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V Liberci 16. srpna 2013 

 

 

Tisková zpráva 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE K 16.8.2013 

Ke dni 16.8.2013 je v Libereckém kraji nahlášeno celkem 123 letních dětských táborů se 187 běhy. 
Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 10 591. Dále je ohlášeno 33 jiných podobných akcí, které by 
měly proběhnout v 37 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 779. 

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

K 16.8.2013 jsme zkontrolovali 81 táborů, 12 jiných podobných akcí a 9 poskytovatelů stravovacích 
služeb pro LDR. Za zjištěné nedostatky byly uloženy 5 sankcí v celkové výši 2 500,- Kč (okres ČL            
1/1 000,- Kč, okres LBC 4/1 500,- Kč).  

Zjišťované závady ● ve stravování  – dodatečně zamrazené potraviny, záchyt potravin  s prošlým datem 
minimální trvanlivosti, společné skladování neslučitelných potravin ● v podmínkách pro osobní hygienu 
dětí  - nezajištění intimity ● ve zdravotnické dokumentaci ● ve zdravotním zabezpečení – chybí smlouva 
o zajištění péče místně příslušného praktického lékaře pro děti a dorost ● nepředložení dokladu o kvalitě 
pitné vody.  

Ve zdravotních denících převažují záznamy o odstraněných klíšťatech a drobných poraněních (zejména 
odřeninách). Nejsou hlášeny žádné mimořádné události ani hromadná onemocnění. Průběh letní dětské 
rekreace je klidný.  

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, Rokytnice n/J, Benecko,  
Jablonecko – Malá Skála, Bedřichov, Kořenov, Janov n/Nisou, Splzov, Horní Maxov. 
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