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V Liberci 6. září 2016 

Tisková zpráva 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2016 

V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 194 akcí letní dětské 

rekreace (LDR) ve 266 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 13 640 dětí, což je o necelých  800 

dětí méně než v roce 2015.   

Dětské tábory probíhají 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. 

Pracovníci KHS LK zkontrolovali 105 táborů, 13 jiných podobných akcí a 10 poskytovatelů 

stravovacích služeb pro LDR v Libereckém kraji. Nebyl vydán žádný zákaz k zahájení ani 

v průběhu konání akce, nebyla vydána žádná opatření v souvislosti s průběhem. V okrese Liberec  

jsme zjistili tři neohlášené akce. V souvislosti s průběhem  LDR jsme přijali a prošetřovali dvě 

stížnosti - na hygienické podmínky a na podmínky ve stravování. Po provedených místních  

šetřeních byla první shledána neoprávněnou a druhá oprávněnou (okres Česká Lípa) - v lednicích 

skladovány neslučitelné potraviny, špinavé lednice, potraviny skladovány spolu s nářadím                           

a zahradnickým náčiním, špinavý elektrický sporák, určený pro přípravu pokrmů.   

Ve zdravotních denících převažovaly záznamy o drobných úrazech a odřeninách. Lokálně byl 

hlášen vyšší výskyt přisátých klíšťat. Nebyla hlášena ani zjištěna žádná hromadná infekční 

onemocnění. 

Při kontrolách akcí LDR konstatovali pracovníci KHS LK zjištění 47 závad, za které bylo uloženo 

celkem 12 sankcí v souhrnné výši 12 700,- Kč (Česká Lípa 1/1 000,- Kč, Liberec 10/11 400,- Kč, 

Semily 1/300,- Kč).   

Zjištěné nedostatky ● ve stravování (nevhodné skladovací podmínky, překročení data použitelnosti 

a minimální trvanlivosti u skladovaných potravin, chybějící doklady o původu potravin, nedostatky 

v čistotě jídelního nádobí) ● v ubytování (chybějící dřevěná podlážka ve stanu, v chatkách patrová 

lůžka s proleženými, roztrženými matracemi se zašlými skvrnami, znečistěné stropy a zdi, volně 

uložené špinavé lůžkoviny) ● ve zdravotní dokumentaci (prohlášení zákonných zástupců starší 

více než jeden den, absence zdravotního průkazu, absence dokladu o způsobilosti pro práci 

s dětmi) ● ve zdravotním zajištění akce (nebyl zajištěn lékař v místě konání akce) ● nedostatky 

v zásobování pitnou vodou (nečistoty s napadaným listím v cisterně s pitnou vodou, zašlý                       

a oprýskaný povrch u této nádoby) ● v zajištění podmínek pro osobní hygienu (nedostatečný počet 

WC mís na počet dětí, nebyla k dispozici tekoucí voda pro mytí rukou u WC, u sprch nebyla 

zajištěna intimita). 

Průběh letošní letní dětské rekreace hodnotíme jako klidný. Nebyly hlášeny žádné mimořádné 

události. Pořádající osoby, s výjimkou třech neohlášených táborů respektovaly platnou legislativu.   
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