MASTERS OF ROCK 2018
XVI. ročník
Zpráva o kontrolní akci

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Místo konání akce: Areál likérky R. Jelínek Vizovice
Datum konání akce: 12. 7. 2018 – 15. 7. 2018
Pořadatel:

PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s., Růmy 1598, 760 01 Zlín
sídlo: U Bulhara 3, 110 01 Praha 1

Ve dnech 12. - 15. 7. 2018 proběhl XVI. ročník jedné z největších kulturních akcí v republice,
mezinárodního rockového open-air festivalu „Masters of Rock“ pořádaného tradičně v areálu likérky R.
Jelínek ve Vizovicích a přilehlém okolí.
Pořadatelem akce je každoročně agentura Pragokoncert, ředitel Ing. Jiří Daron (ve spolupráci
se společností R. JELÍNEK DESTILLERY a.s. a Městem Vizovice).
Akce se účastnili návštěvníci z cca 40 zemí a vystupovalo okolo 70 hudebních skupin. Dle médií se
open-air festivalu zúčastnilo 20 000 lidí.
Hudební produkce probíhaly od čtvrtku 12. 7. 2018 do neděle 15. 7. 2018 v těchto časových
intervalech (dle programu):
 čtvrtek 12. 7. 2018
12:00 – 2:00 hod.
 pátek 13. 7. 2018
10:00 – 2:00 hod.
 sobota 14. 7. 2018
10:00 – 2:00 hod.
 neděle 15. 7. 2018
10:00 – 24:00 hod.
Kromě koncertů byly pro návštěvníky festivalu tradičně k dispozici desítky stánků s občerstvením a
nápoji, pivní stany, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, piercing, body-painting, zábavní a herní
zóny, adrenalinové sporty, bungee jumping, exkurze Likérky R. Jelínek s ochutnávkami a mnoho
dalších lákadel.
Ve dnech 13. - 14. 7. 2018 se zúčastnili dozoru této akce odborní pracovnici KHS ZK se sídlem ve
Zlíně (odboru HV a HOK).
Závěr:
XVI. ročník mezinárodního rockového open – air festivalu v České republice – Masters of Rock,
konaný ve dnech 12. 7 – 15. 7. 2018 proběhl z pohledu odboru hygieny obecné a komunální
bez problémů, organizačně i prakticky se dařilo udržovat pořádek i hygienické podmínky
na přijatelné úrovni. Pro další ročníky a při zaplnění kapacity areálu doporučujeme navýšit počet košů
na komunální odpad vně i uvnitř areálu.
Z pohledu odboru hygieny výživy lze zkonstatovat, že se většina provozovatelů takovýchto akcí
účastní pravidelně a mají stánky pro tyto účely již vhodně přizpůsobeny. Provozovatelé stánků
se dokázali vypořádat s dodržováním hygienických požadavků na vyhovující úrovni. Nicméně
do budoucna doporučujeme, aby provozovatelé stánků s posezením zajistily WC pro hosty
(např. TOI TOI) v blízkosti sezení.
Spolupráce ostatních zúčastněných organizací a složek s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně, včetně pořadatele, byla na velmi dobré úrovni.

Ve Zlíně dne 16. 7. 2018
MUDr. Eva Sedláčková, ředitel – vedoucí služebního úřadu

Zpráva z akce odboru HV: odkaz
Zpráva z akce odboru HOK: odkaz

