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I.

LEGISLATIVA
Evropská legislativa
a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o
hygieně potravin.
b)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva.
Česká legislativa
a)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.
b)
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů.
c)
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
(Otoupal, 2007)

II.

ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY
Bakteriální nákazy
a)
Salmonelóza – v současné době je druhé nejrozšířenější alimentární onemocnění u nás.
Původcem je bakterie Salmonella, které je dnes známo více než 2000 typů.
Nejčastějším zdrojem onemocnění je maso drůbeže a výrobky z nich, vejce a
lahůdkářské cukrářské výrobky. Častý je i sekundární přenos, zejména díky „křížové
kontaminaci“. Onemocnění obvykle probíhá jako akutní zánět žaludku a střeva.
Typický je náhlý začátek s teplotou většinou okolo 39°C, průjmem, bolestí břicha,

b)

c)

d)

e)

nevolností a zvracením. U malých dětí a starých osob vede k dehydrataci, prognóza
může být vážná a onemocnění může končit smrtí pacienta.
Kampylobakterióza – nejrozšířenější alimentární onemocnění u nás. Původcem
onemocnění je Campylobakter jejuni. Nejvýznamnějším zdrojem infekce je drůbež,
ale také nedostatečně tepelně opracované maso a mléko. Onemocnění začíná
horečkou, únavností, bolestí hlavy a kloubů, za 24 hodin začne průjem, který je
vodnatý s příměsí krve a hlenu. U dětí může mít velmi těžký průběh.
Bacilární úplavice neboli shigelóza – akutní, vysoce nakažlivé průjmové onemocnění.
Nemoc se šíří přímým kontaktem při nedostatečně dodržované osobní hygieně a
prostřednictvím nakažených potravin, především mléka a vody.
Břišní tyf – horečnaté onemocnění. Původcem je Salmonela typhi abdominalis. Trend
výskytu břišního tyfu má neustále klesající tendenci, několik případů ročně je
importovaného původu.
Stafylokoková enterotoxikóza – je způsobena jedem, který produkuje mikrob
Stafylokokus aureus. Po požití nakažené potraviny se projeví po 1 – 5 hodin
nevolností, zvracením, průjmy, křečemi v břiše a následnými průjmy. Příznaky trvají
krátce ne déle než 12 hodin, k uzdravení dochází spontánně bez nutné lékařské péče.

Virové nákazy
a) Žloutenka typu A (hepatitida A) – je akutní zánětlivé onemocnění jater, které se projevuje
podobně jako chřipka. Zdrojem je infikovaný člověk, který přenese hepatitidu přímo nebo
infikuje vodu nebo potraviny.
b) BSE – Creuzfeldt-Jakobova nemoc - onemocnění, které způsobují priony. BSE je
přenosná mezi jednotlivými organismy a způsobuje rozklad centrální nervové soustavy,
což vede ke smrti nemocného jedince.
c) Ptačí chřipka – virové onemocnění, které způsobuje smrtelnou nákazu u ptactva včetně
domácí drůbeže. K nákaze dochází při kontaktu s nakaženou drůbeží. K přenosu viru na
člověka došlo poprvé v roce 1997 během propuknutí ptačí chřipky u drůbeže v HongKongu v Číně.
Onemocnění vyvolané parazity
a) Tasemnice – Zdrojem nákazy bývá nemocný člověk a nemocný hovězí dobytek. Projevuje
se nevolností, tlakem a bolestí v břiše, zvracením, průjmy.
b) Trichonóza – původcem je svalovec. K nákaze dochází konzumací nedostatečně tepelně
opracovaných masných výrobků vyrobených z vepřového masa.
(Rambousková a Hrnčířová, 2009)

III.

