KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz
ID nfeai4j, IČO 71009302

V Liberci 6. září 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA
LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI

V ROCE 2019

V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 220 akcí letní dětské
rekreace (LDR) ve 315 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 17658 dětí, což je o 2500 dětí více
než v roce 2018.
Dětské tábory se uskutečnily v oblíbených lokalitách - Českolipsko – Sloup v Č., Dolní Světlá,
Stvolínky, Svor, Mařenice, Hamr na Jezeře, Holany, Dubá, Doksy; Liberecko – Českodubsko,
louky v okolí Raspenavy, Vápno, Ferdinandov, Bílý Potok, Lázně Libverda, Žibřidice; 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, Josefův
Důl, Lučany n/Nisou.
Pracovníci KHS LK zkontrolovali 99 táborů, 4 jiné podobné akce a 6 poskytovatelů
stravovacích služeb pro LDR. Při kontrolách zjistili jednu neohlášenou zotavovací akci a
konstatovali zjištění 26 závad, za které uložili celkem 15 pokut v souhrnné výši 14 000,- Kč.
„Ačkoli je počet uložených pokut nepatrně vyšší než v letech minulých, nelze z tohoto porovnání
činit závěr, že se tábory v Libereckém kraji zhoršují. V letošním roce na území našeho kraje
zavítali ve větší míře provozovatelé, kteří zde tábory dosud nepořádali, a které jsme se snažili
prioritně zkontrolovat. Dále pak byly pokuty navázány na nevyhovující výsledky laboratorních
rozborů odebraných vzorků pitné vody. Z celkové výše uložených pokut pak vyplývá, že jednotlivé
pokuty byly vysoké resp. nízké, abychom pořadatele od této činnosti neodradili, ale zároveň, aby
se tyto závady už neopakovaly. Nejpočetnějšími jsou každoročně závady ve stravování, které jsou
téměř vždy na táborech nejproblematičtější. Zároveň je třeba říci, že pořadatelé se jich
nedopouštěli úmyslně, ale buď z nevědomosti či nedostatku zkušeností“, vysvětluje ing. Kateřina
Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.
Zjišťované nedostatky ● ve stravování (dodatečně zamrazené potraviny s prošlou dobou
spotřeby, domácí potraviny neznámého původu, neoznačené pracovní plochy, otlučené či
olupující se pracovní náčiní) ● v zásobování pitnou vodou (nevyhovující jakost pitné vody,
neoznačené nádoby na pitnou vodu, skladování na přímém slunci) ● v zajištění podmínek pro
osobní hygienu dětí (nezajištění tekoucí vody na mytí rukou u WC, chybějící umývárna) ●
v ubytování dětí (chybějící izolace - podlážky proti vlhku pro uložení osobních věcí ve stanech) ●
v nesplnění ohlašovací povinnosti ● ve zdravotní dokumentaci (chybějící doklady o zdravotní
způsobilosti dítěte k účasti na ZA).
„V souvislosti s akcemi letní dětské rekreace jsme přijali celkem 5 podnětů rodičů, z čehož 3
se týkaly jednoho provozovatele a téže lokality. 1 podnět je stále v řešení a to vzhledem k tomu,
že byl zaslán po skončení konání zotavovací akce. Všechny čtyři řešené podněty jsme na základě
provedených kontrol vyhodnotili jako neoprávněné“, pokračuje Hochmalová
V letošním roce pokračovala kontrola ověření jakosti pitné vody tam, kde není veřejný vodovod.
Odebrali jsme celkem 8 vzorků, z nichž 6 nevyhovělo požadavkům legislativy
v mikrobiologických ukazatelích. Třem provozovatelům/organizátorům bylo rozhodnutím
omezeno používání pitné vody z individuálního zdroje (pramen/studánka) k přímé spotřebě tj. k
pití, čištěné zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob
vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou a k provozu ošetřovny a izolace. Vždy bylo
zajištěno adekvátní náhradní zásobování akce pitnou vodou.
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Průběh letní dětské rekreace hodnotíme jako klidný, bez mimořádných událostí, neevidovali jsme
žádná hromadná či horečnatá onemocnění. „Zkontrolovali jsme více než polovinu nahlášených
akcí a můžeme říci, že úroveň táborů v Libereckém kraji je velmi dobrá i přes zjišťované,
většinou drobnější, nedostatky. Stejně jako pořádající osoby, tak i my, pracovníci hygienických
stanic jsme rádi, když s takovým konstatováním můžeme uzavřít další letní táborovou sezónu“,
uzavírá Hochmalová.
Nemocnost dětí byla nízká, ve zdravotních denících převažovaly záznamy o drobných úrazech
typu odřenin a naraženin, dále bolesti hlavy související s horkým počasím a únava. Vzhledem ke
klimatickým podmínkám byl zaznamenán nižší výskyt přisátých klíšťat, v srpnových bězích
táborů pak byl zaznamenán vyšší výskyt vos.

Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK
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