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V Liberci 25. června 2019 

Tisková zpráva 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI 

Děti odpočítávají poslední dny ve škole a na mnohé z nich čekají prázdninové zážitky z letního tábora. 

K dnešnímu dni máme v Libereckém kraji hlášeno celkem nahlášeno celkem 108 akcí dětské letní 

rekreace se 171 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 10 455. Zatím jsou to čísla orientační, 

protože povinnost ohlásit konání akce mají provozovatelé a pořádající osoby 30 dní před jejím začátkem.  

„Tábořiště zaplní děti hned v pátek po vysvědčení.  Pro organizátory začíná příprava však mnohem dříve.  

V Libereckém kraji se opakovaně setkáváme se zodpovědnými provozovateli, kteří respektují platnou 

legislativu a stejně jako my si přejí co nejklidnější průběh jejich akcí. Máme tedy za sebou období, kdy  

jsme zodpovídali a konzultovali velké množství dotazů týkajících se praktického splnění legislativních 

požadavků na zotavovací akce  - správného splnění ohlašovací povinnosti, povinnosti doložit rozbor pitné 

vody, pokud je tábořiště zásobováno vodou z individuálního vodního zdroje, kvalifikace zdravotníka, 

požadavků na ubytování, vytvoření podmínek pro osobní hygienu (počty WC, sprch, umyvadel, zajištění 

intimity. Velké množství dotazů se týkalo správného zajištění stravování na akcích s vlastní kuchyní, kde 

se většinou jedná o improvizované prostory,“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny 

dětí a mladistvých.  

Při kontrolách letních táborů budeme věnovat 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.  

„Kontroly zásobování pitnou vodou budou v některých lokalitách spojeny s ověřením jakosti pitné vody tj. 

s odběrem vzorku. V loňském roce jsme porovnáním rozborů, které předložili provozovatelé před 

konáním táborů a rozborů, které jsme provedli v průběhu jejich konání, zjistili, že individuální zdroje 

pitné vody jsou nestabilní. Doporučujeme proto sledovat stav individuálních zdrojů pitné vody i 

v průběhu tábora a nespoléhat se pouze na vyhovující výsledek provedený 3 měsíce před zahájením akce, 

jak umožňuje legislativa či naopak provést ho těsně před zahájením akce,“ vysvětluje Hochmalová.  

Před sezónou by odběr vody měl být doplněn o místní šetření zaměřené na průzkum okolí zdroje a 

možných zdrojů znečištění. Před odběrem je dobré zdroj vody vyčistit, odčerpat a preventivně 

dezinfikovat.  

Zdroji pitné vody je třeba se věnovat i v  průběhu akce. V případě studny je důležité věnovat pozornost 

viditelným nečistotám v pramenní jímce, vzhledu, pachu a chuti vody. U dovážené vody je nezbytné 

udržování přepravních nádob v čistotě, denní obměna vody a skladování na stinném místě. Je-li voda 

rozváděna hadicemi, pak hadice nesmí ležet na zemi, po delší stagnaci vody je třeba objem vody před 

použitím vypustit a voda k pití, musí mít přibližně stejnou teplotu. 

„Státní zdravotní dozor nad akcemi letní dětské rekreace je každoročně prioritou našeho odboru v letním 

období. V rámci kontrolního plánu plánujeme zkontrolovat 50 % akcí letní dětské rekreace. Nicméně pro 

to, aby si děti z táborů odnesly jen ty nejhezčí zážitky a vzpomínky, často nestačí zodpovědná činnost 

provozovatelů, pořádajících osob a v konečném důsledku i kontrolních pracovníků, ale je také třeba, aby 

rodiče měli ty správné informace, aby tábory pro svoje děti dobře vybírali zejména s ohledem na jejich 

schopnosti a dovednosti, v ideálním případě tábořiště navštívili a mohli se tak správně rozhodnout,“ 

dodává 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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Nejvíce ohlášených táborů je standardně v okrese Česká Lípa (35 – 4 144 dětí), následují okresy Jablonec 

nad Nisou (27 – 3 155 dětí), Semily (16 – 2 023 dětí), a nejméně táborů proběhne v okrese Liberec (16 – 

1 133 dětí).  

 

Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou (doporučení SZÚ) 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK 
 

https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/Pokyn_SZU_zasobovani_vodou_LDR.pdf

