
Krajská  hygienická  stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 

V Liberci 20. února 2008 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ ZA 4.ČTVRTLETÍ 2007 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 vykonali pracovníci KHS LK  425  kontrol provozovnách společného 
stravován Počty kontrol  v jednotlivých okresech LK – okres Česká Lípa 95; Jablonec n/N 89; Liberec 
138; Semily 103. Za rok 2007 bylo v LK provedeno  celkem 1936 kontrol v provozovnách společného 
stravování.  

Za 4. čtvrtletí roku 2007 
bylo uloženo 21 opatření         
k nápravě    (10 x nařízení 
likvidace pokrmů,  4x 
pozastavení výkonu 
činnosti, 1x zákaz užívání 
vody, 6x provedení 
sanitace).  

Poče t kontrol dle  typu provozovny za 4. čtvrtle tí 2007
v Libe reckém kraji

39

34
42 5

305
Zařízení s výrobou pokrmů

Zařízení bez výroby pokrmů

Stravování pro zdravotnická
zařízení a sociální služby

Prodejny potravin s rychlým
občerstvením

Ostatní

Za zjištěné nedostatky bylo 
uloženo celkem 75 sankcí 
v celkové výši 232 700,- 
Kč; z toho 48 blokových 
pokut ve výši 65 700,- Kč. 

 

Nejčastěji zjišťované závady se týkají špatné 
manipulace s potravinami, nedodržování zásad 
správné hygienické praxe při manipulaci s pokrmy, 
špíny a nepořádku v provozovnách, nedostatků při 
zajištění pitné vody, nedostatků v podání důkazu o 
zavedení postupů na principu kritických bodů 
(HACCP), jejichž smyslem je ochrana zdraví 
spotřebitelů cestou provádění preventivních postupů, 
které dokazují, že si provozovatel uvědomuje rizika 
spojená s jeho činností a má tato rizika pod kontrolou.  

Sankce v provozovnách společného stravování 
v 4. čtvrtletí 2007 v LK

Jablonec n/N
73 500 Kč

Liberec
52 000 Kč

Sem ily
41 000 Kč

Česká Lípa
 64 500 Kč

 

Ve 4. čtvrtletí rozhodl Hlavní hygienik ČR o celostátním víceletém úkolu pro KHS zaměřeném na 
monitorování přítomnosti akrylamidu v pokrmech, které se připravují v provozovnách poskytujících 
stravovací služby. Jedná se o sběr dat a sledování účinnosti přijatých opatření výrobci.  
Akrylamid  je považován za pravděpodobný karcinogen – tedy látku, která může být příčinou onemocnění 
rakovinou u lidí. Dříve se předpokládalo, že zdrojem akrylamidu je pitná voda a kouření. Na základě dalších 
výzkumů však bylo prokázáno, že akrylamid  vzniká přirozeným způsobem v potravinách  při pečení, grilování 
nebo smažení. Akrylamid je vedlejším produktem „hnědnutí“ a vytvořené množství závisí mimo jiné 
na obsahu škrobu v potravině a výši teploty a délce jejího působení. Byl nalezen např. v chlebu, 
smažených bramborových výrobcích jako lupíncích, hranolcích, bramboráku, v sušenkách a kávě. 
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Předměty běžného užívání – ve 4. čtvrtletí 2007 proběhly 2 úkoly hlavního hygienika,                
v jejichž rámci KHS LK prováděla v tržní síti Libereckého kraje kontrolu hraček a výrobků 
pro děti do 3 let a kontrolu předmětů přicházejících do styku s potravinami. V rámci prvního 
úkolu bylo odebráno 5 vzorků hraček a 4 vzorky předmětů pro děti do 3 let. Z vyšetřených 

vzorků byla 1 hračka a 3 výrobky pro děti do 3 let nevyhovující. (Po ověření výsledků 
vyhlašuje HH nevyhovující výrobky jako „nebezpečné výrobky“ –  jejich přehled je k dispozici mj. na 
www.khslbc.cz v sekci aktuality.) V rámci druhého úkolu bylo zkontrolováno 8 vzorků předmětů, 
přicházejících do styku s potravinami -nádobí. Žádný z vyšetřených vzorků nebyl zdravotně závadný. 
Celkem bylo za 4. čtvrtletí provedeno 63 kontrol předmětů běžného užívání a vyšetřeno 22 výrobků. 
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK                   