POŽADAVKY NA ZDRAVOTNÍ STAV OSOB VYKONÁVAJÍCÍCH ČINNOSTI
EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÉ
Osoby musí být k této činnosti zdravotně způsobilé a musí mít znalosti nutné k ochraně
veřejného zdraví.
Zdravotní způsobilost osvědčuje před zahájením činnosti ve zdravotním průkazu praktický
lékař, který fyzickou osobu registruje.
Pracovník musí mít u sebe při výkonu pracovní činnosti zdravotní průkaz a na vyžádání ho
předložit orgánu ochrany veřejného zdraví.
Pracovník je povinen se podrobit lékařským prohlídkám a vyšetřením v případě průjmových,
hnisavých nebo horečnatých onemocněních, anebo je-li podezřelý z nákazy.

IV.

POŽADAVKY NA OSOBNÍ HYGIENU
Povinností pracovníků je pečovat o tělesnou čistotu. Před započetím práce, při přechodu
z nečisté práce na čistou, po použití záchodu a při každém znečistění je nutno umýt si ruce
v teplé vodě s použitím vhodného mycího prostředku. Důležité je i řádné osušení pokožky.
Na rukou nesmí být ozdobné předměty (prsteny, hodinky, náramky).
Nehty musí být krátce zastřižené, čisté a nenalakované.
Při práci je nutno používat vhodné a čisté osobní ochranné prostředky – pracovní oděv,
pokrývka hlavy, pracovní obuv a rukavice. Do provozních i pomocných místností a také do
skladů by neměl nikdo vstupovat bez ochranného pracovního oděvu.
Pracovníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti – kouření,
úpravy vlasů a hlavy při práci, olizování prstů nebo používaného nářadí při ochutnávání
pokrmů.

V. POŽADAVKY NA PROVOZNÍ HYGIENU
Dodržovat správné postupy při přepravě a přejímce, kontrola teploty, vizuální senzorické
posouzení.
Skladovat produkty a potraviny tak, aby byly dodrženy podmínky stanovené pro skladování
výrobcem nebo zvláštním právním předpisem a nebyly překračovány lhůty určené pro jejich
spotřebu. Odděleně skladovat neslučitelné druhy potravin.
Pro jednotlivé pracovní činnosti vyčlenit samostatné stavebně oddělené místnosti nebo
vyčleněné úseky.
Udržovat sanitární zařízení a jejich vybavení v čistotě a provozu schopném stavu.
Nepřechovávat předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti v prostorách manipulace
s potravinami a produkty.

VI. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZOVNY A ZAŘÍZENÍ
Zařízení poskytující stravovací služby se umisťuje v dostatečné vzdálenosti od zdrojů
znečištění.
Podlahové povrchy i plochy stěn musí být udržovány v řádném stavu, musí být snadno
čistitelné a dezinfikovatelné. Okna a jiné otvory mají být konstruovány tak, aby se zabránilo
hromadění nečistot. Pokud jsou otevíratelné, musí být podle potřeby vybaveny sítěmi proti
hmyzu. Dveře musí být zhotoveny z hladkých, snadno čistitelných materiálů.
Výrobní a konzumační prostory musí být vybaveny pro provozovanou činnost a používané
technologické postupy. Rozmístění musí umožňovat odpovídající údržbu a čištění, usnadňovat
správné hygienické a výrobní postupy.
Větrání musí zajistit dostatečnou výměnu vzduchu. Větrací otvory, nasávací místa, filtry a
prostory pro nucené větrání musí být vybaveny tak, aby se zabránilo vnikání a usídlení škůdců
i jejich průniku z větracího systému do provozovny.
Pro osoby provozující činnosti epidemiologicky závažné, musí být kapacitně dostatečné
hygienické zařízení. Záchody musí být opatřeny předsíní, která má být vybavena umyvadlem
s tekoucí teplou a studenou vodou, zásobníky mycího prostředku s náplní, ručníky pro
jednorázové použití nebo osoušečem rukou.
VII. SANITACE
Souhrn činností, které zamezují kontaminaci potravin, šíření mikroorganizmů a škůdců.
Proces zahrnuje úklid a čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.
Základním a nejvýznamnějším úkolem je pravidelně, důsledně a správně prováděný úklid.
Dobře a včasně prováděný úklid je podmínkou účinnosti dalších sanitárních opatření.
(Voldřich, Jechová a kol., 2006)
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