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V Liberci  4. srpna 2011 

 

 

Tisková zpráva 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE K 31.8.2011 

Ke dni 31.8.2011 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 116 letních dětských táborů se 173 běhy. 
Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 10 830. Dále bylo ohlášeno 30 jiných podobných akcí, které 
by měly proběhnout v 55 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1 323. 

Ke stejnému datu nebyl žádný dětský letní tábor zakázán. Byl zjištěn jeden neohlášený tábor.  

Za měsíc červenec jsme zkontrolovali celkem 47 táborů 8 jiných podobných akcí. Za zjištěné nedostatky 
bylo uloženo 9 sankcí v celkové výši 3 300,- Kč (okres LBC 6/1 900,- Kč, okres Semily 3/1 400,- Kč).  

Zjištěné nedostatky byly nejčastěji v zajištění stravování – např. nečisté nádoby na mytí stolního nádobí, 
v mrazícím zařízení nalezeno dodatečně zmrazené pečivo a neoznačené zbytky pokrmů, ve velkém 
množství ve výdejně jídel skladování použitých obalů od nápojů a jiného obalového materiálu. Další 
závady byly v ubytování dětí, ve zdravotní dokumentaci dětí, prošlé léky v lékárničce a v jednom případě 
nezajištěné zásobování  pitnou vodou.  

V souvislosti s letní dětskou rekreací byla přijata a prošetřena jedna stížnost. Závady v ní uvedené jsme 
na místě neshledali.  

Ve zdravotních denících převažují záznamy o drobných poraněních (zejména odřeninách)                                
a odstraněných klíšťatech.  

Povodně - všechny zotavovací akce a ohlášené jiné podobné akce v postižených oblastech 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.  

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. 

Dětské tábory se uskuteční v již tradičních atraktivních lokalitách Libereckého kraje. Jedná se zejména                
o tato místa  – 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. 
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