Odbor hygieny obecné a komunální KHS ZK se sídlem ve Zlíně
Zpráva o kontrolní akci

MASTERS OF ROCK VIZOVICE
2017

Místo konání akce: R. JELÍNEK DESTILLERY AREÁL VIZOVICE
Termín konání akce: 13. 7. 2017 – 16. 7. 2017
Pořadatel: PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s., Rumy 1598, ZLÍN 760 01
Centrála: U Bulhara 3, Praha 1, 110 00

Ve dnech 13. 7 – 16. 7. 2017 proběhl XV. ročník mezinárodního rockového open – air
festivalu v České republice – Masters of Rock. Dle sdělení medií byl festival Masters of rock
už měsíc před zahájením vyprodán. Kapacita rockového festivalu Masters of rock - největšího
mezinárodního open-air festivalu v ČR je 25 000 lidí. Akce se účastnili návštěvníci z cca 40
zemí, vystupovalo okolo 70 hudebních skupin. Akce se uskutečnila ve Vizovicích v areálu
likérky R. Jelínek a přilehlém okolí / stánky, kempy, parkování apod./.
Ve dnech 14. - 15. 7. 2017 se zúčastnili dozoru této akce odborní pracovnici KHS ZK
se sídlem ve Zlíně (odboru HOK): Bc. Andrea Šmigurová, Ing. Denisa Pavlíková a Ing. Eva
Javoříková. Pořadatelem akce je každoročně agentura Pragokoncert, ředitel Ing. Jiří Daron
(ve spolupráci se společností R. JELÍNEK DESTILLERY a.s. a městem Vizovice).
Problematika HOK:

dozor mobilního stánku – tetováže, piercing

dozor kempů + hygienického zajištění

dozor úklidu areálu

funkčnost hygienických zařízení v areálu

spolupráce s ostatními organizacemi a složkami státní správy

Hudební produkce probíhaly od čtvrtku 13. 7. 2017 do neděle 16. 7. 2017 v těchto
časových intervalech (dle programu):

čtvrtek 13. 7. 2017 12:00 – 2:00 hod.

pátek 14. 7. 2017
10:00 – 2:00 hod.

sobota 15. 7. 2017 10:00 – 2:00 hod.

neděle 16. 7. 2017
10:00 – 24:00 hod.

Státní zdravotní dozor mobilního stánku – tetováže
V pátek 14. 7. 2017 byla provedena kontrola
mobilního stánku, ve kterém byly prováděny tetováže
a piercing. Při výkonu státního zdravotního dozoru
nebyly v osobní a v provozní hygieně zjištěny žádné
nedostatky. V mobilním stánku tetováží bylo
dostatečné množství jehel a cartridgí pro jednorázové
použití. Použité jehly a cartridge byly skladovány
v pevnostěnných uzavíratelných nádobách určených
pro nebezpečný odpad. V mobilním stánku byly
k dispozici uzavíratelné nádoby na biologický a na
komunální odpad. Na místě bylo k dispozici několik
druhů dezinfekčních prostředků s různou účinnou
složkou. Dezinfekční prostředky byly každý den obměňovány dle obsažené účinné složky.
Stánek s tetováží a piercingem byl vybaven přenosným sterilizačním zařízením. Při státním
zdravotním dozoru byly předloženy veškeré doklady – živnostenské listy, provozní řády,
zdravotní průkazy, smlouvy o odstraňování nebezpečného odpadu, smlouva o provedení
sterilizace.
Z kontroly byl pořízen Protokol o kontrole č. j. KHSZL 16055/2017, který je uložen
ve spise na oddělení HOK odboru HOK KHS ZK se sídlem ve Zlíně.
Kempy
Byly provedeny kontroly oficiálních tábořišť (kempů), zajištěných pořadateli akce
nebo soukromými osobami.
Na označených loukách kolem areálu likérky Rudolf Jelínek byly pro návštěvníky
festivalu k dispozici kempy, ve kterých bylo možné stanování zdarma.
Megacamp, organizovaný pořadatelem, byl umístěný na louce Těchlov, bylo zde
rovněž stanování zdarma, pokryl největší část potřeby stanování. Kemp byl vybaven
mobilními WC typu TOI TOI – 8x, plastovými barely s užitkovou vodou, stanujícím byly
rozdávány plastové pytle na odpadky, které byly průběžně odváženy. Sprchy pro ubytované
byly k dispozici v areálu Jelínek Vizovice.
Na Těchlově byl dále směrem na Slušovice další kemp, který byl v minulých letech
zdrojem podnětů obyvatel na nepořádek / odpadky, exkrementy apod/. Dle zjištění pracovníků
Městského úřadu ve Vizovicích pozemek patří zahraničnímu majiteli, který souhlasí s jeho
užíváním návštěvníky MOR, ale dále situaci neřeší. Tento kemp nebyl vybaven mobilními
WC TOI TOI.
Letos, stejně jak i v minulých letech byly vybudovány další kempy v okolí Vizovic,
a to Dřevařské závody, rybárna, fotbalový stadión a kemp za vlakovým nádražím.
Všechny kempy byly vybaveny pevnými WC nebo mobilními WC TOI TOI.
V některých kempech měli k dispozici ubytovaní sprchy za poplatek, k dispozici pytle
na odpadky.

