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HYGIENA 
 

Všichni pracovníci, kteří přicházejí do přímého i nepřímého styku s potravinami, se 

musí ještě před přijetím do závodu společného stravování podrobit lékařské 

prohlídce. Je-li lékařské hodnocení dobré, obdrží zdravotní průkaz. Tento doklad 

má pracovník u sebe nebo u vedoucího stravovacího zařízení. Pracovník je 

povinen podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám, jak stanoví jeho zaměst-

navatel (po 3 letech). Průjmová a horečnatá onemocnění je povinen okamžitě 

hlásit ošetřujícímu lékaři - hrozí nebezpečí přenosu infekce na strávníky, např. 

salmonelózy. 

Pracovníci jsou povinni důsledně dodržovat zásady osobní hygieny, zdravotní 

nezávadnosti potravin, dbát na čistotu pracoviště a bezpečnost práce. 

 

 

Osobní hygiena 
 

- dbát na čistotu těla a čistotu ústní dutiny 

- udržovat čistotu rukou, tj. řádné mytí rukou při nástupu do práce, při 

přechodu na jinou práci, po použití WC (neutírat ruce do pracovních 

oděvů), mít krátké, čisté a nenalakované nehty 

- upravit vlasy pod pokrývku hlavy (čepici, šátek, síťku) tak, aby žádné 

nevyčnívaly 

- dbát o čistotu pracovního oděvu (bílé kalhoty, bílá blůza nebo plášť, 

zástěra, kapesník) i obuvi (bílá pracovní obuv) 

- při kýchnutí či zakašlání použít čistý kapesník a zároveň se odvrátit od 

potravin 
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http://www.hskm.cz/cz/informace-pro-ucitele-zaky-a-rodice/obleceni-pro-zaky-sshs.html  (29.2.2012) 

http://www.hybo.cz/zdenda/eshop/21-1-PRACOVNI-ODEVY/276-3-Odevy-pro-kuchare/5/954-Rondon-RADIM-bily-dvourady 

       
Pracovní oděv kuchaře 

http://www.gastrotrend.cz/7-rubriky-clanky/8-technologie-zarizeni/2477-k-realizaci-kuchyne-pozvete-kuchare.html 

(29.2.2012) 

 

http://www.hskm.cz/cz/informace-pro-ucitele-zaky-a-rodice/obleceni-pro-zaky-sshs.html
http://www.hybo.cz/zdenda/eshop/21-1-PRACOVNI-ODEVY/276-3-Odevy-pro-kuchare/5/954-Rondon-RADIM-bily-dvourady
http://www.gastrotrend.cz/7-rubriky-clanky/8-technologie-zarizeni/2477-k-realizaci-kuchyne-pozvete-kuchare.html
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http://www.zpmvcr.cz/cz/aktualita.html?id=300 (29.2.2012) 

http://www.zpmvcr.cz/cz/aktualita.html?id=300
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http://www.eamos.cz/amos/kos/modules/low/kurz_text.php?id_kap=1&kod_kurzu=kos_392 (29.2.2012) 

Hygienické požadavky při přípravě pokrmů 

Základní požadavky na pracovní prostředí: 

- do výrobních a skladových prostor nemají přístup nepovolané osoby, které 

nemají zdravotní průkaz, ani nemocné osoby 

- nesmí se křížit čisté a špinavé cesty, tj. výdej jídel s odkládáním použitého 

nádobí 

- zbytky jídel a odpadky surovin se ukládají na určené místo do uzavřených 

nádob. Podle potřeby se odnášejí mimo provozní místnost a odvážejí mimo 

závod 

- je zakázáno sedat si na pracovní stoly a technologická zařízení 

- po skončení pracovního úkonu musí zaměstnanec uklidit a umýt své pracovní 

místo (stůl, stroj, kotel aj.) Úklid musí být soustavný v průběhu i po skončení 

pracovní směny. Nezapomínat na dostatečné větrání. 

- podlahu je třeba udržovat v čistotě - umývá se podle potřeby i několikrát za 

den 

- pomůcky sloužící k úklidu a čištění podlah smí být používány jen k těmto 

účelům a je třeba ukládat je na zvlášť určené místo. Je zakázáno používat je 

například k čištění kuchyňského nádobí, stolů a zařízení 

- v kuchyni, v jídelně a ve skladech potravin nesmí být uloženy občanské 

oděvy, ani jiné osobní předměty 

http://www.eamos.cz/amos/kos/modules/low/kurz_text.php?id_kap=1&kod_kurzu=kos_392
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- je třeba dbát na dodržování hygieny ve všech provozních i přilehlých 

prostorách 

 

Další požadavky na kvalitu a hygienickou nezávadnost pokrmů: 

 

- pokrmy je nutné připravovat z plnohodnotných nenarušených surovin.  

- je třeba věnovat zvýšenou pozornost kontrole kvality surovin a záručním 

lhůtám 

- je nezbytné zajistit kvalitní uskladnění potravin 

- dát pozor na to, aby se v průběhu kuchyňské úpravy mechanicky 

neznečistily suroviny 

- k veškeré práci používat pouze pitnou vody 

- podle druhu potravin používat vhodné nepoškozené nářadí a náčiní 

- teplé pokrmy podávat na čistém, předehřátém stolním inventáři (talíře, 

mísy) 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
 

- každý pracovník při příchodu na nové pracoviště musí být seznámen s 

platnými bezpečnostními předpisy 

- pracovníci nesmějí nosit na rukou prsteny, hodinky, náramky, přívěsky. Při 

práci ve vlhkém prostředí musí mít vhodnou protiskluzovou obuv 

- pracovní prostory musí být řádně osvětleny, maximálně větrány, mít 

přijatelnou teplotu 

- v pracovních prostorech musí být zajištěna nízká hlučnost 

- při práci se stroji, kotly a dalším zařízením na tepelnou úpravu musí být 

zaměstnanec seznámen s jejich obsluhou, funkcí a čištěním 

- při zapalování plynových hořáků je třeba dodržet postup: nejdříve mít 

plamen, potom pustit plyn 
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- při práci s nožem je nutné plně se soustředit na tuto činnost, nože ukládat 

na určené místo a použité nože nedávat do dřezu mezi nádobí (pracujeme 

vždy s ostrým nožem) 

- kluzké potraviny (ryby, zmrzlé maso) je vhodné si při práci přidržovat 

suchou utěrkou 

- podlaha má být čistá a dosucha vytřená, střepiny skla a porcelánu je nutné 

ihned uklidit 

- při přenášení těžších předmětů (plný hrnec, pekáč aj.) je vhodné požádat 

kolegu o pomoc a plně se na práci soustředit 

- cesty kolem kotlů a sporáků musí zůstávat průchodné, nezastavěné 

nádobami 

- je třeba seznámit se s obsluhou výtahů 

- na horké nádoby je nutné používat suché utěrky 

- deníku úrazů, který je u vedoucího kuchyně nebo v řádně doplněné Je 

třeba znát pravidla první pomoci a v případě nutnosti ji umět poskytnout. 

Každý úraz je třeba zapsat do deníku úrazů, který je u vedoucího kuchyně 

nebo v řádně doplněné lékárničce. 

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1187 (29.2.2012) 

Uklizená kuchyně 

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1187
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http://www.kidsland.cz/poradna_detail.php?id=11000 (29.2.2012) 

http://www.efire.cz/22-u.html (29.2.2012) 

     

První pomoc při popáleninách    Čísla tísňového volání 
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