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V Liberci 14. února 2023 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NA JIZERSKÉ 50 

Zatímco tradiční běžkařský závod trvá pro sportovce několik dní, připravit jeho 
organizaci a jeho zázemí je záležitost mnohem delší.  

Bedřichov a jeho okolí je celoročně významnou turistickou a rekreační oblastí. 
KHS LK zde proto celoročně kontroluje provozovny stravovacích i ubytovacích 
služeb za účelem prevence vzniku alimentárních nákaz či šíření možných 
infekcí v rámci ubytovacích služeb.  

„Od začátku letošního roku jsme se postupně zaměřovali na stálé objekty penzionů, hotelů, restaurací, 
kaváren, na stálé celosezónní stánky, a nakonec na dočasné stánky vytvořené pouze na dobu konání 
závodu a stany s občerstvením pro závodníky a pořadatele“, říká Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS 
LK a pokračuje: „předmětem byla i kontrola zajištění požadované jakosti pitné vody v provozovnách 
s individuálním zdrojem pitné vody nebo s donáškou pitné vody.“  

Na akci Jizerská 50 je velmi omezené množství stánků pro veřejnost, jedná 
se nejčastěji o tzv.  promo stánky s jednodruhovým sortimentem. U těchto 
stánků jsme zjistili nedostatky, které byly na místě ihned odstraněny – 
zajištění mobilního mytí rukou s prostředkem na mytí rukou a hygienickým 
osoušením; vypsání alergenů do nabídkového lísku a vyzvednutí klíče na 
toalety pro potravináře u provozovatele.  

 
Stravování závodníků, pořadatelů, dobrovolníků a hostů bylo zajišťováno v 5 stanech v prostoru startu                 
a cíle. Na trati byly po dobu závodu postaveny jednoduché občerstvovací zóny pouze pro závodníky.  

Pokrmy byly dováženy cateringovými společnostmi teplé v nerezových nádobách uložených do termo 
obalů, ihned byly do předehřátých ohřívacích vodní lázní. Teploty pokrmů byly pravidelně před výdejem       
a při výdeji kontrolovány. Zelenina a zákusky byly naopak dováženy v chlazených gastronádobách                      
a vydávány byly na chladicích podnosech.  

Během konání akce Jizerská 50, bylo vydáno celkem více něž 10 000 porcí pokrmů. Státní zdravotní dozor 
byl zaměřen na dodržování zásad provozní hygieny, osobní hygieny, skladovacích podmínek a uvádění 
pokrmů do oběhu. Stany byly vybaveny zařizovacími předměty dle potřeby a dle nabízeného sortimentu. 
Teploty odpovídaly skladovanému sortimentu. Pracovníci stravovacího provozu předložili zdravotní 
průkazy, nikdo z pracovníků nevykazoval žádné projevy onemocnění. Neshledali jsme žádné nedostatky. 
Pro pracovníky bylo ve stanech zajištěno hygienické mytí a osoušení rukou a byly zde vyčleněné toalety 
pro pracovníky stanu. 

Pro veřejnost i personál potravinářských provozoven organizátoři zajistili dostatek WC kabin a stojanů 
s dezinfekcí na ruce. 

„Jizerská 50 je pro většinu z nás o překonávání sebe sama, o objevování skrytých schopností v okamžiku, 
kdy si saháme na pomyslné dno. I samotná organizace takové akce je během na dlouhou trať spojeným 
s mnoha překážkami. Jsem velmi ráda, že letošní Jizerská 50 proběhla tak, jak ji všichni máme rádi, tedy 
se všemi závody a za přítomnosti diváků a že naše kontroly mohly být zaměřené jen na obvyklé záležitosti 
bez nutnosti s pořadateli řešit aplikaci opatření proti šíření covid-19 jako tomu bylo v loňském roce“, 
uzavírá Loosová.  
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