Kemp Dřevařské závody - cca 250 stanů - byl od hlavního vstupu do areálu festivalu
vzdálen 200 m. Návštěvníci měli k dispozici za poplatek WC a sprchy.
Kemp rybárna: cca 100 stanů, hygienické zázemí zajištěno v areálu rybárny – 4 sprchy
muži, 4 sprchy ženy, pevné WC v budově restaurace, WC v kontejnerových sestavách.
Kemp hřiště: cca 300 stanů, hygienické zařízení v budově fotbalového klubu – pevné
WC, sprchy.
V průběhu akce byly prováděny kontroly zajištění a údržby hygienického zázemí
se závěrem, že kempy v okolí festivalu Masters of rock byly dostatečně udržovány v čistotě
a pořádku.

Hygienické zabezpečení areálu:

Návštěvníci festivalu měli k dispozici za poplatek k osprchování kontejnerové sprchy
umístěné přímo v areálu, dále žlaby s tekoucí pitnou vodou. Další sprchy v kontejnerech byly
k dispozici i mimo areál. Poblíž vchodu v areálu umístěny chemické WC TOI - TOI, další
byly umístěny před vchodem a v areálu v počtu cca 120 kusů. V areálu byly umístěné
chemické pisoáry TOI TOI v počtu cca 30 kusů. Další pevné WC byly k dispozici v budově
společnosti R. Jelínek.
Všechny pevné WC, kontejnerové WC a kontejnerové sprchy byly zpoplatněny, úklid
byl prováděn průběžně desinfekčními prostředky – převážně Savo.
Tak jako v minulých letech byly opět používány vratné kelímky, které si účastníci
zakoupili za poplatek 50 Kč.
Svoz a odvoz odpadu, sběr drobných odpadků brigádníky byl zajištěn průběžně
po celou dobu konání akce.

Spolupráce s ostatními organizacemi a složkami státní správy
Počínaje koordinační schůzkou i v průběhu konání festivalu byly ve spolupráci zejména
s Ing. Jiřím Daronem / Pragokoncert / a Mgr. Alenou Hanákovou, místostarostkou města
Vizovice řešeny a hodnoceny situace přicházející s průběhem akce vedoucí ke zdárnému
průběhu MOR.

Závěr
XIV. ročník mezinárodního rockového open – air festivalu v České republice – Masters
of Rock, konaný ve dnech 13. 7 – 16. 7. 2017 proběhl z pohledu komunálního hygienika
bez problémů, organizačně i prakticky se dařilo udržovat pořádek i hygienické podmínky
v přijatelné úrovni, spolupráce s ostatními zúčastněnými organizacemi a složkami včetně
pořadatele na výborné úrovni. Pro další ročník a při zaplnění kapacity areálu doporučujeme
navýšit počet košů na komunální odpad .
Ve Zlíně dne 17. 7. 2017
Zpracovaly:
Bc. Andrea Šmigurová, Ing. Denisa Pavlíková, Ing. Eva Javoříková

