Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel.: 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r
Zpráva o kontrolní akci

GULÁŠFEST 2018
konané ve dnech 12. – 14. 7. 2018 na fotbalovém stadionu ve Valašském Meziříčí

Ve dnech 12. – 14. 7. 2018 (čtvrtek, pátek a sobota) proběhl 17. ročník třídenního maratónu, hudby,
tance a dobrého jídla – Gulášfest 2018. Jedná se o největší společenskou a hudební akci v regionu
Valašského Meziříčí s unikátní ochutnávkou gulášů. Organizátory této akce byly právnické osoby
ADEJUL s.r.o, IČ: 04193318, se sídlem Žerotínova 1370, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01,
(zastoupená jednatelem panem Emilem Nečasem) a Zahy-Gastro s.r.o., IČ: 06915647, se sídlem
Štěpánov 361, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01 (zastoupené panem Petrem Zahradníčkem).
Státní zdravotní dozor ÚP Vsetín za odbor HOK provedla Bc. Miroslava Chytilová a za odbor HV
provedla Bc. Jana Řezníčková a to dne 13. 7. 2018 – v pátek v odpoledních hodinách.
Kontrola byla zaměřena:
 Zásobování akce pitnou vodou
 Kapacita sanitárních zařízení pro návštěvníky akce
 Úklid areálu (komunální odpad)
 Stánkový prodej občerstvení
Pro návštěvníky byl k dispozici celý areál fotbalového hřiště TJ Valašské Meziříčí. Návštěvníci i
prodejci měli k dispozici sanitární zařízení oddělené pro ženy a muže umístěné v hlavní budově šaten
TJ a v zadní části budovy šaten se samostatným vchodem (obojí placené) a dále mobilní WC –
JOHNNY umístěné před budovou šaten. Objekt šaten je napojen na veřejný vodovod.
V objektu je umístěna úklidová místnost, kde byly uloženy dezinfekční a úklidové prostředky
a pomůcky. Úklid sanitárních zařízení i mobilních sanitárních zařízení zajišťovali asi 3 pracovníci.
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Sanitární zařízení v hlavní budově TJ
WC ženy - v předsíni umístěny 2 umyvadla s tekoucí pitnou vodou, vybavené jednorázovými
papírovými utěrkami a 2 WC kabinami.
WC muži – v předsíni umístěny 2 umyvadla s tekoucí pitnou vodou, vybavené jednorázovými
papírovými utěrkami, 2 pisoáry a 2 WC kabinami.

Sanitární zařízení v zadní části budovy TJ
WC ženy - v předsíni umístěny 3 umyvadla s tekoucí pitnou vodou, vybavené jednorázovými
papírovými utěrkami a 3 WC kabinami.
WC muži – v předsíni umístěno 1 umyvadlo s tekoucí pitnou vodou (1 umyvadlo mimo provoz),
vybavené jednorázovými papírovými utěrkami, 6 pisoáry a 4 WC kabinami.
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Mobilní WC – celkem 9 kusů

Komunální odpad
Po celém areálu byly rozmístěny sídlištní kontejnery (cca 20 ks) a mobilní odpadkové koše. Dle
sdělení organizátorů akce, každé ráno jsou nádoby vyprazdňovány technickými službami Valašské
Meziříčí včetně velkého úklidu areálu. Během dne se v areálu starala o úklid odpadků 1 osoba.

Zdravotní péče – po celou dobu konání akce byly v areálu přítomna sanitka s lékařskou pohotovostní
službou.
Kontrola prodeje stánkového občerstvení
Součástí státního zdravotního dozoru na této akci byla kontrola prodejních stánků s občerstvením.
Akce byla zaměřena především na ochutnávku různých druhů guláše.
Mimo to byly v rámci této akce návštěvníkům k dispozici stánky např. s grilovanými klobásami,
hermelínem, stánky nabízející langoše, wafle, trdelníky, pražené oříšky a cukrovou vatu. Dále stany
s čepovanými a balenými nápoji (alkoholickými i nealkoholickými), míchané nápoje, ledová tříšť
a teplé nápoje.
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Kontroly v prodejních stáncích byly zaměřeny především na hygienické požadavky stanovené
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v platném znění
konkrétně kapitole III, týkající se pojízdných a přechodných provozů.
V rámci kontroly stánků s občerstvením bylo z hlediska hygieny výživy kontrolováno:
- kontrola zdravotních průkazů personálu,
- dodržování osobní hygieny pracovníků manipulujících s potravinami (mytí rukou, příp. používání
jednorázových rukavic, čistota pracovního oděvu apod.),
- zajištění přívodu teplé / studené pitné vody,
- dodržování provozní hygieny,
- čistota zařízení k uchovávání potravin a nádobí k manipulaci s potravinami,
- udržování vhodných teplotních podmínek pro skladování potravin a uchovávání hotových teplých
pokrmů,
- zajištění sledovatelnosti tj. značení potravin a předložení nabývacích dokladů k prodávanému
sortimentu,
- vhodnost používaných obalů pro styk s potravinami atd.

Bylo provedeno celkem 7 kontrol prodejních stánků s občerstvením, přičemž v některých případech
bylo několik stánků (s nápoji) provozováno stejným provozovatelem.
Bylo zjištěno, že provozovatelé stánků a jejich personál jsou seznámeni a dodržují nařízení a předpisy
související s přípravou a prodejem potravin a pokrmů v rámci stánkového prodeje. Ve stáncích měli
k dispozici omyvatelné pracovní plochy a technologické vybavení odpovídající podávanému
sortimentu. Čisté byly pracovní plochy ve stáncích i chladicí a mrazicí zařízení na skladování potravin.
Pro podávání pokrmů a nápojů byly používány jednorázové nevratné obaly vhodné pro styk
s potravinami. Personál stánků používal čistý pracovní oděv a k dispozici měl vždy zařízení
na hygienické mytí a osušení rukou. Pro manipulaci s potravinami byly také v některých stáncích
používány jednorázové potravinářské rukavice. Při kontrolách nebylo zjištěno kouření personálu
ve stáncích. Záchody pro zaměstnance stánků umístěné v hlavní budově fotbalového stadionu byly
čisté a uklizené. Tekuté mýdlo i papírové ručníky zde byly pravidelně doplňovány. Pořadatel zajistil
pravidelný odvoz komunálního odpadu z odpadkových košů, takže ani okolí stánků nebylo znečištěno
použitými jednorázovými obaly.
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Závěr
Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažnější závady a tak nebyla žádnému z provozovatelů
občerstvení uložena sankce. Organizátoři akce, byli upozorněni, že pro další ročníky by bylo vhodné
umístit v areálu TJ Valašské Meziříčí sanitární zařízení pro imobilní osoby. Dle sdělení organizátorů
se této akce zúčastnilo odhadem 16 000 osob (od 10:00 hodin do 16:00 hodin byl vstup do areálu
pro veřejnost zdarma). Lze tak konstatovat, že k příjemné atmosféře přispěla vysoká úroveň
poskytovaných stravovacích služeb.
Veřejnosti bylo nabídnuto cca 25 druhů gulášů a nejžádanějším druhem guláše byl
Meziříčský hovězí guláš s povidly.

Ve Vsetíně dne 27. 7. 2018
Zpracovaly:

Bc. Miroslava Chytilová, odbor HOK
Bc. Jana Řezníčková, odbor HV
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