
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI 

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302 
________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
Strana 1 (celkem 1)  

   V Liberci 24. října 2011 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

KONTROLY STRAVOVACÍCH SLUŽEB A OBČERSTVENÍ V LK  V LETNÍ SEZONĚ 2011 

Od května až do 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.  

V uvedeném období provedla KHS LK celkem 186 kontrol – z tohoto počtu bylo 75 kontrol 
v restauracích a 111 ve stáncích a jiných provozovnách rychlého občerstvení. Za zjištěné nedostatky 
bylo uloženo 18 sankcí v celkové výši 54 500,- Kč (okres Česká Lípa – 6/9 000,- Kč; okres Jablonec 
n/N – 2/19 000,- Kč; okres Liberec - 6/15 500,-; okres Semily – 4/11 000,- Kč). Současně bylo nařízeno 
celkem 5 opatření - * 2x nařízení likvidace zjevně zdravotně závadných pokrmů (okres Česká Lípa) * 
2x okamžité uzavření provozovny (okres Jablonec n/N) a * 1x pozastavení výkonu činnosti (okres 
Semily).   

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 stravovacích zařízení se 
od sebe mnohdy značně liší, vždy záleží na konkrétním provozovateli, jak je schopen (a ochoten) 
kvalitní úroveň své provozovny vytvořit a udržet. V případě stálých a mnoho let fungujících restaurací a 
zejména stánků je vidět výrazné zlepšení ve vybavení provozoven a v úrovni poskytovaných 
stravovacích služeb. V některých jiných provozovnách byly naopak zjišťovány opakované závady a 
malá snaha o nápravu. Jednalo se zejména o nové podnikatelské subjekty bez dostatečné předchozí 
zkušenosti, nebo o případy, kdy se provozovatelé např. ve stáncích často mění a na jednu sezonu nemají 
zájem o zlepšení vybavení a zkvalitnění úrovně své „dočasné“ provozovny. 

Zjišťované nedostatky: neudržování provozovny v čistotě, nedodržování zásad osobní a provozní 
hygieny, neodpovídající stavebně technický stav a nedostatek oddělených pracovních ploch, nevhodné 
skladovací podmínky potravin, skladování vzájemně neslučitelných potravin, potraviny s prošlým 
datem spotřeby. 
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