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TISKOVÁ ZPRÁVA 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2020 

V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 293 akcí letní dětské 

rekreace (LDR) ve 426 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 18951 dětí, což je o téměř 1300 dětí 

více než v roce 2019.   

Dětské tábory proběhly v tradičních atraktivních lokalitách Libereckého kraje. Českolipsko – 

Sloup v Čechách, 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, Jesenný, Vyskeř, Hrubá Skála, Rokytnice n/J, 

Benecko, Jablonecko – Malá Skála, Bedřichov, Kořenov, Janov n/Nisou, Splzov, Frýdštejn. 

Zaměstnanci KHS LK zkontrolovali 89 táborů, 11 jiných podobných akcí a 8 poskytovatelů 

stravovacích služeb pro LDR. Při kontrolách zjistili jednu neohlášenou zotavovací akci a 

konstatovali zjištění 29 závad, za které uložili celkem 11 pokut v souhrnné výši 12 700,- Kč.   

V souvislosti s konáním tábora řešili jedno hromadné onemocnění.  

 „Ačkoliv pořádání letní dětské rekreace bylo letos dlouho s otazníkem, nakonec jsme 

v Libereckém kraji evidovali o něco vyšší počet pořádaných akcí i zúčastněných dětí než tomu 

bylo loni. Nejvíce závad jsme shledali standardně v oblasti stravování, kdy šlo zejména o křížení 

činností a nedodržování podmínek o uchování potravin a surovin deklarovaných výrobcem a dále 

v zásobování pitnou vodou. Nejproblematičtější jsou povrchové zdroje s nestabilní kvalitou vody 

a také někdy velmi složité systémy dopravující vodu byť např. z veřejného vodovodu do tábořiště. 

Zcela zásadní je péče o všechna tato zařízení, jako jsou hadice, potrubí, koncové barely, nádrže 

zásobníků, ze kterých je voda určena k přímé spotřebě v průběhu akce. Jednoznačně toto 

dokládají výsledky námi provedených odběrů vzorků vody, což je často v rozporu s dokládaným 

rozborem od pořadatele před zahájením akce. Pozornost je třeba také věnovat klimatickým 

změnám a myslet na to, že po prudkém dešti pravděpodobně dojde ke změně kvality v povrchovém 

zdroji a mít alternativu pro náhradní zásobování pitnou vodou. Taková připravenost se určitě 

vyplatí a chod tábora potom není narušen. Naopak, co se týká zdravotní dokumentace, ta byla 

letos perfektní“, vysvětluje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a 

mladistvých KHS LK.  

Zjišťované nedostatky ● v zásobování pitnou vodou ● ve stravování (dodatečně zamrazené 

potraviny, potraviny s prošlou dobou spotřeby, nevhodně skladované potraviny, zaměňování 

pracovních ploch)  ● v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí (chybějící závěsy ve sprchách 

pro zajištění intimity dětí) ● v ubytování dětí ● ve zdravotním zabezpečení akce (zdravotní 

dokumentace nebyla zajištěna tak, aby k ní neměly přístup děti ani jiné nepovolané osoby) ● 

v zajištění podmínek pro konání jiné podobné akce (závady ve stravovací části, skladování 

zbytků hotových pokrmů, dodatečně zamrazené potraviny).   

I letos pokračovala kontrola ověření jakosti pitné vody tam, kde není veřejný vodovod. Odebrali 

jsme celkem 11 vzorků, z nichž 3 nevyhověly požadavkům legislativy v mikrobiologických 

ukazatelích.  

V souvislosti s podezřením na výskyt nákazy COVID-19 jsme prováděli šetření na 12 akcích.  

Na základě podnětů rodičů jsme na místě prověřili 3 akce, všechny podněty jsme vyhodnotili 

jako neoprávněné.  
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„Průběh letní dětské rekreace hodnotíme z hlediska akcí pořádaných v Libereckém kraji jako 

relativně klidný. Navzdory našim personálním možnostem, které byly v důsledku řešení výskytu 

onemocnění COVID-19 v rámci LK omezené resp. snížené, se nám podařilo zkontrolovat téměř 

polovinu nahlášených akcí. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že s námi pořadatelé vždy velmi 

ochotně spolupracovali, zodpovědně dodržovali doporučení Ministerstva zdravotnictví v oblasti 

úklidu a dezinfekce, nemocnost dětí byla nízká a nemuseli jsme žádnou akci zakázat. Počet 

zjištěných nedostatků byl podobný jako loni, ale počet pokut byl nižší a závady menšího rozsahu a 

méně závažné,“ uzavírá Hochmalová.  

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  


