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Tisková zpráva 

KONTROLY STÁNKŮ S OBČERSTVENÍM NA HUDEBNÍM FESTIVALU  

Těsně před otevřením bran hudebního festivalu Benátská noc v Liberci provedli zaměstnanci odboru 
hygieny výživy KHS LK kontrolu stravovacích provozů a jejich zázemí. Státní 
zdravotní dozor provedli v celkem v 18 stáncích – z toho ve 13 stáncích s přípravou 
pokrmů a v 5 stáncích s nápoji. Zjistili pouze drobné nedostatky, které byly po 
upozornění odstraněny. Jednalo se nevybalené jednorázové ručníky či nevyvěšený 
seznam alergenů, nicméně obojí bylo ihned k dispozici.  

U všech stánků kontrolovali nejen technologii přípravy pokrmů nebo nápojů, ale 
především skladování polotovarů pro přípravu pokrmů, dále čistotu stánku, 
zdravotní průkazy personálu, dokumentace HACCP, informace o alergenech pro 
zákazníky, upozornění na zákaz prodeje alkoholických nápojů mladistvým do 
18 let, zásobování pitnou vodou, a používání jednorázových gastro obalů pro 
výdej pokrmů. 

U stánků s pivem jsou používány vratné plastové kelímky. V průběhu akce budou 
použité kelímky průběžně odváženy k vymytí a je zajištěno jejich pravidelné 
doplňování. Pivo nebude točeno do již použitého kelímku. 

Pitná voda byla zajištěna u všech stánků, podle druhu stánku různým způsobem 
– buď barelem s kohoutkem a odtokem do kbelíku, nebo dřezem s vodovodní 
baterií a výpustí do sběrného barelu na odpadní vodu. Možnost doplnění pitné 
vody je zajištěno v průběhu akce z vodovodního řadu. 

WC pro personál potravinářských stánků jsou umístěny v dostatečném množství 
a ve velmi krátké docházkové vzdálenosti od jednotlivých stánků s řádným 
označením. Pro zákazníky je dostatečný počet WC včetně venkovních umyvadel 
doplněných jednorázovými ručníky, mýdlem a odpadkovým košem na použité 
ručníky. 

 

„Jsem velmi ráda, že mohu konstatovat, že provozovatelé stánků přistoupili k přípravě velmi zodpovědně. 
Vybavení stánků z hlediska skladování potravin, pracovních ploch a zajištění pitné vody bylo bez závad. 
Věřím, že systémy prevence vzniku alimentárních onemocnění jsou nastaveny v dostatečné míře a 
všichni návštěvníci si po dvouleté festivalové pauze odnesou jen příjemné hudební zážitky,“ říká Ing. 
Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK.  

 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 

 

 

 

 

 

 

 

 


