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V Liberci 14. srpna 2009 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
Letní dětská rekreace k 14.8.2009 

Ke dni 14.8.2009 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 159 letních dětských táborů 
(LDT) se 249 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 12 668. Z celkového počtu 
běhů je 67 běhů stanových táborů, v nichž se bude rekreovat 2 991 dětí a 182 běhů stálých 
táborů, kterých se zúčastní 9 677 dětí.  

K 14.8.2009 zkontrolovali pracovníci KHS LK 108 táborů. Za zjištěné nedostatky bylo 
uloženo 17 sankcí v celkové výši 5 700 Kč (okres ČL 5/2 300 Kč; okres LBC 11/3 100 Kč; 
okres SM 1/300 Kč). Nedostatky byly zjištěny ve stravování (skladování surovin v rozporu 
s požadavky legislativy – nevhodná místa, nevyhovující teploty, nečisté nádobí, špína 
v kuchyni, zbytky jídel v otevřené nádobě v kuchyni), zdravotnické dokumentaci (absence 
prohlášení zákonných zástupců dítěte, léky s prošlou expirací, chybějící doklad o zdravotní 
způsobilosti dospělých osob (dozoru)), v ubytování (přeplněné pokoje, umístění dětí mladších 
10 let na horních lůžkách patrových postelí), v provádění denního úklidu (odpadky před 
objektem) a v likvidaci odpadních vod. Z celkového množství a výše uložených pokut je 
zřejmé, že nedostatky jsou zjišťovány spíše výjimečně a nejsou velkého rozsahu.  

Dosud nebyla zjištěna ani hlášena  žádná hromadná horečnatá nebo průjmová onemocnění. Ve 
zdravotních denících převažují záznamy o odstranění klíšťat a drobných zraněních – zejména 
odřeninách.  

K 14.8.2009 nebyl žádný dětský letní tábor zakázán a nebyl zjištěn žádný nehlášený tábor. 
V souvislosti s probíhající letní dětskou rekreací KHS LK přijala jednu stížnost upozorňující 
na nedostatky v dodržování hygieny. Místním šetřením byly shledány nedostatky v zajištění 
hygienicky nezávadného stavu zařízení – nedostatky v čistotě a úklidu v kuchyni a při 
manipulaci s odpadky. Na místě byla uložena pokuta.  

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. 

V souvislosti se záplavami nebylo v LK prováděno žádné šetření ani nebylo uloženo žádné 
opatření. V oblastech okresu Česká Lípa, které byly postiženy záplavami nejsou nahlášeny 
žádné letní dětské tábory, ani se zde v minulosti nekonaly. 

Nejvíce ohlášených táborů je standardně v okrese Česká Lípa (58 – 5 280 dětí), následují 
okresy Liberec (40 – 2 631 dětí), Semily (38 – 2 791 dětí) a nejméně táborů proběhne v okrese 
Jablonec n/N (23 – 1 966 dětí).  
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