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V Liberci 2. září 2022 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2022 

V průběhu letních prázdnin bylo v Libereckém kraji 
nahlášeno 244 akcí letní dětské rekreace (LDR) ve 350 
bězích, kterých se zúčastnilo celkem 17878 dětí, což je 
v porovnání s rokem 2021 o 2303 méně.   

Zaměstnanci KHS LK zkontrolovali 115 táborů, 13 jiných 
podobných akcí a 8 poskytovatelů stravovacích služeb 
pro LDR. Při kontrolách nezjistili žádnou neohlášenou 
zotavovací akci.  Konstatovali výskyt 21 závad, za které 
uložili celkem 7 pokut v souhrnné výši 8 000,- Kč. 

Zjišťované nedostatky jsou ● v zásobování pitnou vodou ● ve stravování (oddělení pracovních ploch 
– křížení čistých a nečistých činností – ochrana potravin nebo pokrmů před kontaminací, poškozené nádobí 

– možnost kontaminace pokrmů, nepořádek, špína – nezajištěn hygienicky nezávadný stav zařízení) ● 
v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí (malý nebo žádný počet umyvadel, či výtokových kohoutů 

ve vztahu k počtu účastníků, nejsou vytvořeny vhodné podmínky pro sprchování dětí v teplé vodě) ● ve 
zdravotní dokumentaci (osoby vykonávající dozor u dětí  neměly od lékaře potvrzení o zdravotní 

způsobilosti). 

„V průběhu kontrol jsme si všimli, že děti méně udržovaly pořádek na pokojích i v chatkách. 
Paradoxně tam, kde měly k dispozici více prostoru a možností si vše pěkně uspořádat byly 
odpadky pod postelemi, v lůžkovinách, v oblečení, oblečení se povalovalo na zemi, čisté se 
špinavým. Personál tábora, který nás při kontrole doprovázel si posteskl, že nedošlo k nápravě 
ani přes motivaci bodováním, soutěžemi či odměňováním, že zkrátka chybí návyky z domova. 
Udržování pořádku v osobních věcech i na celém tábořišti je předpokladem pro vytvoření čistého, 
zdravého a bezpečného prostředí k získávání či posílení dovedností, zkušeností i prostoru pro 
odpočinek“, říká Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých a dodává, 
že „stejně jako udržování pořádku by mělo být na dětském táboře samozřejmostí dodržování 
zásad slušného chování včetně vhodně volené slovní zásoby, zákaz konzumace nápojů typu 
energy drink, nápojů s vysokým obsahem cukru či alkoholu.“    

Také letos pokračovala kontrola ověření jakosti pitné vody tam, kde není primárně veřejný 
vodovod. Zaměstnanci KHS LK odebrali celkem 16 vzorků, z nichž 9 nevyhovělo požadavkům 
legislativy v mikrobiologických ukazatelích. Předali 1 rozhodnutí se zákazem používání nejakostní 
pitné vody z individuálního zdroje (pramen/studánka) k přímé spotřebě. 

V souvislosti s konáním tábora tento rok neřešili žádné 
hromadné onemocnění. Na třech akcích konzultovali výskyt 
pozitivního antigenního testu na onemocnění covid-19. Osoby 
s pozitivním antigenním testem opustily tábor a jejich nejbližší 
kontakty po domluvě s pořadatelem a rodiči, absolvovaly PCR 
test. Na základě výsledku se buď vrátily na tábor, či zůstaly 
doma v izolaci. Nákaza se na žádné z těchto akcí nerozšířila. 
Předčasně byla ukončena pouze jedna akce, kdy pozitivní 
antigenní test měly 2 osoby personálu a nepodařilo se zajistit 
náhradu. Za celé období konání letní dětské rekreace jsme 
přijali tři podněty, které se týkaly špatných hygienických 
podmínek na jiné podobné akci, zdravotních potíží dětí při 

zotavovací akci a podezření na poštípání štěnicemi u účastníků zotavovací akce. Na základě 
provedených kontrol byl oprávněným shledán poslední jmenovaný podnět. KHS LK řešila výskyt 
štěnic ve dvou pokojích v zařízení s celoročním provozem. Následovalo vyklizení pokojů a 
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provedení speciální ochranné dezinsekce odbornou firmou cílené na hubení štěnic v zasažených 
pokojích a dále preventivně v celém zařízení. 

„Jakkoliv se děti z konce prázdnin příliš neradují, já, a mohu myslím mluvit i za pořadatele, jsem 
velmi ráda, že mohu konstatovat, že i průběh letošní letní dětské rekreace byl klidný a obešel se 
bez mimořádných událostí i závažných úrazů. Počasí bylo celkem stabilní, ačkoliv většinou velmi 
teplé. Horko občas komplikovalo zamýšlený program, který byl nahrazován ochlazovacími 
aktivitami. Stálo i za několika případy nevolnosti a únavy, které napravil odpočinek a dostatek 
tekutin. Naproti tomu klíšťata horko neodradilo a jejich výskyt i počet přisátých byl celkem vysoký. 
Ke konci srpna se jako každoročně zvýšil i výskyt vos“, hodnotí Hochmalová a pokračuje 
„pořadatelé si zdatně poradili se všemi nástrahami a komplikacemi. Málokdo si uvědomuje jak 
zodpovědnou práci a často ve svém osobním volnu pořadatelé táborů se svými kolektivy 
personálu v režimu 24 hodin denně vykonávají. V Libereckém kraji mají významný podíl na letní 
dětské rekreaci dlouholetí organizátoři. Domníváme se, že naše dlouholetá vzájemná spolupráce 
se odráží na kvalitě táborů jako takových, potažmo na snižujícím se počtu zjišťovaných závad i 
počtu a výši pokut. Výjimky však potvrzují pravidlo a pravidelná kontrola, prověřování táborů a 
tábořišť zůstanou i nadále důležitou náplní práce odboru hygieny dětí mladistvých.“  
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


