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Kontroly v zařízeních poskytující stravovací služby v rekreačních 
oblastech LK 2009

43

0

19

1

42

25

14

42

65

23 24

5
0

20

9

5 6
1 2

10

0

10

20

30

40

50

60

70

Česká Lípa Jablonec n/N Liberec Semily

Trvalé restaurace
Stánky
Cukrárny, bufety
Opatření - počet
Sankce - počet 

   V Liberci 1. října 2009 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

KONTROLY STRAVOVACÍCH SLUŽEB A OBČERSTVENÍ V LK  V LETNÍ SEZONĚ 2009 

Od června do konce září pracovníci KHS LK odboru hygieny výživy věnovali 
zvýšenou pozornost   dodržování požadavků předpisů na ochranu zdraví při 
poskytování občerstvení v rekreačních oblastech, a to zejména ve 
stálých nebo sezónních stáncích a v jiných provozovnách 
stravovacích služeb jako jsou bufety, cukrárny s posezením nebo ve 
stálých restauracích umístěných v těchto oblastech (např. na místech 
využívaných ke koupání, v turisticky nejnavštěvovanějších lokalitách). 
Důvodem je skutečnost, že nedodržení těchto požadavků 
v kombinaci s teplým počasím a velkou kumulací návštěvníků může představovat zvýšené riziko 
vzniku a šíření alimentárního onemocnění. Ze zkušeností z uplynulých let je navíc zřejmé, že 
některé z těchto provozoven v době velké návštěvnosti neúměrně rozšiřují sortiment či zvyšují objem 
výroby nebo příprava občerstvení zde probíhá v prostorách,   které pro tuto činnost nejsou dostatečně 
vybaveny. Kontroly byly prováděny za pěkného počasí, včetně odpoledních hodin a víkendů, kdy bylo 
možné předpokládat velkou návštěvnost.  
 

Za uvedené období zkontrolovala 
KHS LK celkem 286 provozoven, 
v nichž provedla celkem 303 
kontrol (trvalé restaurace – 124 
kontrol, stánky – 154 kontrol, jiný 
typ občerstvení – zejména bufety a 
cukrárny – 25 kontrol).  Za zjištěné 
nedostatky bylo uloženo 32 sankcí 
v celkové výši 97 500,- Kč.         
Současně bylo nařízeno celkem 21 
opatření  - * 11x nařízení likvidace 
zjevně zdravotně závadných pokrmů  
* 6x nařízení sanitace * 1x okamžité 
uzavření provozovny a * 3x 
pozastavení výkonu činnosti.   

 
V souvislosti s konzumací občerstvení v rekreačních oblastech v letošní letní sezóně nebyl 
v Libereckém kraji zaznamenán žádný hromadný výskyt alimentárního onemocnění.  
 
Na základě provedených kontrol můžeme konstatovat, že úroveň jednotlivých provozoven se od 
sebe  liší. V  některých provozovnách se navíc častěji mění a střídají podnikatelské subjekty, z nichž 
někteří provozovatelé dosud nemají dostatečnou zkušenost s provozováním stravovací služby.                      
U stálých a mnoho let fungujících provozovatelů je vidět tendence ke zlepšení ve vybavení stánků                 
a v úrovni poskytovaných stravovacích služeb. V jiných provozovnách byly naopak zjišťovány 
opakované závady a malá snaha o jejich rychlé odstranění.  
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Zjišťované nedostatky: vybavení provozovny neodpovídá prováděné činnosti, rozsahu poskytovaných 
stravovacích služeb, druhu zpracovávaných surovin (např. chybí některý pracovní úsek nebo není 
zajištěno vybavení potřebným množstvím dřezů, apod.); dále křížení pracovních postupů, které mají 
být prováděny odděleně; nevhodné skladovací podmínky potravin, nedodržování správných úchovných 
teplot (např. nedodržování zásady, že chladící řetězec nesmí být přerušen); zjišťování potravin/surovin 
s prošlou dobou spotřeby; nedostatečné vypořádání se s povinností zavést a uplatňovat postupy na 
zásadách HACCP (to znamená znát případná rizika ohrožení zdravotní nezávadnosti pokrmů a mít je 
pod kontrolou); nedostatečně prováděný úklid, nedodržování zásad provozní a osobní hygieny.  
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK  


