
Zpráva o kontrolní akci 

 
konané v areálu likérky Rudolf Jelínek Vizovice 

 

Termín konání akce:  

19. 8. – 20. 8. 2022 

 

Pořadatel: 

produkční a reklamní agentura NEDOMYSLENO s.r.o. se sídlem Lidická 13, 150 00 Praha 5 ve 

spolupráci se společností RUDOLF JELÍNEK a.s. 

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ve dnech 19. 8. – 20. 8. 2022 provedla 

obhlídku celého areálu, včetně veřejného tábořiště (kempu) a VIP kempu.  

 

                       

 

 

;Zdroj: KHS ZK 

 

Ve výše uvedených dnech provedly zaměstnankyně odboru hygieny obecné a komunální státní 

zdravotní dozor v prostorách areálu likérky Rudolf Jelínek i v okolí před vstupy. Kontrola byla zaměřena 

na umístění odpadkových košů, zabezpečení úklidu areálu, dostatečný počet hygienického zázemí pro 

návštěvníky, zastínění mobilních pisoárů, aj. 

 

Pořadatelem uvedené akce bylo zajištěno oficiální veřejné tábořiště, které se nacházelo na volné ploše 

nad hlavním vjezdem do likérky RUDOLF JELÍNEK a.s. Pro potřeby návštěvníků veřejného kempu byla 

zajištěna pitná voda a mobilní toalety JOHNNY SERVIS. 

 

Dalším tábořištěm byla uzavřená plocha mezi společností SYKORA, spol. s.r.o. a likérkou RUDOLF 

JELÍNEK a.s., která sloužila jako VIP kemp s kapacitou 1 600 návštěvníků (celkem 800 stanů). Ve VIP 

kempu byla pro návštěvníky zajištěna možnost dobití mobilních telefonů a následující hygienické 

zařízení: pitná voda, mobilní toalety JOHNNY SERVIS, mobilní pisoáry, mobilní sprchy s teplou vodou, 

umývárny v buňkách s úklidovým servisem. Provozovatel VIP kempu společnost Nedomysleno, s.r.o. 

(mj. organizátor akce) zpracoval Provozní řád VIP kempu, ve kterém byla stanovena pravidla 

bezpečného využití této ubytovací služby.  

Rovněž byly pro účastníky festivalu zajištěny, poblíž vchodu do areálu likérky Rudolf Jelínek od hlavní 

brány, mobilní toalety JOHNNY SERVIS, mobilní pisoáry po čtyřech stáních, které byly zakryty plentou. 



Zmíněné bylo zajištěno i při vstupu od vlakového nádraží. V blízkosti byly situovány žlaby s výtokovými 

kohouty a tekoucí studenou užitkovou vodou. 

 

Dále byly k dispozici splachovací WC muži a ženy, a to mezi 1. a 2. stage v mobilních buňkách (ženy: 

6 kabin a 2 umyvadla; muži: 5 kabin, 8 pisoárů a 2 umyvadla). K úklidu a desinfekci těchto zařízení byl 

používán desinfekční prostředek SAVO. 

 

Na tomto ročníku Vizovického Trnkobraní nebyly poskytovány činnosti epidemiologicky závažné, 

konkrétně porušování integrity lidské kůže – piercing a tetování. K dispozici účastníkům byl pouze 

stánek s airbrush tetováním, což je rychlá metoda dočasného zdobení těla. Na rozdíl od tetování je 

airbrush tetování bezbolestné a nezasahuje do lidské kůže. 

 

 

                                                                                                                                  

Zdroj: KHS ZK 

 

Státní zdravotní dozor provedli i zaměstnanci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice 

Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, a to ve stáncích a mobilních zařízeních s prodejem občerstvení. 

Kontroly byly provedeny v areálu likérky Rudolf Jelínek, kde bylo umístěno nejvíce stánků, ale také před 

areálem na ulici Razov a v ulici Nádražní v prostoru mezi vlakovým nádražím a hlavním vstupem do 

areálu. 

 

Sortiment nabízeného občerstvení byl rozmanitý. Převládaly teplé pokrmy, především grilované maso 

a uzeniny, polévky, gyros, kebab, plněné tortilly, hamburgery, hranolky, halušky, čínské nudle, 

bramboráky a langoše, nabízeny byly také různé vegetariánské pokrmy. Ze sladkých pokrmů byly ve 

stáncích sladké kynuté knedlíky, trdelníky, palačinky, wafle, frgály i točená zmrzlina. Dále byl nabízen 

široký sortiment alkoholických i nealkoholických nápojů, čepované pivo a míchané i teplé nápoje.  

  

V rámci státního zdravotního dozoru bylo zkontrolováno celkem 30 stánků a mobilních zařízení 

s prodejem občerstvení, přičemž v některých případech měl jeden provozovatel více stánků. Celkově 

však bylo letos v areálu i mimo něj umístěno méně stánku než v předchozích letech. 

 

Ve stáncích s občerstvením byly kontrolovány podmínky provozní a osobní hygieny, zajištění přívodu 

studené nebo teplé pitné vody, zda mají k dispozici pomůcky na mytí a osušení rukou, vlastní zdravotní 

průkazy, zajištění podmínek pro skladování potravin, kontrola manipulace s potravinami, poskytování 

informací o alergenech, zajištění sledovatelnosti, dodržení data použitelnosti a minimální trvanlivosti, 

kvalita použitého oleje na smažení, vhodnost používaných obalů pro styk s potravinami a nakládání 

s odpady.  

 

V 1 případě byly zjištěny závažnější nedostatky, za které byla provozovateli uložena pokuta. Mezi 

nejčastější závady patřilo nedodržení provozní hygieny a zajištění vhodné teploty potravin, chybějící 

zdravotní průkazy, či doklady k potravinám. V několika případech byla nařízena výměna oleje ke 

smažení. Menší nedostatky byly odstraňovány pracovníky stánků ihned v průběhu kontroly. 

  



 

                        nabízený sortiment        zařízení na mytí rukou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     zařízení na mytí rukou                nevyhovující kvalita oleje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: KHS ZK 

 

 

Závěr: 

Průběh festivalu Vizovické Trnkobraní 2022 byl dostatečně zajištěn z hlediska úklidu areálu i ploch mimo 

areálu likérky RUDOLF JELÍNEK a.s. Odpadky byly průběžně uklízeny.  

 

Závěrem lze konstatovat, že hygienická úroveň zajištěnosti areálu, tábořišť a souvisejících ploch 

byla na vyhovující úrovni. 

 

Při kontrolách stánků s občerstvením byly zjišťovány závady častěji než v předchozích letech, 

přestože byl počet provozovatelů menší. Týkalo se to především provozovatelů, kteří zde byli 

poprvé.   

 

 

 

Ve Zlíně dne 22. 8. 2022 

Zpracovali: zaměstnanci KHS ZK  


