je zřejmé, že respektují připomínky, které byly v minulosti 
k provozu/průběhu zotavovacích akcí jimi pořádaných.  
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


