Zpráva KHS ZK z open air festivalu
Masters of Rock ve Vizovicích
Místo konání akce: Areál likérky R. Jelínka, Vizovice
Datum konání akce: 7. 7. 2022 – 10. 7. 2022

Hodnocení festivalu z hlediska odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
18. ročník festivalu Masters of Rock nabízel kromě přehlídky metalových skupin také desítky
stánků s občerstvením a nápoji. V rámci festivalu byly také provozovány stánky s nabídkou
doplňkového sortimentu (oblečení s potiskem známých kapel, hrnky na pití aj.).
Ve dnech 7. 7. – 9. 7. 2022 provedly pracovnice odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně státní zdravotní dozor ve stáncích a
mobilních zařízeních s prodejem občerstvení a s prodejem předmětů běžného užívání. Kontroly byly
provedeny ve stáncích umístěných přímo v areálu likérky R. Jelínka a před oběma vstupy do areálu (na
ulici Razov a ulici Nádražní).
Celkem bylo zkontrolováno 87 stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení a 10 stánků
nabízejících prodej předmětů běžného užívání (textil, keramika, kosmetika).
Nabízený sortiment ve stáncích: grilovaná uzenina, maso, kuřata a sýry, polévky, párky v rohlíku,
langoše, bramboráky, halušky, čínské nudle, kebab, gyros, hamburgery apod. Dále byly k dostání
trdelníky, wafle, palačinky, nebo kopečková zmrzlina.
Kontroly byly zaměřeny na dodržování hygienických podmínek při přípravě a prodeji občerstvení,
vybavení stánků s ohledem na prováděnou činnost, technologii výroby pokrmů, způsob skladování
potravin a produktů a manipulace s nimi, riziko možné kontaminace surovin pro přípravu pokrmů a již
hotových pokrmů, dodržování teplotního řetězce a zajištění dostatečného počtu chladicích či mrazicích
zařízení a tepelných zdrojů pro úschovu pokrmů. Dále bylo kontrolováno dodržování osobní i provozní
hygieny a způsob zásobování pitnou vodou.
Okolí stánků s občerstvením bylo ve většině případů udržováno v pořádku a čistotě. Odpady ze stánků
byly průběžně odváženy do kontejnerů.
K mytí rukou a pracovních pomůcek byla ve stáncích s občerstvením a v mobilních zařízeních k dispozici
většinou voda z průtokových barelů, v některých případech bylo instalováno umyvadlo s přívodem
tekoucí pitné studené a teplé vody.
Personál stánků s občerstvením měl vyčleněné kabiny v rámci veřejných WC. Někteří prodejci měli
zajištěn vlastní chemický záchod.

Sankce:
Na místě uloženo 6 sankcí ve výši 10 000,- Kč. Jedna sankce bude uložena následně po vypořádání
protokolu o kontrole.
Zjištěné závady:
Nevhodné skladovací podmínky potravin a pokrmů (nezajištění ochrany potravin před kontaminací),
nevhodný způsob rozmrazování masa, nezajištění vhodných hygienických podmínek pro čištění
zeleniny, nález potravin s prošlým datem použitelnosti. Vzhledem k počtu kontrolovaných provozovatelů
nebyl počet závad vysoký, pouze v jednom případě bylo zjištěno závažné porušení hygienických
předpisů (nevhodné prostory pro provozování stravovacích služeb, nevhodný způsob rozmrazování,
skladování a manipulace se syrovým masem).

