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Tisková zpráva 

PRŮBĚH LETNÍ DĚTSKÉ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI K 15.7.2019 

Ke dni 15.7.2019 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 162 táborů s 255 běhy. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 15 168.  Dle okresů - Česká Lípa 50 táborů/5 711 dětí, Semily - 45 táborů/3 

064 dětí, Jablonec n/N - 38 táborů/3 923 dětí, Liberec – 29 táborů/2 470 dětí.  

Dále evidujeme 19 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout ve 26 bězích. Předpokládaný počet 

rekreovaných dětí je 621.  

Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 27 táborů, 3 jiné podobné akce a 2 

poskytovatele stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Zjišťované nedostatky jsou ● ve 

stravování (dodatečně zamrazené potraviny s prošlou dobou spotřeby, domácí potraviny neznámého 

původu) ● v zásobování pitnou vodou ● v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí.   

Za zjištěné nedostatky byly dosud uloženy 3 pokuty v celkové výši 2 500,- Kč.  

Kontrolně byly odebrány 3 vzorky pitné vody na 3 tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů. 

Laboratorní výsledek z 1 individuálního zdroje nevyhověl požadavkům legislativy v mikrobiologických 

ukazatelích. Provozovateli bylo předáno 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. V tomto případě bylo ihned po zjištění nevyhovujícího výsledku zajištěno náhradní 

zásobování pitnou vodou (voda balená).  

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji zatím hodnotíme jako klidný. Neevidujeme žádný 

hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění. Ze zdravotních deníků je zatím patrný 

jednoznačně nižší výskyt klíšťat v porovnání s uplynulým rokem a také menší počet úrazů. Naopak si 

pořádající osoby/provozovatelé zaslouží pochvalu za vylepšení (nové pracovní plochy, vybavení 

v kuchyních, nové stanové plachty, doplnění tekoucí vody přímo k hygienickému zařízení)“, hodnotí 

situaci ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže.  

Zatím jsme žádný dětský letní tábor nezakázali a nezjistili žádný 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.  

Dětské tábory se uskuteční 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, Jesenný, Vyskeř, Hrubá Skála, Rokytnice n/J, Benecko, 

Jablonecko – Malá Skála, Bedřichov, Kořenov, Janov n/Nisou, Splzov, Frýdštejn. 

 

 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK 
 


