Kontrola jakosti pitné vody v provozovnách stravovacích
služeb napojených na individuální zdroj vody – studnu ve
Zlínském kraji v roce 2018

(ilustrační foto)

V rámci regionálního úkolu byl zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně v období od 1. 11. 2018 do 10. 12. 2018 proveden státní zdravotní dozor zaměřený na ověření,
zda voda používaná v provozovnách stravovacích služeb napojených na vlastní zdroj vody splňuje
požadavky na jakost pitné vody a zda kontrolované osoby provozující stravovací služby dodržují
legislativní požadavky dozorované orgány ochrany veřejného zdraví v oblasti zásobování vodou
z individuálního zdroje.
Celkem bylo provedeno 13 kontrol zaměřených na ověření, zda voda z individuálního zdroje
zásobující provozovny stravovacích služeb splňuje požadavky na jakost pitné vody a zda kontrolovaná
osoba plní požadavky na četnost a rozsah vyšetření dle vyhlášky 252/2004 Sb. kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění
pozdějších předpisů.
Kontrolovaná zařízení stravovacích služeb:
Územní pracoviště Kroměříž:
1. Motorest Samota – stravovací část, Zástřizly 81, 768 05 Koryčany
2. Hotel Říka – stravovací část, Na Říce 59, 768 72 Chvalčov
3. Hotel Na Trojáku – stravovací část, Rajnochovice 102, 768 71 Rajnochovice
Územní pracoviště Uherské Hradiště:
4. Restaurace Rasová – stravovací část, Komňa 286, 687 71 Bojkovice
5. Penzion Patrik – stravovací část, Vápenice 65, 687 74 Vápenice
6. Horská chata Lopata – stravovací část, Mikulčin vrch 37, 687 64 Vápenice
Územní pracoviště Vsetín:
7. Restaurace Stodola, Francova Lhota 22, 756 12 Horní Lideč
8. Hostinec U Holáňů, Pržno 190, 756 23 Pržno
9. CHATA MÍR, Dolní Bečva 318, 756 55 Dolní Bečva, provozovatel
Územní pracoviště Zlín:
10. Rekreační středisko Trnava – LUHY – stravovací část, Trnava ev.č. 53, 763 18
11. Pivovar Vraník, Trnava 23, 763 18 Trnava
12. Hospoda U Köglerů, Držková 43, 763 19 Držková
13. Rekreační středisko Královec, Na Královci 460, 766 01 Valašské Klobouky

Z hlediska posouzení zdravotních rizik z nejakostní vody je nejakutnější a nejčastější mikrobiologické
riziko v důsledku mikrobiální kontaminace zdroje vody. Výskyt bakterií rodu Escherichia coli nebo
Clostridium perfringens ve vodě, která je používána k přípravě pokrmů může u konzumentů vyvolat
alimentární onemocnění se závažným průběhem.
V průběhu kontroly byly sledovány následující ukazatele:
a) použití vody k přípravě pokrmů – ve všech kontrolovaných provozovnách byla používána
studna jako zdroj pitné vody k přípravě pokrmů
b) použití vody pouze k sanitaci – pouze k sanitaci nepoužívala pitnou vodu žádná
z kontrolovaných provozoven
c) zavedení provozovny v informačním sytému Pitná voda (dále jen IS PiVo) – zavedeno – 11
provozoven; nezavedena – 1 provozovna; zavedena na jiný subjekt – 1 provozovna; chybějící
provozní řád studny – 1 provozovna
d) provozní řád studny – 2x závada
e) jakost pitné vody dodržena – 12 provozoven, 1x závada
f)

dodržení četnosti vyšetření – 2x závada

g) dodržení rozsahu vyšetření (krácený, úplný rozbor) – rozsah vyšetření byl dodržen v 9
provozovnách a nebyl dodržen ve 3 provozovnách
h) způsob zajištění dezinfekce – chemická – prováděna dezinfekce vody ve studních vesměs
chemická dezinfekčním prostředkem SAVO a dále (automatické dávkovače Chlornan, SHIO) –
uvedeno v provozním řádu
i)

protokoly předloženy na místě/informace získaná z IS PiVo – protokoly byly získány z IS PiVo,
ale byly k dispozici rovněž na místě u provozovatele

Za zjištěné nedostatky v kontrolovaných provozovnách byly uloženy celkem 3 sankce v celkové výši
8000,- Kč a 1 napomenutí.

V Uherském Hradišti dne 10. 1. 2019
Zpracovala: Martina Rybnikářová

