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PRŮBĚH LETNÍ DĚTSKÉ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI K  1.8.2019 

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako klidný bez mimořádných událostí. 

Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění. Objevili jsme jeden tábor 

neohlášený. Při kontrolách letních táborů věnujeme největší pozornost zdravotnímu zabezpečení zotavovacích 

akcí, včetně mj. zajištění zásobování pitnou vodou způsobu stravování, dodržování vhodné skladby jídelníčku, 

dodržování pitného režimu, ubytování, režimu dne či vybavenosti lékárničky. Pokračujeme v odebírání vzorků 

na tábořištích zásobovaných individuálními zdroji pitné vody“, shrnuje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka 

odboru hygieny dětí a mládeže. 

Za první měsíc prázdnin jsme zkontrolovali 60 táborů, 4 jiné podobné akce a 5 poskytovatelů 

stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Zjišťované nedostatky jsou ● 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 slunném místě) ● 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. Za zjištěné nedostatky jsme dosud uložili 11 pokut v celkové výši 10 500,- Kč.  

4 laboratorní výsledky odebrané pitné vody nevyhověly požadavkům legislativy v mikrobiologických 

ukazatelích. Provozovatelům jsme předali rozhodnutí s omezením 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. Dodržování omezení a zajištění náhradního zásobování průběžně kontrolujeme.  

„Řešili jsme výskyt štěnic na zotavovací akci, která se konala v ubytovacím zařízení s celoročním provozem. 

Jejich výskyt jsme potvrdili naštěstí pouze na jednom pokoji. Děti z něj byly přestěhovány do jiného pokoje a 

celá akce proběhla podle plánu až do konce. Současně proběhl dezinsekční zásah odborné firmy a to nejen na 

zařízení, ale byla ošetřena i zavazadla a oblečení dětí ze zasaženého pokoje“, říká Hochmalová.  

Štěnice domácí je globálním zdravotním problémem, který se týká nejen ubytovacích zařízení s nízkým 

hygienickým standardem, squatů, lidí bez domova a bytů v sociálně vyloučených lokalitách, ale i domácností, 

penzionů a hotelů – mnohdy s vysokou úrovní hygieny. „Z tohoto důvodu je vhodné při cestování dodržovat 

preventivní opatření, kterými můžeme případné riziko snížit jako např. neodkládat  zavazadla či jiné osobní 

předměty, které by mohly sloužit štěnicím jako úkryt blízko postele, ani na zem. Není vhodné vozit na cesty 

různé polštářky a plyšové hračky, které mohou štěnicím sloužit jako „dopravní prostředek“. V případech kdy 

děti cestují samy a  nevyhneme se těmto společníkům, doporučujeme vybírat takové, které lze po návratu 

vyprat při teplotě minimálně 60 °C, případně použít cyklus sušení, pokud je sušička prádla k dispozici, menší 

předměty lze  v plastovém obalu vložit do mrazáku minimálně na dobu 72 hodin“, radí MUDr. Jana 

Prattingerová, ředitelka oboru protiepidemického a dodává „při návratu z cest je na místě vybalovat zavazadlo 

a prohlížet oblečení v jedné místnosti např. v koupelně, kde je možné oblečení vyklepat do vany.  

Ke dni 1.8.2019 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 185 táborů s 279 běhy. Předpokládaný počet 

rekreovaných dětí je 16 244.  Dle okresů - Česká Lípa 52 táborů/5 797 dětí, Semily - 55 táborů/3 570 dětí, 

Jablonec n/N - 43 táborů/4 097 dětí, Liberec – 35 táborů/2 780 dětí. Dále evidujeme 24 jiných podobných 

akcí, které by měly proběhnout ve 33 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 719. Předpokládáme, 

že tato čísla se už příliš měnit nebudou, protože ohlašovací povinnost organizátorů je legislativou dána 30 dní 

před začátkem akce.  
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