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V Liberci 25. června 2020 

Tisková zpráva 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V LIBERECKÉM KRAJI 

Letošní školní rok, který významně poznamenala pandemie onemocnění COVID-19 pomalu končí a i 

přes původně nejisté vyhlídky startuje sezóna letních dětských táborů.  Pro všechny, kteří se na organizaci 

táborů podílejí, ale i pro zaměstnanci krajských hygienických stanic, pro rodiče i děti to v letošním roce 

bude všechno trochu jinak. Přesto věříme, že tyto akce proběhnou bez komplikací a ke spokojenosti všech 

zúčastněných. K dnešnímu dni máme v Libereckém kraji hlášeno celkem nahlášeno celkem 154 akcí 

(zotavovací akce a jiné podobné akce) s 260 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 11 922.  

Jiné podobné akce do výčtu zahrnujeme z důvodu respektování vydaných doporučení o jejich ohlášení                

i přesto, že u těchto typů akcí ohlašovací povinnost není. Zatím se jedná o čísla orientační, protože 

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

„Tábořiště zaplní děti většinou už o víkendu.  Pro organizátory to v letošním roce znamenalo mnohem 

více práce s přípravami, kterou navíc museli zvládnout v relativně krátkém čase, vzhledem ke zmiňované 

epidemiologické situaci a nejistotě zda bude možné tábory pořádat. Hygienicko-protiepidemická opatření 

stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace vydaná Ministerstvem zdravotnictví vnesla do jinak 

zaběhnuté praxe pořadatelů řadu dalších doporučení, ze kterých vyplynulo velké množství dotazů. Řešili 

jsme zejména požadavky na hygienická zařízení a jejich počty vzhledem k podezření či výskytu infekce, 

dezinfekci, zásobování pitnou vodou, což navíc na řadě tábořišť bylo zkomplikováno přívalovými dešti           

a znečištěním zdrojů, způsob zajištění stravování včetně účasti dětí na přípravě pokrmů, dále 

zdravotnické posudky u dětí a dospělých osob, organizaci aktivit a režim dne atd.“ 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.  

„Téměř tradičně budou kontroly zásobování pitnou vodou v některých lokalitách spojeny s ověřením 

jakosti pitné vody tj. s odběrem vzorku, a to vzhledem k výkyvům počasí, ale i zkušenosti z předchozích 

let, kdy se provedenými odběry vzorků opakovaně potvrzuje nestabilita povrchových vodních zdrojů, ale             

i vody dovážené, či jiným způsobem dopravované do místa určení. Vzhledem k počasí, které panovalo na 

Liberecku o uplynulém víkendu, informovali jsme organizátory táborů v těchto lokalitách o situaci                       

a nezbytnosti zkontrolovat vodní zdroj ještě před začátkem akce,“ vysvětluje Hochmalová.  

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. Ačkoli jsme se v rámci přípravné fáze a součinnosti s pořádajícími osobami snažili, aby vše bylo 

pro klidný chod tábora zajištěno, může nastat i situace, kdy bude třeba řešit mimořádnou situaci v podobě 

podezření či výskytu infekčního onemocnění. Více než kdy jindy je klíčovou osobou na táboře zdravotník, 

jeho odborné posouzení stavu dítěte a zvolení dalšího postupu. Věříme, že dobře nastavená komunikace s 

pořadateli, aplikace pravidel a doporučení povede ve výsledku k bezproblémovému průběhu táborů, 

případně nám všem v mnohém usnadní spolupráci,“ 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 



 

 Strana 2 (celkem 2)  

Libverda; Semilsko – Rakousy u Turnova, Jesenný, Vyskeř, Hrubá Skála, Rokytnice n/J, Benecko, 

Jablonecko – Malá Skála, Bedřichov, Kořenov, Janov n/Nisou, Splzov, Frýdštejn. 

Nejvíce ohlášených táborů je standardně v okrese Česká Lípa (59), následují okresy Semily (33), okres 

Liberec (32), okres Jablonec nad Nisou (30). 

 

Deset nejčastěji kladených dotazů v souvislosti s pravidly k táborům a letním rekreacím 2020 

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

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK 
 

https://koronavirus.mzcr.cz/deset-nejcasteji-kladenych-dotazu-v-souvislosti-s-pravidly-k-taborum-a-letnim-rekreacim-2020/
https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/Pokyn_SZU_zasobovani_vodou_LDR.pdf

