
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI 

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302 

__________________________________________________________________________________________________ 

Strana 1  
 

V Liberci 1. srpna 2016 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI K 1.8.2016 

Ke dni 1. 8. 2016 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 144 táborů s 207 běhy. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 11 981.  Dle okresů - Česká Lípa 43 táborů/4268 dětí, Jablonec n/N                       

37 táborů/3040 dětí, Semily 33 táborů/2159 dětí a Liberec 31 táborů/2514 dětí.  

Dále bylo ohlášeno 33 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 39 bězích. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 872.  

Ke stejnému datu nebyl žádný dětský letní tábor zakázán. Byla zjištěna jedna neohlášená zotavovací 

akce (okres Liberec).  

Za první polovinu prázdnin jsme zkontrolovali 62 táborů, čtyři jiné podobné akce a devět 

poskytovatelů stravovacích služeb pro LDR. Ve většině případů zjištěny nedostatky méně závažného 

charakteru ● ve stravování (nevhodné skladování surovin, neoddělené mytí provozního a jídelního 

nádobí, na mytí nádobí nebyla používaná teplá voda, nevhodné skladování a hromadění zbytků pokrmů) 

● v ubytování (poškozené a potrhané lino v chatičce dětí, výskyt mrtvého hmyzu v krytech osvětlovacích 

těles)  ● ve zdravotní dokumentaci dětí a dospělých (nebyla předložena zdravotní způsobilost dospělých 

vykonávajících dozor u dětí) ● v zajištění podmínek pro osobní hygienu (nezajištěna dostatečná intimita 

pro provádění osobní hygieny), ● v zásobování pitnou vodou (nevyhovující rozbor vzorku pitné vody)            

a ● v zajištění podmínek pro konání JPA. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 5 blokových pokut 

v celkové výši 2700 Kč.  

Ve zdravotních denících převažují záznamy o drobných úrazech, odřeninách, klíšťatech.  

Nebyly hlášeny mimořádné události, průběh letní dětské rekreace je klidný.  

Přijali jsme a prošetřovali jednu stížnost na hygienické podmínky. Po provedeném místním šetření byla 

shledána neoprávněnou.   

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.  

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, Dvůr Borčice – Všeň, Rokytnice 

n/J, Benecko,  Jablonecko – Malá Skála, Bedřichov, Kořenov, Janov n/Nisou, Splzov, Horní Maxov. 

 

 

 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  