Bylo zkontrolováno 10 stánků s nabídkou textilu pro děti ve věku do 3 let, výrobků pro styk s potravinami
a pokrmy a kosmetickými přípravky. Kontroly byly zaměřeny na označování a doložení dokumentace
ke kontrolovaným výrobkům dle požadavků příslušné legislativy. Značení výrobků bylo v souladu s
platnou legislativou. Prohlášení či certifikáty byly předloženy buď při kontrole nebo byly dostupné na
webových stránkách odpovědných osob. Ve stáncích poskytujících služby jako je barvení vlasů,
provádění tetování a malování na obličej byly kontrolovány kosmetické přípravky z hlediska značení a
bezpečnosti. Nebyly zjištěny závažné nedostatky.
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Hodnocení festivalu z hlediska hygieny obecné a komunální
V rámci státního zdravotního dozoru byl proveden:
•
dozor mobilního stánku - tetování, piercing,
•
dozor kempů a hygienického zajištění,
•
dozor úklidu areálu, funkčnost hygienických zařízení v areálu,
•
spolupráce s ostatními organizacemi a složkami státních správ.
Ubytování pro návštěvníky bylo k dispozici ve veřejných tábořištích (v blízkosti areálu u vstupu č.1 i č.2
a ze severní strany od areálu na louce) „Veřejné tábořiště Těchlov“, dále z jižní strany „Parking Louka“
(za autobusovou zastávkou Razov).
Hygienické zázemí pro návštěvníky (toalety, umývárny a sprchy) byly k dispozici
jak přímo v areálu, tak i před vstupem č.1. V areálu bylo navíc umístěno cca 50
ks mobilních WC TOI TOI a 2 mobilní TOI TOI pro imobilní osoby. Letošní
novinkou pro návštěvníky byly mobilní sprchy umístěné v upraveném návěsu
kamionu pod názvem – Maxi shower truck (muži a ženy).
Další ubytování pro návštěvníky bylo zajištěno v kempech. Nejbližší kemp se nacházel v blízkosti
vlakového nádraží – PARKING – CAMP DŘEVOSKLADY, který byl oplocen a hlídán bezpečnostní
agenturou. V těsné blízkosti se nacházel nový kemp – CAMP u Sokolovny. Dále ve Vizovicích byl k
dispozici CAMP FOTBALOVÝ STADION a CAMP v areálu Rybárny. Ve všech kempech bylo k dispozici
zázemí (sprchy, WC, umývárny), které byly během našich kontrol čisté a udržované. Všichni
provozovatelé měli k dispozici dezinfekční a čistící prostředky. Dle sdělení provozovatelů kempů, po
dvouleté pauze byly všechny kempy plně obsazené.
Státní zdravotní dozor mobilního stánku – tetování a piercing
V neděli 10. 7. 2022 byla provedena kontrola mobilního stánku,
ve kterém byly prováděny tetováže, piercing a malování na tělo.
Při výkonu státního zdravotního dozoru nebyly zjištěny
nedostatky v osobní ani v provozní hygieně. V mobilním stánku
tetování bylo dostatečné množství jednorázových jehel a
cartridgí. Použité jehly a cartridge byly skladovány v
pevnostěnných
plastových
uzavíratelných
nádobách
vyčleněných pro nebezpečný odpad. V mobilním stánku byly k
dispozici uzavíratelné nádoby na biologický a na komunální
odpad. Na místě bylo k dispozici několik druhů dezinfekčních prostředků s různou účinnou složkou.
Dezinfekční prostředky byly každý den obměňovány dle obsažené účinné složky. Při státním zdravotním
dozoru byl předložen provozní řád pro mobilní služby tetování, piercing, živnostenské listy, zdravotní
průkazy, smlouvy o odstraňování nebezpečného odpadu.
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Podnět na sluchový vjem ze souběhu hudebních produkcí
V začátku festivalu byl řešen podnět ze strany veřejnosti na letošní rozmístění podií pro hudební
produkce kapel a navazujících obav ze sluchových vjemů ze souběžně probíhajících produkcí. Podateli
bylo sděleno, že obtěžování či rušení občanů hlukem, jehož zdrojem je zvuk z produkce hudby
provozované ve venkovním prostoru, a to i souběžně probíhající, nelze podle současně platné legislativy
řešit právními nástroji podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se
sídlem ve Zlíně není na základě svých kompetencí oprávněna činit jakékoliv kroky ve věci řešení
hlukové zátěže, jejímž zdrojem je produkce hudby ve venkovním prostoru Při projednání podnětu s
provozovatelem festivalu bylo sděleno, že došlo k řešení situace smírnou cestou, dohodou s podatelem
podnětu.

Ve Zlíně, dne 12. 7. 2022
KHS ZK – HOK, HV a PBU
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