Zpráva o kontrolní akci

PIVNÍ SLAVNOSTI Kamínka kemp 2019
Rekreační areál Kamínka

Místo konání akce:

REKREAČNÍ AREÁL KAMÍNKA
768 03 Roštín 188

Datum konání akce:

8. 8. – 10. 8. 2019

Pořadatelé:

YES, for YOU a.s., Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž

Dne 9. 8. 2019 provedly pracovnice Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
z oddělení hygieny výživy a z oddělení hygieny obecné a komunální územního pracoviště Kroměříž,
plánovaný státní zdravotní dozor na akci konané v Rekreačním areálu Kamínka Roštín.
Z hlediska hygienického zabezpečení akce byl státní zdravotní dozor zaměřen na problematiku:
- dostatečné kapacity sanitárního zařízení pro návštěvníky,
- dozor nad úklidem areálu a nad funkčností sanitárních zařízení v areálu,
- dozor nad ubytováním pro účastníky Slavností piva (stanový kemp).
Návštěvnost a ubytování:
V letošním roce se 4. ročníku třídenního festivalu
zúčastnilo cca 5 000 platících návštěvníků.
Ubytování bylo umožněno ve stanovém kempu
„LOUKA“, který se nachází v blízkosti areálu. V
kempu bylo postaveno 280 stanů a 20 obytných
karavanů. K dispozici byly dvě nádrže na vodu, které
byly označeny nápisem voda užitková. Voda do
nádrží byla pravidelně doplňována pitnou vodou
z vodovodu
pro
veřejnou
potřebu
Roštín
(provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace
Kroměříž a.s. - doložena faktura o odběru pitné vody).
Ve vlastním rekreačním areálu bylo umožněno ubytování pouze v 10 chatkách s celkovou kapacitou
40 lůžek. Pokoje nad restaurací byly k dispozici účinkujícím kapelám a personálu.
Sanitární zařízení areálu:
Návštěvníci festivalu měli k dispozici sanitární zařízení tvořené WC s umyvadly oddělenými pro muže
a ženy v hlavní budově restaurace. Další sanitární zařízení (WC, umyvadla a sprchy), rovněž
oddělené pro muže a ženy, bylo k dispozici v samostatném objektu. Z boku budovy byl k dispozici
venkovní výtokový ventil na vodu.
Vzhledem k návštěvnosti byla další sanitární zařízení zajištěna pomocí chemického WC – TOI TOI,
v počtu 30 ks a 1 ks pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, které byly umístěny
u hlavního sanitárního zařízení.

Kemp – v krytém prostoru kempu bylo umístěno 12 chemických WC – TOI TO a venkovní plechové
koryto s výtokovými kohouty k zajištění mytí rukou. V sobotu dne 10. 8. 2019 odborná servisní služba
provedla vyčištění těchto mobilních sanitárních zařízení.
Sanitární
zařízení

Zásoby
toaletní
ch
potřeb
byly
uloženy v centrálním skladu, kde byla k dispozici také výlevka pro zajištění úklidu napojená na přívod
tekoucí vody a odpad. Na ploše celého areálu byly rozmístěny odpadkové koše. Úklid sanitárních
zařízení, doplňování toaletního papíru atd. byl prováděn úklidovou firmou průběžně po celou dobu
konání akce. Prostranství areálu bylo neustále udržováno v čistotě a bez odpadků (návštěvníci měli
možnost zakoupení vratných kelímků).
Státní zdravotní dozor v prodejních stáncích s občerstvením byl zaměřen především na tyto
požadavky:
- zda jsou k dispozici vhodná zařízení pro udržování
odpovídající osobní hygieny, tj. přívod studené nebo
teplé vody,
- dodržování provozní hygieny,
- udržování vhodných teplotních podmínek pro
skladované potraviny a podávané pokrmy
- zabránění křížové kontaminace,
- zajištění sledovatelnosti a dodržování záručních lhůt
skladovaných potravin.

Nabídka teplých pokrmů

Návštěvníci slavností mohli vyzkoušet několik druhů čepovaného piva z velkých a středních pivovarů,
minipivovarů i speciálů. Taktéž nabídka pokrmů byla velmi pestrá, od pokrmů rychlého občerstvení
(langoše, párek v rohlíků, burgery), až po českou a slovenskou kuchyni (kýta na rožni, halušky se
zelím, guláš, opékané nudle a další). Pro ubytované návštěvníky v kempu byla k dispozici i snídaňová
nabídka. Novinkou byl i stánek s občerstvením přímo v areálu kempu Louka.
Celkově se v areálu Kamínka nacházelo 15 stánků poskytujících stravovací službu (mimo
stánky s točeným pivem a lihovinami). Ve všech těchto stáncích byla provedena hygienická
kontrola. U jednoho stánku byla za zjištěnou závadu týkající se nedostatků ve značení potravin
uložena bloková pokuta.
V Kroměříži, dne 20. 8. 2019 v Kroměříži
Zpracovaly: Bc. Tereza Kučerová, Mgr. Ing. Martina Fuksová a Lenka Zapletalová

