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TISKOVÁ ZPRÁVA  

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE 2011 V LIBERECKÉM KRAJI  

V průběhu letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno a zjištěno 157 akcí letní dětské 
rekreace (LDR) ve 238 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 12 561 dětí.  Akce probíhaly v těchto 
tradičních 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, Bedřichov, Kořenov, Janov n/Nisou, Splzov, Horní Maxov. 

Pracovníci KHS LK zkontrolovali celkem 96 akcí  letní dětské rekreace v Libereckém kraji, 
zjistili 2 neohlášené akce. Nebyl vydán žádný zákaz k jejímu zahájení ani v průběhu jejího 
konání, nebyla vydána žádná opatření v souvislosti s jejím průběhem.  

Ve zdravotnických denících byl v porovnání s loňským rokem zaznamenán vyšší výskyt klíšťat                
a ošetření po poštípání vosami. V důsledku poměrně chladného počasí se u dětí objevovalo častěji 
nachlazení a bolest v krku. Dále byla zaznamenána ošetření drobných úrazů. Na počátku prázdnin bylo 
šetřeno jedno hromadné onemocnění (virová nákaza).  Místní šetření provedené pracovníky KHS LK  
neprokázalo závady ve stravovací a provozní části zařízení. Po zavedení protiepidemických opatření 
došlo k přerušení procesu šíření nákazy a tábor nebylo nutno předčasně ukončit.   

KHS LK p řijala a prošetřila 1 stížnost, závady v ní uvedené nebyly na místě shledány.  

Při kontrolách akcí LDR konstatovali pracovníci KHS LK zjištění 43závad, za které bylo uloženo 
celkem 13 sankcí v souhrnné výši 4 800,- Kč (Liberec 10/3 400,- Kč, Semily 3/1 400,- Kč).   

Zjišťované závady: ve stravování –  křížení provozu,  nedodržování  skladovací teploty, nedostatky 
v provozní hygieně, dodatečně zmrazené a neoznačené potraviny, chybné skladování zbytků jídel; ve 
zdravotnické dokumentaci – nepředložení osvědčení  zdravotní způsobilosti dětí a osob činných jako dozor 
u dětí; ve zdravotním zabezpečení akce -  prošlé léky v lékárně; v ubytování  –u patrových lůžek nebyl 
zajištěn bezpečný vstup na horní lůžko, před zahájením nebyl proveden celkový úklid výskyt mrtvého hmyzu v 
osvětlovacích tělesech; v zásobování pitnou vodou – pouze v jednom případě provozovatel nepředložil rozbor 
pitné vody z individuálního zdroje; v podmínkách pro osobní hygienu – v centrálních umývárnách 
chlapců chybí u sprch závěsy, není  zajištěno potřebné soukromí; nesplnění ohlašovací povinnosti.   

Povodně - všechny zotavovací akce a ohlášené jiné podobné akce v oblastech postižených výraznými 
přívalovými dešti v druhé polovině července byly pod zvýšeným dohledem hygienické služby. 
Povodní byly ovlivněny zejména stanové tábory v okolí Raspenavy, řeky Ploučnice a Jizery. 
Předčasně byly ukončeny 2 tábory, 1 stanový tábor byl přesunut na jiné místo a dětem ze tří akcí bylo 
zajištěno dočasné náhradní ubytování; po zklidnění situace pokračovaly na původních tábořištích.  

Průběh letošní letní dětské rekreace hodnotíme jako klidný i přes nepřízeň počasí v podobě 
přívalových dešťů.  Při provádění kontrolních šetření bylo ve většině případů zjištěno, že pořadatelé se 
dobře orientují v hygienických požadavcích a snaží se je dodržovat. Vzhledem k tomu, že všechny 
lokality jsou využívány pravidelnými pořadateli a velká část závad na tábořištích byla již v průběhu 
minulých sezón odstraněna, byl nalezen  nízký počet převážně méně závažných nedostatků.  
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