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 Vzhledem k tomu, že lesní luby formálně nejsou školskými zařízeními ve smyslu zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a nepůsobí většinou ani jako 

podnikatelé ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, nelze pro jejich fungování z hlediska hygienických 

požadavků a stravování obecně vztáhnout podmínky stanovené zákonem č. 258/2000 sb., o 

ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcích vyhlášek. 

 Lesním klubům, které zajišťují stravování dětí, ať už formou samotného vaření jídla 

v zázemí školky, či formou výdeje dovezeného jídla lze doporučit, aby měli vypracovanou 

analýzu rizik a kritické kontrolní body, tzv. HACCP ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.  

Zásady HACCP spočívají: 

a) v identifikaci všech rizik, kterým musí být předcházeno nebo která musí být vyloučena či 
omezena na přijatelnou úroveň, 

b) v identifikaci kritických kontrolních bodů na úrovních, v nichž je kontrola nezbytná pro 
předcházení riziku, pro jeho vyloučení nebo pro jeho omezení na přijatelnou úroveň, 

c) ve stanovení kritických limitů v kritických kontrolních bodech, které s ohledem na 
předcházení identifikovanému riziku, jeho vyloučení nebo jeho omezení oddělují přijatelnost a 
nepřijatelnost, 

d) ve stanovení a použití účinných monitorovacích postupů v kritických kontrolních bodech, 

e) ve stanovení nápravných opatření, jestliže z monitorování vyplývá, že kritický kontrolní bod 
není zvládán, 

f) ve stanovení pravidelně prováděných postupů k ověřování účinného fungování opatření 
uvedených v písmenech a) až e); a 

g) ve vytvoření dokladů a záznamů odpovídajících typu a velikosti potravinářského podniku, 
jejichž účelem je prokázat účinné používání opatření uvedených v písmenech a) až f). 

  Publikace Zásady správné výrobní a hygienické praxe, Národní informační středisko pro 

podporu jakosti, 2006 (ke stažení zde: http://www.khsjih.cz/soubory/HV/zasady_svhp_I.pdf) 

může být dobrým vodítkem pro zpracování HACCP v lesních školkách. Na základě informací 

z této publikace je možno lesním klubům zajišťující nějakou formu stravování doporučit, aby 

vždy zajistily tyto požadavky hygieny potravin, vyplývající z evropských nařízení o hygieně 

potravin: 

➢ požadavky na infrastrukturu (např. na budovu, umístění, okolí apod.) a zařízení; 
➢ požadavky na suroviny; 
➢ požadavky na bezpečné zacházení s potravinami (včetně balení a dopravy) -dodržování  
➢ teplotních řetězců, zabránění křížení v provozovnách, dodržování technologických 

postupů apod.; 
➢ bezpečné nakládání s potravinovým odpadem; 
➢ bezpečné postupy regulace škůdců; 

http://www.khsjih.cz/soubory/HV/zasady_svhp_I.pdf


➢ sanitační opatření (čištění a desinfekce); 
➢ zajištění kvality vody; 
➢ zachování chladicího řetězce; 
➢ zdravotní stav zaměstnanců; 
➢ dodržování osobní hygieny; 
➢ zajištění proškolení personálu 

 
Na základě informací z citované publikace Zásady správné výrobní praxe lze také lesním 

klubům doporučit pro tvorbu HACCP a sanitačních řádů využití následujících jednoduchých 

vzorů: 

A: Postup založený na zásadách HACCP – vzor (pro provoz, kde se vaří) 

Identifikace provozovny  

Provozovatel:  

 

 

Adresa:  

 

 

Oblast činnosti:  

 

 

Vymezení činností:  

 

 

Průměrný objem výroby 

(počet porcí apod.): 

 

 

 

Sortiment:  

Počet zaměstnanců:  

 

 



Přehled připravovaných a podávaných pokrmů / výrobků 

Skupiny pokrmů a jejich 

charakteristika: 

 

 

 

 

 

Určení výrobků: 
 

Používané rizikové 

suroviny: 

syrové maso, 

mražené maso, 

syrové ryby a mořské plody, 

mražené ryby a mořské plody, 

jiné mražené suroviny, 

polotovary, 

mléko a mléčné výrobky, 

vejce, 

brambory, čerstvá zelenina a 

ovoce, 

hotové pokrmy chlazené nebo 

zmrazené, 

tepelně opracované maso a 

masné výrobky (uzeniny), 

vaječné výrobky, majonézy, 

dresinky, 

cukrářské výrobky, 

jiné 

 

Používané technologické 

postupy: 

 

 

 



 

 

Používaná technologická 

zařízení na tepelné 

zpracování a uchovávání: 

 

 

 

 

 

 

Dodavatelé používaných 

potravin: 

 

 

 

 

 

Způsob použití, je-li jiný než 

přímá konzumace ve 

stravovacím zařízení: 

