Zpráva z kontrolní akce GULÁŠFEST 2019
konané ve dnech 18. 7. – 20. 7. 2019 na fotbalovém stadionu ve Valašském Meziříčí

Ve dnech 18. – 20. 7. 2019 proběhl 18. ročník třídenního open air festivalu plného hudby, tance
a dobrého jídla – Gulášfest 2019. Jedná se o další ročník největší společenské a hudební akce
v regionu Valašského Meziříčí s unikátní ochutnávkou 30 druhů gulášů. Organizátory této akce byla
společnost ADEJUL s.r.o. za podpory Města Valašské Meziříčí a TJ Valašské Meziříčí.
Dne 18. 7. 2019 provedly zaměstnankyně Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně na předmětné akci státní zdravotní dozor.
Kontrola stánkového prodeje občerstvení
Při státním zdravotním dozoru se na této akci zaměřovaly kontroly na prodejní stánky s občerstvením.
Akce byla zaměřena především na ochutnávku 30 druhů guláše. Při akci se prodalo cca 9700 porcí
guláše. Mimo to byly v rámci této akce návštěvníkům nabízeno další občerstvení: grilované klobásy,
smažené langoše, wafle, trdelníky, točená zmrzlina a cukrová vata. Ve větších stanech s možnosti
posezení byly návštěvníkům nabízeny čepované a balené nápoje (alkoholické i nealkoholické),
míchané nápoje, ledová tříšť a teplé nápoje.
Kontroly byly zaměřeny na:
 osobní hygienu pracovníků (mytí rukou, vybavení stánků
prostředky na mytí a osušení rukou),
 skladování potravin a pokrmů,
 zásobování pitnou vodou,
 provozní hygienu,
 skladování potravin a pokrmů,
 datum použitelnosti a minimální trvanlivosti potravin,
 kvalitu fritovacího oleje,
 značení alergenů,
 zajištění sledovatelnosti tj. značení potravin a předložení
nabývacích dokladů k prodávanému sortimentu,
 manipulace s odpady,
 kapacitu hygienických zařízení pro návštěvníky akce,
 a úklid areálu (komunální odpad).
Pro návštěvníky byl jako každý rok k dispozici celý areál fotbalového hřiště TJ Valašské Meziříčí.
Návštěvníci i prodejci měli k dispozici sanitární zařízení oddělené pro ženy a muže umístěné v hlavní
budově šaten TJ a v zadní části budovy šaten se samostatným vchodem (obojí placené) a dále
mobilní WC – JOHNNY umístěné před budovou šaten (možnost bez placení). Objekt šaten je napojen
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na veřejný vodovod. V objektu je umístěna úklidová místnost, kde byly uloženy dezinfekční a úklidové
prostředky a pomůcky. Úklid sanitárních zařízení sanitárních zařízení zajišťovaly asi 2 pracovnice.
Úklid a likvidace odpadu mobilních WC bylo zajištěno smluvně s dodavatelskou firmou.

Komunální odpad
Po celém areálu byly rozmístěny sídlištní kontejnery (cca 20
ks) a mobilní odpadkové koše. Dle sdělení organizátorů akce,
každé ráno jsou nádoby vyprazdňovány technickými službami
Valašské Meziříčí včetně velkého úklidu areálu. Během dne se
v areálu starala o úklid odpadků 1 osoba.
Zdravotní péče – po celou dobu konání akce byly v areálu
přítomny sanitka a motorka s lékařskou pohotovostní službou
z krajského města Ostrava.

Závěr
Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažnější závady a tak nebyla žádnému z provozovatelů
občerstvení uložena sankce. Organizátoři akce byli opětovně upozorněni, že pro další ročníky
by bylo vhodné umístit v areálu TJ Valašské Meziříčí sanitární zařízení pro imobilní osoby. Lze
konstatovat, že k příjemné atmosféře přispěla vysoká úroveň poskytovaných stravovacích
služeb.
Ve Vsetíně, dne 26. 7. 2019
Zpracovaly: PhDr. Lenka Bubelová, Bc. Zuzana Stodůlková a Bc. Miroslava Chytilová
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