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

Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově
pořádané ve dnech 15. 7. – 16. 7. 2017

Ve dnech 14. – 16. 7. 2017 proběhl již 57. ročník Kopaničářských slavností konaných ve Starém
Hrozenkově. Jedná se o slavnosti lidových tradic moravsko-slovenského pomezí. Program Slavností je
postaven především na tradičním folkloru a cimbálových muzikách. Sobotní večer mívá odlehčený
charakter, v programu vystupují populárnější kapely. Součástí jsou výstavy, jarmark řemesel,
ohňostroj a lidová veselice. Pro návštěvníky nechyběly ani stánky s tradičním i jiným občerstvením.
Státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) byl zaměstnankyněmi Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně (dále též „KHS ZK“) proveden dne 15. 7. 2017 se zaměřením na plnění
podmínek a požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Nařízení evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, a to právě ve stravovacích zařízeních
a stáncích občerstvení.
Provozovatelé stánků nabízeli účastníkům pokrmy typu grilovaná kuřata i ryby, ohřívanou
a grilovanou uzeninu, bramboráky, langoše, sortiment rychlého občerstvení (gyros v bulce, tortily aj.),
balené i čepované nápoje, kávu a jiné teplé nápoje a samozřejmě víno a jiné alkoholické nápoje.
Celkem bylo provedeno 12 kontrol ve stáncích s občerstvením. Jednalo se o stánky, jejichž
provozovatelé se na jednorázových akcích objevují již pravidelně. Byli kontrolováni také 2 prodejci
ze Slovenské republiky.

Kontrola ve stáncích s občerstvením byla zaměřena na:

dodržování osobní hygieny pracovníků při manipulaci s potravinami,

dodržování provozní hygieny,

udržování vhodných teplotních podmínek pro potraviny a pokrmy,

manipulaci s potravinami, aby nedocházelo k riziku kontaminace,

zajištění sledovatelnosti tj. značení potravin a předložení nabývacích dokladů k prodávanému
sortimentu.
U všech stánků poskytujících stravovací služby byly prověřovány podmínky prodeje (zajištění pitné
vody – napojení na vodovod nebo použití zásobníků, uložení potravin živočišného původu – teploty,
uložení nebalených potravin).
Personál stánků s občerstvením má vždy vyčleněnou WC kabinu pro potravináře uvnitř areálu na
veřejných WC. Okolí stánků s občerstvením bylo udržováno v pořádku a čistotě.
Při kontrolním šetření v jednotlivých stáncích nebyly zjištěny hygienické závady na úseku osobní
hygieny ani při skladování potravin, také nebyly nalezeny potraviny neoznačené či zjevně zdravotně
závadné. Provozovatelům proto nebyla uložena žádná sankce.
Ve Zlíně dne 25. 7. 2017
Vypracovaly: Ing. Eliška Doleželová, Eva Machalová

