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V Liberci 4. září 2009 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE 2009 V LIBERECKÉM KRAJI  

V průběhu letních prázdnin bylo v Libereckém kraji 
nahlášeno a zjištěno 162 akcí letní dětské rekreace 
(LDR) ve 254 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 
12 914 dětí.  Akce probíhaly zejména v těchto lokalitách 
- Českolipsko – Sloup v Č., Dolní Světlá, Stvolínky, Svor, 
Mařenice, Hamr na Jezeře, Holany, Dubá; Liberecko – Českodubsko, louky v okolí Raspenavy, Vápno,  
Ferdinandov, Bílý Potok, Lázně Libverda; Semilsko – Rakousy u Turnova, Vyskeř, Hrubá Skála, Dvůr Borčice 
– Všeň, Rokytnice n/J, Benecko, Nová Ves nad Popelkou; Jablonecko – Malá Skála, Jindřichov, Kořenov, 
Janov n/Nisou, Splzov, Horní Maxov. 

Pracovníci Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK) 
zkontrolovaly celkem 127 akcí letní dětské rekreace, což představuje 50% ze všech uskutečněných 
akcí.  

V průběhu letošní letní dětské rekreace v  byl v Libereckém kraji  zjišt ěn jeden neohlášený tábor, 
nebyl vydán žádný zákaz k jejímu zahájení ani v průběhu jejího konání, nebyla vydána žádná 
opatření v souvislosti s jejím průběhem a nebylo šetřeno žádné hromadné onemocnění.  
V oblastech okresu Česká Lípa, které byly postiženy záplavami ( Kamenický Šenov, Nový Oldřichov, 
Volfartice, Horní Libchava) nebyly nahlášeny žádné akce LDR ani zde v minulosti nikdy pořádány 
nebyly. Při státním zdravotním dozoru jsme nezjistili ani jsme neobdrželi žádné hlášení o evakuaci 
dětského tábora nebo o nutnosti řešení mimořádné situace v souvislosti se záplavami, ani se na nás 
žádný pořadatel tábora v této souvislosti neobrátil. KHS LK p řijala jednu stížnost upozorňující na 
nedostatky v dodržování hygieny na dětském táboře. 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 akcí LDR konstatovali pracovníci KHS LK zjištění 37 závad, za které bylo bylo 
uloženo celkem 21 sankcí v souhrnné výši 11 300,- Kč (dle okresů Česká Lípa 6/4 300,- Kč; 
Jablonec n/N – 1/2 000,- Kč, Liberec 12/4 100,- Kč, Semily 2/900,- Kč).   
Zjišťované závady: ve stravování (12x) –  křížení provozu,  nedodržování  
skladovací teploty, nedodržování záručních lhůt, nedostatky v provozní hygieně; ve 
zdravotnické dokumentaci (11x) – nepředložení osvědčení  zdravotní způsobilosti 
dětí a osob činných jako dozor u dětí, prošlé léky v lékárně, chybějící zdravotní 
deníky; v ubytování (9x) – děti mladší 10 let ubytovány na horní palandě patrových 
lůžek, chybějící podlážky či nepropustné podložky, neprováděn denní úklid; 
v zásobování pitnou vodou (3x) – absence protokolu o vyhovujícím  rozboru pitné vody, neadekvátní rozbor 
pitné vody z hlediska rozsahu; v podmínkách pro osobní hygienu (2x) – likvidace splaškových vod.   

Průběh letní dětské rekreace 2009 v Libereckém kraji hodnotíme jako klidný s minimálním 
počtem zjištěných nedostatků. Ve většině případů se jednalo o drobné závady. V porovnání s rokem 
2008 došlo k nárůstu počtu nahlášených akcí i počtu rekreovaných dětí. Vzhledem k určité stabilizaci 
okruhu pořadatelů LDR lze konstatovat, že komunikace a případná nutná spolupráce je  na velmi 
dobré úrovni a většina pořadatelů se v problematice již dobře orientuje. Celkově došlo v letošním 
roce ke zlepšení stavu.  

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


