Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Odbor hygieny obecné a komunální
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Zpráva o kontrolní akci

HOLEŠOVSKÁ REGATA 2018
konané v areálu zámecké zahrady v Holešově

Ve dnech 22. – 23. 6. 2018 proběhl již 8. ročník oblíbeného rodinného festivalu Holešovská regata
v prostorách zahrad Zámku Holešov.
Organizátorem Holešovské regaty byla již tradičně AGENTURA VELRYBA s.r.o. ve spolupráci
s městem Holešov.

Hudební program byl opět obohacen tradičním mistrovstvím v přejezdu vodní lávky a soutěží
originálních plavidel.
Státní zdravotní dozor za odbor HOK provedla pracovnice ÚP Kroměříž Hana Stachoňová v sobotu
23. 6. 2018, a to po dobu celého dne konání Holešovské regaty.
Tato kontrola byla zaměřena na problematiku
- Zásobování akce pitnou vodou
- Dostatečné kapacity sanitárního zařízení pro návštěvníky
- Dozor nad úklidem areálu (odpady)
- Dozor nad funkčností sanitárních zařízení v areálu
- Kontrola stanové louky (kempu)
Jako každoročně byla pro návštěvníky hudebního festivalu připravena stanová louka v zámecké oboře
areálu (v těsném sousedství místního koupaliště). Pro tyto „stanové návštěvníky“ bylo připraveno
k dispozici hygienické zázemí koupaliště Holešov (sprchy, WC oddělené zvlášť pro muže a ženy
s přívodem tekoucí studené pitné a teplé vody).
Posíleny byly také noční vlakové spoje směrem na Kroměříž a Bystřici pod Hostýnem. Pro účastníky
festivalu byla vlaková přeprava zdarma.
Očekávalo se totiž velké množství lidí. Toto očekávání bylo splněno, 1. den se festivalu Holešovská
regata zúčastnilo cca 6000 platících návštěvníků, druhý den počet přesáhl 10 000 platících
návštěvníků.

Hygienické zázemí festivalu - k dispozici bylo 80 WC TOI TOi, 1x bezbariérové WC, servis (čištění a
odvoz) těchto chemických WC byl zajištěn v sobotu ráno v 8 hodin a další meziservis byl proveden
v 17 hodin v sobotu (před večerními koncerty) firmou Blapic.
Pro personál i veřejnost byly dále k dispozici WC ve zděné budově areálu, a to celkem 4x WC pro
ženy a 2x WC pro muže, další WC byly k dispozici v budově zámku (4x WC ženy, 3x WC muži). Pro
úklid TOI TOI byly vyčleněny 2 pracovnice, další 3 pracovnice se staraly o úklid hygienického zařízení
v pevných budovách zámku a zahrad v Holešově.
Po celý den bylo na těchto WC doplňováno tekuté mýdlo a papírové ručníky k osoušení rukou.

Co se týče rozvodu pitné vody v areálu, přívod pitné vody byl zajištěn jak v pevných budovách
areálu zahrad Holešov, tak v budově zámku, dále byl přívod tekoucí studené pitné vody vyveden na
vnější stěnu budovy umístěné u vstupu do areálu, kde si každý mohl odebrat dostatečné množství
studené pitné vody do barelů.
Po celém areálu pak byl proveden rozvod užitkové vody s celkem 3 mycími žlaby (k mytí rukou po
použití WC), bylo provedeno označení, že se jedná o vodu užitkovou.
Manipulace s odpady – v celém areálu bylo rozmístěno celkem 17 sídlištních kontejnerů, 5
velkoobjemových kontejnerů a 90 černých pytlů se sběrnými koši. Odvoz odpadu byl zajištěn
Technickými službami Holešov, areálem projížděl menší traktůrek, který odpad průběžně odvážel.
Rovněž bylo zřízeno několik míst ke kouření – kouřit se mohlo pouze na místech k tomu určených.
Tato místa byla vyznačená jak v plánu areálu, tak na samotných místech označením „kuřácký koutek“.

Zajištění zdravotní péče – na místě konání festivalu byla po celou dobu přítomna sanitka s lékařskou
pohotovostní službou.

Kontroly stánkového prodeje občerstvení
Nedílnou součástí akce byly i prodejní stánky se širokým sortimentem občerstvení. Vzhledem
k nepříznivému počasí převládaly teplé pokrmy, především guláše, polévky, hamburgery, grilované
uzeniny a maso, grilovaná kuřata, gyros, čínské nudle, řecké speciality, bramboráky, bagety, široký
sortiment alkoholických, nealkoholických i míchaných nápojů, včetně čepovaného piva. Dále byly
nabízeny také trdelníky, vafle, palačinky, aj.
Celkem bylo provedeno 20 kontrol zaměřených na dodržování osobní i provozní hygieny, podmínky
skladování potravin a podmínky přípravy pokrmů. Konkrétně bylo ověřováno, zda jsou k dispozici
vhodná zařízení na mytí rukou, nádobí, případně potravin. Dále bylo kontrolováno dodržování
chladírenského, případně mrazírenského řetězce u skladovaných potravin, jejich záruční lhůty,
značení polotovarů, předcházení riziku křížové kontaminace pokrmů a nabývací doklady ke zboží.
Personál stánků s občerstvením měl vyčleněné WC kabiny a odpočinkovou místnost pro potravináře
v rámci zemědělské budovy na začátku areálu zámecké zahrady. Stejně tak měli k dispozici v rámci
zemědělské budovy zajištěn přístup k pitné vodě pro zásobování na stáncích. Okolí stánků s
občerstvením bylo udržováno v pořádku a čistotě.

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažnější závady a tak nemusela být žádnému
z provozovatelů uložena sankce. Závěrem lze konstatovat, že k příjemné atmosféře letošní
Holešovské regaty přispěla i zvyšující se úroveň poskytovaných stravovacích služeb.

Dne 26. 6. 2018
Zpracovaly: Mgr. Ing. Martina Fuksová – odbor HV a PBU
Hana Stachoňová – odbor HOK

