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V Liberci 28. června 2018 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI  

Ke dni 27. 6. 2018 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 96 táborů s 153 běhy. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 10 116.  Dle okresů - Česká Lípa 35 táborů/4595 dětí, Jablonec n/N - 20 

táborů/2229 dětí,  Semily - 23 táborů/1731 dětí, Liberec – 18 táborů/1561 dětí.  

Dále bylo ohlášeno 16 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 19 bězích. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 395.  

Vzhledem k ohlašovací povinnosti měsíc před konáním zotavovací akce nepovažujeme tato čísla za 

konečná. Dozor nad letní dětskou rekreací je jednou z priorit letního období resp. prázdnin. Plánujeme  

zkontrolovat zhruba polovinu akcí letní dětské rekreace a začneme hned první prázdninový týden.  

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, Doksy; Liberecko – Českodubsko, louky v okolí Raspenavy, Vápno, Ferdinandov, Bílý 

Potok, Lázně Libverda, Žibřidice; 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, Josefův Důl, Lučany n/Nisou. 

Každoročně se při kontrolách zaměřujeme na nedostatky nalezené v minulé sezoně – tzn. především na 

stravování, kontrolu zajištění zásobování pitnou vodou a na kontrolu zdravotní dokumentace dětí i 

dospělých. Pozornost budou pracovníci KHS LK věnovat dále zajištění pitného režimu, zajištění 

podmínek pro osobní hygienu, ubytování i organizaci denního režimu. V rámci prováděného SZD  

provedeme kontrolu ověření jakosti pitné vody tam, kde není napojení na veřejný vodovod.  

--------------- 

Zotavovací akce (§§ 8-11 zákona č. 258/2000 Sb.) 

→ organizovaný pobyt 30 a více dětí do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, 

zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti; 

→ ohlašovací povinnost 1 měsíc před zahájením akce – termín a místo konání, počet zúčastněných osob, způsob 

zabezpečení pitnou vodou, způsob zajištění stravování účastníků 

→ podmínka účasti dětí = zdravotní způsobilost dítěte – posudek o zdravotní způsobilosti (PLDD) + potvrzení, 

že nepřišlo v uplynulých 14 dnech do styku s infekčním onemocněním (zákonný zástupce) + nejeví známky 

akutního onemocnění 

→ podmínky účasti fyzických osob činných při ZA – způsobilost posuzuje a posudek vydává (PL) + zdravotník 

– předepsané vzdělání, pracovníci kuchyně – zdravotní průkaz, hygienické minimum  

Jiná podobná akce (§ 9 zákona č. 258/2000 Sb.) 

→ organizovaný pobyt dětí v počtu menším než 30 dětí na dobu 5ti a méně dní 

→ není stanovena ohlašovací povinnost 

→ musí být zajištěno  hygienicky nezávadný stav zařízení  zásobování akce pitnou vodou  účast způsobilých 

fyzických osob   
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