Slavnosti piva POD KOMÍNEM Záhlinice 2019
Místo konání akce:

Areál Záhlinického pivovaru,
Záhlinice 67, 768 24 Hulín
Provozovatel pivovaru RAVEN
TRADING s.r.o., Dolní Hejčínská
350/31, 779 00 Olomouc

Datum konání akce:

17. 5. – 18. 5. 2019

Pořadatelé:

ZAKIPROMOTION s.r.o.,
IČ: 05813204, se sídlem
Jarohněvice 107, 767 01 Kroměříž

Ve dnech 17. - 18. 5. 2019 se uskutečnil již 3. ročník pivního festivalu SLAVNOSTI PIVA pod
komínem, konaného v areálu Záhlinického pivovaru za poslechu rockové hudby a účasti
populárních hostů jak z uměleckého, tak sportovního světa. Celý festival se nesl v duchu
80. let.

Dne 17. 5. 2019 v podvečerních hodinách provedly státní zdravotní dozor pracovnice Krajské
hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, pracoviště Kroměříž - za oddělení hygieny
obecné a komunální (HOK) Lenka Zapletalová, za oddělení hygieny výživy (HV) Zdenka Kotková
a Bc. Tereza Kučerová.
Jak z názvu slavností vyplývá, hlavní náplní celé akce byla především ochutnávka různých druhů piva
(celkem od 9 pivovarů více jak 20 druhů) a konzumace pokrmů rychlého občerstvení (např. langoše,
bramboráky, gyros, nudle, trdelníky, apod.) spojená s poslechem hudby.
Každý přítomný pivovar měl vlastní propagační stánek s širokou nabídkou svých čepovaných
produktů.
Veškeré stánky včetně plátěných přístřešků a mobilních přívěsů s občerstvením se nacházely pouze
v areálu pivovaru.
Kontrolu za odbor HOK provedla Lenka Zapletalová a byla zaměřena na problematiku:
- dostatečné kapacity sanitárního zařízení pro návštěvníky,
- dozor nad úklidem areálu,
- dozor nad funkčností sanitárních zařízení v areálu,
- dozor nad ubytováním pro účastníky Slavností piva (stanový kemp).

Návštěvnost a ubytování:
Dvoudenního festivalu se zúčastnilo cca 8500 platících návštěvníků, ve vyčleněném upraveném
travnatém prostoru sadu bylo postaveno 95 stanů a obytných vozů.

Sanitární zařízení areálu:
Návštěvníkům festivalu bylo zajištěno mobilní sanitární zařízení - 2x kontejnerové buňky FAGUS
s napojením na kanalizaci s přívodem teplé vody v umyvadlech oddělené pro muže a ženy; buňka
ženy – 6x WC kabinka, buňka muži – 4x WC kabinka, 6x pisoár, dále bylo k dispozici 6 sprchových
kójí.

Vzhledem k tomu, že se v minulém roce osvědčila, byla pro muže dále k dispozici mobilní sanitární
zařízení, která byla rozmístěna v blízkosti klasického sanitárního zařízení.

Pracovníkům stánků s občerstvením a účinkujícím bylo k dispozici zázemí i hygienické zařízení
v areálu pivovaru.
Zásobování pitnou vodou:
Areál pivovaru je zásobován pitnou vodou z individuálního zdroje pitné vody – studny. Provozovatel
zajišťuje pravidelné provozní kontroly pitné vody. Při kontrole byl předložen protokol o rozboru, ze dne
18. 1. 2019 v rozsahu kráceného rozboru provedený akreditovanou laboratoří VaKu Kroměříž a.s.
s vyhovujícím výsledkem.
Na ploše celého areálu byly rozmístěny odpadkové koše, úklid byl prováděn průběžně po celou dobu
konání akce úklidovou firmou PERLIČKA Nitranská ul. Kroměříž tak, aby bylo prostranství neustále
udržováno v čistotě a bez odpadků.
Kontrola stánkového prodeje občerstvení:
Kontrolu ve všech 9 stáncích poskytujících občerstvení umístěných v areálu Záhlinického pivovaru,
stejně tak jako provozovně Pivovar Záhlinice, kde se nabízelo občerstvení pro účinkující
a organizátory akce provedly zaměstnankyněmi oddělení hygieny výživy v Kroměříži.
Tyto kontroly byly zaměřeny především na zajištění zařízení na mytí rukou, přívodu studené nebo
teplé vody, dodržování osobní a provozní hygieny, dodržování skladovacích podmínek potravin
a pokrmů, značení polotovarů a sledovatelnosti nabízených potravin a pokrmů.

Celkem bylo provedeno 10 kontrol. V jednom případě byla za porušení provozní hygieny
uložena domluva.

V průběhu kontrolního šetření zaměřeného na uvedenou hygienickou problematiku ubytování
a stravovacích služeb nebyly shledány, až na jednu výjimku žádné nedostatky, za které by
musela být uložena sankce Celý areál byl udržován v řádném stavu.

Zpracovaly:
Lenka Zapletalová (HOK)
Bc. Tereza Kučerová (HV)
Ve Zlíně, dne 5. 6. 2019

