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V Liberci 5. září 2018 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI KE DNI V ROCE 2018 

V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 203 akcí letní dětské 

rekreace (LDR) ve 295 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 15063 dětí, což je o necelých 900 

dětí více  než v roce 2017.   

Dětské tábory se uskutečnily v již tradičních atraktivních lokalitách Libereckého kraje. Jednalo  

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. 

Pracovníci KHS LK zkontrolovali 93 táborů, 11 jiných podobných akcí a 6 poskytovatelů 

stravovacích služeb pro LDR. Při kontrolách zjistili jednu neohlášenou zotavovací akci                    

a konstatovali zjištění 26 závad, za které bylo uloženo celkem 11 pokut v souhrnné výši 10 000,- 

Kč.   

Zjišťované nedostatky ● ve stravování (nevhodné skladování potravin – dodatečné zamrazování 

pečiva a uzenin, společně skladovány neslučitelné druhy potravin, nevhodné teploty; křížení 

činností při zpracovávání surovin a potravin, nedostatky v provozní hygieně, prošlé potraviny) ● 

v zásobování pitnou vodou ● v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí ● ve zdravotním 

zabezpečení akce ● ve zdravotní dokumentaci ● v zajištění podmínek pro konání jiné podobné 

akce (nebyla vybudována kuchyně ani postele pro děti) ● nesplnění ohlašovací povinnosti.   

V průběhu letošních kontrol LDR jsme se mj. zaměřili na kontrolu ověření jakosti pitné vody 

tam, kde nebyl veřejný vodovod. Odebrali jsme celkem 21 vzorků a zjistili 10. nevyhovujících 

zdrojů pitné vody. Pěti provozovatelům akcí letní dětské rekreace bylo předáno rozhodnutí s 

omezením používání pitné vody z individuálního zdroje (pramen/studánka) nebo vody dovážené 

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. Ihned po zjištění nevyhovujících výsledků byly zajištěny náhradní dodávky pitné vody 

z veřejného vodovodu.  

Nemocnost dětí byla nízká, ve zdravotních denících převažovaly záznamy o drobných úrazech 

typu odřenin a naraženin, dále bolesti hlavy související s horkým počasím a únava. Vzhledem ke 

klimatickým podmínkám byl zaznamenán nižší výskyt přisátých klíšťat. Účastníky jedné 

zotavovací akce postihl epidemický výskyt průjmového onemocnění. Vzhledem k tomu, že 

příznaky odezněly během 24 hodin, nebylo nutné akci přerušit.  

V průběhu letní dětské rekreace jsme řešili 3 stížnosti rodičů, z nichž jedna byla oprávněná – 

týkala se nedostatků ve stravování. Stížnosti na zásobování pitnou vodou a vybavenost karavanů 

lůžky pro děti byly neoprávněné.  

Řešili jsme i případ výskytu štěnic a pokousání jednoho dítěte. Provozovatelka ihned zajistila 

odbornou firmu DDD, která realizovala speciální desinsekci příslušného pokoje a spacích pytlů, 

dále kontrolu ostatních pokojů, kde přítomnost štěnic nezjistila. Provozovatelka dále zajistila 

vyprání dalších osobních věcí a zavazadel všech dětí, které byly na pokoji ubytovány a ihned po 

zjištění poštípání přestěhovány. Pokoj byl pro další rekreaci uzavřen až do provedení dalších 2 

dezinsekčních zásahů.  
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Průběh letošní letní dětské rekreace hodnotíme jako klidný. Pořádající osoby respektovaly 

platnou legislativu i  vysoké venkovní teploty - zajistily dostatečný pitný režim dětí a 

přizpůsobily programy a hry dětí.  
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