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V Liberci 18. července 2022 

Tisková zpráva 

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 18.7.2022 

Ke dni 18. 7. 2022 máme v Libereckém kraji 
nahlášeno celkem 176 táborů s 263 běhy. 
Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 14 835.  
Dle okresů – Česká Lípa 56 táborů/5 571 dětí, 
Semily - 42 táborů/2 610 dětí, Jablonec n/N – 39 
táborů/3 293 dětí, Liberec – 39 táborů/3 361 dětí.  

Dále evidujeme 22 jiných podobných akcí, které by 
měly proběhnout v 37 bězích. Předpokládaný počet 
rekreovaných dětí je 926.      

Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 32 táborů, 7 jiných podobných akcí a 2 
provozovatele stravovacích služeb.   

V rámci kontrol jsme odebrali 9 vzorků pitné vody na 9 tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů. 
Laboratorní výsledky z dosud vyšetřených vzorků potvrdily nevyhovující výsledek u dvou zdrojů, a to 
v mikrobiologických ukazatelích, na ostatní výsledky čekáme. Provozovateli bude předáno rozhodnutí se 
zákazem používání nejakostní 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.  Do doby, než budou 
provedena nápravná opatření a jejich účinnost ověřena kontrolním rozborem musí být zajištěno náhradní 
zásobování pitnou vodou (voda balená/cisterna).  

Při kontrolách věnujeme pozornost vybavení tábořišť s důrazem na hygienická zařízení (počty WC, 
umývárny, dezinfekce), zásobování tábořišť pitnou vodou, doložení laboratorních rozborů pitné vody, 

pokud je tábořiště zásobováno vodou z individuálního vodního zdroje, 
vybavení kuchyní. Zaměřujeme se také na plnění režimových požadavků, 
skladbu jídelníčku a zdravotnické zajištění – vybavení lékárniček, doložení 
prohlášení o bezinfekčnosti, posudky o zdravotní způsobilosti dětí a 
dospělých, vedení zdravotnické dokumentace, držení zdravotních průkazů 
u osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné.  

 
„Při kontrole jídelníčků se více zaměřujeme na kvalitu připravovaných pokrmů ve smyslu jejich pestrosti, 
zdali je na jídelníčku dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, různých druhů mas, bezmasých 
pokrmů, dále zda i v připravovaném pitném režimu jsou zastoupeny nápoje neslazené, mléčné, ovocné 
šťávy aj.,“ popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK a 
pokračuje: „samozřejmě tím nejdůležitějším kritériem pro volbu surovin pro přípravu pokrmů je jejich 
bezpečnost, zdravotní nezávadnost a až poté skladba jídelníčku. Jiné možnosti včetně technologického 
vybavení bude mít tábor na louce s polní kuchyní než vybavená kuchyně v pevném objektu, natož ta 
hotelová. Jídelníček na táborech by měl významnou měrou ovlivnit zdravotník. Měl by při volbě pokrmů 
přihlédnout ke zdravotnímu stavu dětí např. z hlediska alergií, k programu tábora a také k počasí. 
Avízované nadcházející horké počasí nahrává spíše lehčí skladbě pokrmů jako jsou zeleninová bezmasá 
jídla a svačiny v podobě ovoce a pitnému režimu založenému na pitné vodě ochucené citrusy atd. Ruku 
v ruce by pak měl jít i program bez významné fyzické zátěže a dlouhého pobytu na sluníčku“. 

Dosud jsme uložili jednu sankci ve výši 1 500,- Kč za závady při zajištění jiné 
podobné akce – nepořádek a nedostatečná provozní hygiena v kuchyni.   

Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá 
onemocnění. Ze zdravotních deníků a informací zdravotníků zatím nejsou patrné 
žádné, které by se vymykaly běžné praxi. Na některých místech zjištěn vyšší 
výskyt klíšťat a vos. Zranění se omezují na drobné běžné úrazy u dětí – odřeniny 
a pořezání. 

Zatím jsme žádný dětský letní tábor nezakázali a nezjistili žádný neohlášený.  
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„Prozatím hodnotíme průběh táborů jako klidný. Požadovaná zdravotnická dokumentace je v pořádku, je 
zachováno používání dezinfekce, jednorázových ručníků, rukavic, mýdla s dezinfekcí, pro případ potřeby 
jsou k dispozici roušky, respirátory. Doposud bylo příznivé počasí, které přeje fyzickým činnostem, 
účastníci jsou aktivní, tábory hýří barvami vyráběných triček na památku, dobrou náladou a spokojeností 
všech aktérů,“ uzavírá prvních 14 dní prázdnin Hochmalová.  

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. 
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