 

 

 

 

 

Doba spotřeby, skladovací 

podmínky: 

 

 

 

 

 

Expedice (výdej):  

 

 

 

 



Přehled možných kritických kontrolních bodů 

Výrobní 

operace 

Sledovaný 

znak 

Kritické 

meze 

Postup 

sledování 

Frekvence 

sledování 

Nápravná 

opatření 

Postup / 

Záznam 

Příjem 

chlazených a 

zmrazených 

potravin  

DMT, DP 

Neporušenost 

obalu 

Teplota 

Odpovídá 

Neporušený 

obal 

Podle 

požadavků 

pro danou 

komoditu 

nebo údajů 

výrobce 

Vizuální 

kontrola 

Kontrola 

teploty 

vpichovým 

teploměrem 

Při každé 

přejímce 

Nepřijetí 

dodávky 

Dodací list 

(faktura) 

Skladování 

chlazených a 

mražených, 

polotovarů 

a výrobků 

DMT, DP 

Teplota 

Odpovídá 

Podle 

požadavků 

na danou 

komoditu 

Kontrola 

označení 

Sledování 

teploty ve 

skladu a 

chladicích 

(mrazicích) 

zařízeních 

Jednou týdně 

 

Jednou denně 

se záznamem  

Spotřeba 

před 

vypršením 

DP, DMT 

Přeskladnění 

do jiného 

zařízení 

Oprava 

zařízení 

Pozastavení 

zpracování 

suroviny, 

polotovaru, 

produktu, 

likvidace 

Záznamy 

teploty 

Hrubá 

příprava 

 

Dodržení 

podmínek 

oddělení 

neslučitelných 

činností 

 Vizuální 

kontrola 

vedoucím 

pracovníkem  

Denně Oddělení 

jednotlivých 

činností 

Řádný úklid, 

sanitace mezi 

jednotlivými 

operacemi 

Popsaný 

pracovní 

postup 

Rozmrazení 

masa 

Dodržení 

postupu 

správné praxe 

Zabránění 

kontaminace 

+5 °C 

Tekutina 

z masa 

vytéká na 

jiné 

Sledování 

kontrolního 

teploměru 

v zařízení 

určeném pro 

Vždy při 

rozmrazování 

Nastavit 

rozmrazovací 

chladničku 

na nižší 

teplotu 

Záznam o 

vyřazení 

potraviny 

z oběhu 



vytékající 

tekutinou 

suroviny  rozmrazování 

Kontrola 

znečištění 

vytékající 

kapalinou 

Správně 

umístit 

nádobu na 

zachycení 

kapaliny 

V případě 

nutnosti 

likvidace 

masa 

Vaření, 

dušení, 

pečení 

Dosažení 

stanovené 

teploty a doby 

ve všech 

částech 

 

Není 

dosaženo 

účinku 

teploty +75 

°C v jádře 

pokrmu po 

dobu 5 

minut 

Po vpichu 

vytéká krev 

Měření 

teploty 

vpichovým 

teploměrem 

Smyslová 

zkouška 

Mechanická 

kontrola 

vpichem 

(naříznutím)  

Při každé 

operaci 

Prodloužení 

doby 

opracování 

Popsaný 

pracovní 

postup 

Smažení Stav oleje ve 

smažící lázni 

Nevyhovuje 

smyslově 

Smyslové 

posouzení  

Před 

započetím 

práce, 

následně 1x 

v průběhu 

dne 

Výměna oleje 

ve fritéze 

Popsaný 

pracovní 

postup 

Výdej Teplota 

pokrmů při 

výdeji 

 

Smyslové 

znaky 

Teplota +64 

°C a nižší 

 

 

Měření 

teploty 

 

Zraková 

kontrola 

Jednou za 

výdej (např. 

ke konci 

výdeje) 

Průběžně 

Urychlený 

výdej 

Ohřev na 

předepsanou 

teplotu 

Vyřazení z 

oběhu 

Záznam 

teploty 

Záznam o 

vyřazení 

z oběhu 

Připravenost 

provozu 

 

Stav provozu 

před 

započetím 

práce (nebo 

na konci 

směny) 

Stav 

provozu 

(čistota 

vizuálně, 

přítomnost 

cizích 

předmětů, 

zbytky 

Smyslové 

posouzení 

Jednou za 

směnu 

(začátek nebo 

konec) 

Provedení 

úklidu, 

případně 

sanitace 

Záznam o 

provedené 

sanitaci 



surovin, 

polotovarů, 

pokrmů...) 

