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V Liberci 2. září 2010 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE 2010 V LIBERECKÉM KRAJI  

V průběhu letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno a zjištěno 164 akcí letní dětské 
rekreace (LDR) ve 229 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 12 550 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; Jablonecko – Malá Skála, Jindřichov, Kořenov, Janov n/Nisou, Splzov, Horní Maxov. 

Pracovníci KHS LK zkontrolovali celkem 109 akcí  letní dětské rekreace v Libereckém kraji, 
zjistili 3 neohlášené akce. 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 – nebyly zaznamenány ani žádné závažné úrazy, aktivita klíšťat byla dle 
informací zdravotníků nižší než v loňském roce.   

KHS LK p řijala a prošetřila 4 stížnosti, z nichž jedna byla anonymní. Jejich předmětem byly 
hlavně nevyhovující hygienické podmínky, eventuelně nevyhovující strava. Ve třech z těchto případů 
nebylo státním zdravotním dozorem potvrzeno porušení právních předpisů na ochranu zdraví.  

Při kontrolách akcí LDR konstatovali pracovníci KHS LK zjištění 23 závad, za které bylo uloženo 
celkem 13 sankcí v souhrnné výši 8 700,- Kč (dle okresů Česká Lípa 1/500,- Kč; Jablonec n/N –        
1/1 000,- Kč, Liberec 7/1 700,- Kč, Semily 4/5 500,- Kč).   

Zjišťované závady: ve stravování –  křížení provozu,  nedodržování  skladovací teploty, nedodržování 
záručních lhůt, nedostatky v provozní hygieně, dodatečně zmrazené a neoznačené potraviny; ve zdravotnické 
dokumentaci – nepředložení osvědčení  zdravotní způsobilosti dětí a osob činných jako dozor u dětí, prošlé 
léky v lékárně, chybějící zdravotní deníky; v ubytování  – chybějící podlážky či nepropustné podložky, 
neprováděn denní úklid; v zásobování pitnou vodou – pouze v jednom případě provozovatel nepředložil 
rozbor pitné vody z individuálního zdroje; v podmínkách pro osobní hygienu – likvidace splaškových 
vod; nesplnění ohlašovací povinnosti.   

Povodně, které zasáhly LK 7-8.8.2010 průběh letní dětské rekreace v kraji významně neovlivnily. 
Okres Liberec (poškozené lokality s hlášenými akcemi LDR – Raspenava, Bílý Potok, Černousy, 
Ferdinandov, Krásná Studánka) - nedošlo k poškození žádného tábora, vyskytly se pouze krátkodobé 
problémy s dodávkou pitné vody a elektřiny, žádný tábor nebyl evakuován; 2 běhy táborů byly 
zrušeny – jeden z důvodu poruchy vodovodu a jeden z důvodu zaplaveného tábořiště. Okres Česká 
Lípa (poškozené lokality s hlášenými akcemi LDR – Mařenice, Cvikov, Hradčany) – 2 tábory byly 
preventivně přemístěny z louky do kamenných objektů, zařízených na provozování zotavovacích akcí; 
jeden tábor byl zrušen a děti odvezeny domů.  

Průběh letní dětské rekreace 2010 v Libereckém kraji hodnotíme i přes nepřízeň počasí a 
bleskové povodně, které přinesla, jako klidný s minimálním počtem zjištěných nedostatků. Ve 
většině případů se jednalo o drobné závady. 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.   
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