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JAK POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU TÁBORA: 

 Vybrat vhodnou lokalitu (přístupová cesta, která je důležitá vzhledem 

k dostupnosti hasičů a lékařské péče, bez nadlimitního hluku a znečištění 

ovzduší)  Zvážit typ tábora, kam dítě posílám, vzhledem k jeho věku a zdatnosti   Kde a jak budou děti ubytováni 

 Stany 

 děti si vozí většinou své spacáky, karimatky, polštáře 

 stany musejí mít nepromokavou plachtu 

 od země musejí být chráněny proti vlhku 

 důležitá je dostupnost záchodů a umýváren 

 povinnost pitné vody k čištění zubů 

 

  Chatky a jiné stavby (pevné budovy) 

 stav musí být hygienicky nezávadný 

 musí být suché s přirozeným odvětráním a osvětlením 

 důležitá je dostupnost záchodů a umýváren 

 povinnost pitné vody k čištění zubů 

  Kde a jak se budou děti stravovat 

 Vlastní táborová kuchyň 

 prostor stravování vždy zastřešen 

 5x denně strava (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) 

 strava musí odpovídat věku dětí i jejich fyzické zátěži 

 k snídani teplý nápoj a 1 hlavní jídlo denně teplé 

 nápoje k dispozici po celý den 

 povinnost pitné vody k pití, vaření, mytí nádobí 
 

 Provozovny stravovacích služeb 

 5x denně strava (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) 

 strava musí odpovídat věku dětí i jejich fyzické zátěži 

 k snídani teplý nápoj a 1 hlavní jídlo denně teplé 

 nápoje k dispozici po celý den 

 povinnost pitné vody k pití, vaření, mytí nádobí 
  Zjistit si pravdivé recenze, ne všechny informace přes webové stránky jsou 

pravdivé. Z našich zkušeností vyplývá, že právě neohlášené akce jsou často 

problematické a neodpovídají hygienickým zásadám. 
 

V případě nejasností kontaktujte příslušnou KHS, kde vědí o kvalitách jednotlivých 

táborů, které tábory jsou ohlášeny a zda se tam provádí pravidelná kontrola. 


