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Tisková zpráva 

PRŮBĚH LETNÍ DĚTSKÉ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI K  16.8.2019 

K 16.8.19 zaměstnanci KHS LK zkontrolovali 87 táborů, 4 jiné podobné akce a 6 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 přímém slunci) ● 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 ● ve zdravotní 

dokumentaci (chybějící doklady o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na ZA). Za zjištěné nedostatky 

uložili 14 pokut v celkové výši 13 500,- Kč.  

„V souvislosti s akcemi letní dětské rekreace jsme přijali 1 podnět na nevyhovující hygienické podmínky 

na zotavovací akci. Tento jsme na místě prověřili a shledali neoprávněným. Podstatou nespokojenosti 

rodičů bylo jednodušší hygienické zázemí (suché záchody, kusové mýdlo v síťce, mycí žlaby s výtokovými 

kohouty místo umyvadel, neosvětlené sprchy v dřevěných „budkách“), které však legislativa umožňuje. 

Dále si rodiče stěžovali na nedostatečný pitný režim a stravování. Při kontrole nebyly zjištěny 

nedostatky - stravování i pitný režim byly zajištěny v souladu s platnou legislativou“, uvedla Mgr. Petra 

Hrubá, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých pro Liberec a Jablonec n/N. a dodává, že „ačkoliv 

se prázdniny a s nimi konání zotavovacích akcí pro děti chýlí ke konci, pokračujeme v kontrolách akcí                

i v kontrolách dodržování omezení používání pitné vody z individuálních zdrojů a zajištění náhradního 

zásobování tam, kde bylo rozhodnutím uloženo na základě nevyhovujícího laboratorního výsledku“.   

6 laboratorních výsledků odebrané pitné vody nevyhovělo požadavkům legislativy v mikrobiologických 

ukazatelích. Provozovatelům bylo rozhodnutím omezeno 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.  

Průběh letní dětské rekreace je bez mimořádných událostí, neevidujeme žádná hromadná či horečnatá 

onemocnění.  Záznamy ve zdravotních denících poukazují na nižší výskyt klíšťat v porovnání s loňským 

rokem, nicméně některé lokality se potýkají s vyšším výskytem komárů a vos.  

Ke dni 16.8.2019 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 192 táborů s 287 běhy. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 16 745. Dále evidujeme 25 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout 

ve 34 bězích a počtem rekreovaných dětí 729.  
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