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V Liberci 16. srpna 2017 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI K 16.8.2017 

Ke dni 16. 8. 2017 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 171 táborů s 245 běhy. 

Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 14 377.  Dle okresů - Česká Lípa 60 táborů/5923dětí, 

Semily 45 táborů/2856 dětí, Liberec 34 táborů/2861 dětí a Jablonec n/N 32 táborů/2737 dětí.  

Dále bylo ohlášeno 27 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 35 bězích. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 764.  

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

K  16. 8. 2017 bylo zkontrolováno 77 táborů, 8 jiných podobných akcí a 5 poskytovatelů 

stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Zjišťované nedostatky jsou ● ve stravování (nevhodné 

skladování potravin – dodatečné zamrazování, skladování vzájemně neslučitelných potraviny 

v chladícím zařízení, neoddělené pracovní plochy, nezakrytá nádoba na biologický odpad, opotřebované 

vybavení kuchyně, nedodržování čistoty) ● ve zdravotní dokumentaci dětí a dospělých (nebyla 

předložena zdravotní způsobilost dospělých vykonávajících dozor u dětí) ● ve zdravotním zajištění akce 

(nevhodně využívaná ošetřovna pro ubytování zdravotnice s malým dítětem) ● v zajištění podmínek pro 

osobní hygienu (nezajištěna sprcha pro provádění osobní hygieny) ● v zásobování pitnou vodou                      

● v zajištění podmínek pro konání jiné podobné akce.   

Za zjištěné nedostatky byly od začátku prázdnin uloženy 4 sankce v celkové výši 2 000 Kč.  

Průběh letní dětské rekreace je v Libereckém kraji klidný. Ve zdravotních denících převažují záznamy o 

drobných úrazech, odřeninách, klíšťatech – oproti loňskému roku je v některých lokalitách zjišťován 

vyšší výskyt klíšťat. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění.  

V souvislosti s probíhající letní dětskou rekreací není evidována žádná stížnost.  

Při kontrolách letních dětských táborů věnují pracovníci KHS LK pozornost zejména nedostatkům 

nalezeným loňském roce – zaměřují se na stravování, na kontrolu zajištění zásobování pitnou vodou a na 

kontrolu zdravotní dokumentace dětí i dospělých. Současně aktivně vyhledávají zotavovací akce, které 

nesplnily ohlašovací povinnost.  

 

 

 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  


