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V Liberci 26. února 2009 

 

Tisková zpráva 

KONTROLY PROVOZOVEN SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ V PRŮBĚHU FIS WSC LIBEREC 2009  

V průběhu mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 odborní pracovníci KHS Libereckého 
kraje se sídlem v Liberci provádějí kontroly ve stravovacích provozech zajišťujících jak stravování 
účastníků šampionátu tak návštěvníků. 

Od zahájení šampionátu k dnešnímu dni bylo provedeno 30 kontrol ve stravovacích zařízeních, která 
se různým způsobem podílí na poskytování stravovacích služeb v rámci šampionátu.  

Největší podíl (co do počtu porcí) na stravování  účastníků (nejde jen o sportovce, ale o celé realizační 
týmy, novináře, dobrovolníky…) a návštěvníků areálů mají 2 cateringové firmy, které část jídel 
připravují přímo v Liberci v kuchyni TU v Harcově a v kuchyni restaurace v budově u skokanských 
můstků na Ještědu, část dováží z Prahy a část pro ně zajišťují místní výrobci ve svých provozovnách.  

Byly uskutečněna kontrola v centrální kuchyni TU Harcov v Liberci, odkud je jídlo dále rozváženo na 
6 výdejních míst v objektech TU Liberec, do 5 výdejních stanů ve Sportovním areálu Vesec a ve 
výdejně jídel v Zeleném údolí. Tato výdejní místa byla postupně již zkontrolována.  

Ve Sportovním areálu Ještěd zajišťuje stravování druhá cateringová společnost. Kontrola pracovníků 
KHS LK byla zaměřena jak na její centrální kuchyni ve stávající restauraci v budově u můstků,  tak na 
4 výdejní stany rozmístěné v areálu, kam je jídlo z centrální kuchyně dodáváno.     

O záměrech a rozsahu činnosti cateringových firem jsme byli předem informováni, při kontrolách se 
potvrdilo, že činnost je provozována v souladu s ohlášením 

Dále bylo provedeno celkem 12 kontrol ve stáncích s rychlým občerstvením, které jsou umístěny 
v centru Liberce. Zaměřili jsem se zejména na stánky, jejichž sortiment a rozsah činnosti může 
představovat jistou míru rizika vzniku alimentárního onemocnění.  

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

Od začátku roku do začátku šampionátu bylo zkontrolováno celkem 170 vytipovaných restaurací, 
bufetů, jídelen a stánků zejména ve městě  Liberec a v přilehlých horských oblastech okresů Liberec, 
Jablonec a Semily. Cílem těchto kontrol bylo ověření dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti 
potravin a pokrmů v provozovnách, kde se předpokládalo stravování návštěvníků MS. Bylo při nich 
odebráno 49 vzorků, včetně stěrů z pracovního ploch. Nejčastěji byly zjišťovány nedostatky při 
skladování potravin, nedostatky v kvalitě úklidu či nedodržování teplotního řetězce. Všechny 
vyšetřené vzorky odpovídaly požadavkům předpisů. Uloženo bylo celkem 14 pokut v celkové výši 
44 000,- Kč.  
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK   
 
            


