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Tisková zpráva 

PRŮBĚH LETNÍ DĚTSKÉ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI K 31.7.2020 

Ke dni 31.7.2020 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 216 táborů s 318 běhy. Předpokládaný 

počet rekreovaných dětí je 16 099.  Dle okresů - Česká Lípa 69 táborů/6 608 dětí, Jablonec n/N - 53 

táborů/4 457 dětí, Liberec – 47 táborů/1 977 dětí, Semily - 47 táborů/3 057 dětí.     

Dále evidujeme 50 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 80 bězích. Předpokládaný počet 

rekreovaných dětí je 1 645.      

Za prvních měsíc prázdnin jsme zkontrolovali 50 táborů a 8 jiných podobných akcí. Uložili jsme 3 

pokuty v celkové výši 4 000,- Kč. Zjišťované nedostatky jsou ● v zásobování pitnou vodou ● ve 

stravování (dodatečně zamrazené potraviny, potraviny s prošlým dobou spotřeby)  ● v zajištění podmínek 

pro konání jiné podobné akce (závady ve stravovací části, skladování zbytků hotových pokrmů, 

dodatečně zamrazené potraviny).   

Kontrolně jsme odebrali 11 vzorků pitné vody na 11 tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů. 

Třem provozovatelům bylo předáno rozhodnutí o zákazu 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. Důvodem bylo nesplnění požadavků legislativy v mikrobiologických ukazatelích. 

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako relativně klidný. Zjišťované závady jsou 

spíše ojedinělé. Ve většině se týkají stravovacího úseku, který je tím nejdynamičtějším co do spektra 

činností, ale zároveň i tím, kde je výskyt závad pravděpodobnější. Žádné závady naopak nezjišťujeme při 

vedení zdravotnické dokumentace dětí i dospělých a při plnění zvýšených požadavků na úklid a dezinfekci, 

ke kterým provozovatelé přistupují velmi zodpovědně“, konstatuje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka 

odboru hygieny dětí a mládeže.  

K dnešnímu dni jsme žádný dětský letní tábor nezakázali a nezjistili žádný neohlášený. Neevidujeme 

žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění.  

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.  

„V souvislosti s onemocněním COVID-19 probíhala dosud šetření na 5 akcích letní dětské rekreace. 

Jedna akce v okrese Jablonec n/N byla ukončena. Jednalo se o případ, kdy po předčasném návratu dítěte, 

nikoliv pro zdravotní potíže, byla prokázána pozitivita. V této souvislosti jsme zprostředkovali odběry pro 

58 osob. Všechny byly negativní, vztahují se na ně karanténní opatření, o kterých jsme je poučili. 

Vzhledem k tomu, že účastníci nebyli z LK, byly předány informace místně příslušným hygienickým 

stanicím“, vysvětluje Hochmalová.  

Další tři šetření probíhaly v souvislosti s napojením na pozitivní případ mimo zotavovací akci. Testované 

osoby byly negativní a tábory proběhly dle plánu.  

„V druhé půlce července jsme zaznamenali vyšší počet telefonických konzultací v souvislosti s výskytem 

zdravotních potíží u účastníků táborů. Jednalo se zejména o zvýšené teploty, bolesti v krku, kašel, rýmu, 

tedy o příznaky, které mimo jiné provázejí i onemocnění COVID-19. Zdravotníkem přítomným na 

zotavovací akci byl stav posouzen, bylo vyloučeno napojení na pozitivní, či kontaktní osoby s COVID-19 

a dítě bylo izolováno. V případě neustupujících obtíží byly děti předány zákonným zástupcům, kteří je 

odvezli domů, kde případně dále řešili potíže s pediatrem“, dodává Hochmalová.   
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