DMT – doba minimální trvanlivosti, DP doba použitelnosti 

 

B: Postup založený na zásadách HACCP – vzor (pro provoz, kde se 

nevaří - výdejny) 

Identifikace provozovny  

Provozovatel:  

 

Adresa:  

 

 

Oblast činnosti:  

 

 

Vymezení činností:  

 

 

Průměrný objem výroby 

(počet porcí apod.): 

 

 

 

Sortiment:  

Počet zaměstnanců:  

 



Přehled připravovaných a podávaných pokrmů / výrobků 

Skupiny pokrmů a jejich 

charakteristika: 

Studené pokrmy – přesnídávky, svačiny 

Teplé pokrmy – polévka, hlavní chod oběda 

Nápoje – teplé i studené 

 

 

 

Určení výrobků: 
Předškolním dětem 

Používané rizikové 

suroviny: 

syrové maso, 

mražené maso, 

syrové ryby a mořské plody, 

mražené ryby a mořské plody, 

jiné mražené suroviny, 

polotovary, 

mléko a mléčné výrobky, 

vejce, 

brambory, čerstvá zelenina a 

ovoce, 

hotové pokrmy chlazené nebo 

zmrazené, 

tepelně opracované maso a 

masné výrobky (uzeniny), 

vaječné výrobky, majonézy, 

dresinky, 

cukrářské výrobky, 

jiné 

 

Používané technologické 

postupy: 

 

 



 

 

Používaná technologická 

zařízení na tepelné 

zpracování a uchovávání: 

 

 

 

 

Dodavatelé používaných 

potravin: 

 

 

 

 

Způsob použití, je-li jiný než 

přímá konzumace ve 

stravovacím zařízení: 

 

 

 

Doba spotřeby, skladovací 

podmínky: 

 

 

 

Expedice (výdej):  

 

 

 

 

Přehled možných kritických kontrolních bodů 

Výdej Teplota 

pokrmů při 

výdeji 

 

Smyslové 

znaky 

Teplota 

+64 °C a 

nižší 

 

 

Měření 

teploty 

 

Zraková 

kontrola 

Jednou za 

výdej 

(např. ke 

konci 

výdeje) 

Průběžně 

Urychlený 

výdej 

Ohřev na 

předepsanou 

teplotu 

Vyřazení z 

oběhu 

Záznam 

teploty 

Záznam o 

vyřazení 

z oběhu 

Připravenost Stav Stav Smyslové Jednou za Provedení Záznam o 



provozu 

 

provozu 

před 

započetím 

práce (nebo 

na konci 

směny) 

provozu 

(čistota 

vizuálně, 

přítomnost 

cizích 

předmětů, 

zbytky 

surovin, 

polotovarů, 

pokrmů...) 

posouzení směnu 

(začátek 

nebo 

konec) 

úklidu, 

případně 

sanitace 

provedené 

sanitaci 

 

 

Popis technologických postupů 

U jednotlivých druhů vámi připravovaných pokrmů doplňte, které konkrétní kroky technologického 
postupu obsahují (ano / ne). 

Úchova 
před 
výdejem 
(prodejem) 

       

Výdej 
(prodej) 

(např. 

doprava 

k výdeji 

apod.) 

 

Doplňte: 

      

 

Analýza nebezpečí 

Jaká nebezpečí hrozí, jakým způsobem nebezpečím předcházíte. 

 

Výdej a 

úschova při 

výdeji 

(prodeji) 

 

- doprava 

k výdeji  

 

Kontaminace 
pokrmu – 
likvidace 

(např.: 

mikroorganismy, 

chemickými 

látkami, cizími 

předměty apod.) 

v důsledku např.: 

- nedodržování 
osobní  a 

 

 

Pro všechny druhy 

pokrmů: 

- kontrola 
dodržení 
hygienických 
podmínek 

- spotřeba ve dni 
výroby 

- prevence 
křížové 
kontaminace 

- používání 
čistých pomůcek 

- dodržování 

 a) písemný 
postup 

b) proškolení 
pracovníka 

c) přezkoušení 
pracovníka 

d) dohled 
nadřízeného 

e) systematické 
sledování, 
vedení 
záznamů 
(kontrolní 
bod) 

f) kritický bod 

 



provozní 
hygieny 

- nesprávného 
zacházení 
(např. úchova 
pokrmu po 
dokončení 
tepel. úpravy 
déle než 4 hod) 

- nedodržení 
podmínek 
(např. teplota 
neodpovídá, 
časová 
prodleva mezi 
dokončením 
procesu a 
prodejem je 
příliš dlouhá) 

- křížové 
kontaminace 

- používání 
nečistých 
pracovních 
pomůcek 

- používání 
špinavých 
pracovních 
oděvů 

- nedostatečného 
mytí 
pracovních 
pomůcek 

- nedodržování 
osobní  a 
provozní 
hygieny 

 

osobní a 
provozní 
hygieny 

- používání 
čistých 
pracovních 
oděvů 
(pravidelná 
výměna oděvů) 

Teplé pokrmy: 

- kontrola teploty 
pokrmů při 
výdeji a doby od 
přípravy po 
výdej (teplé 
pokrmy se 
uchovávají + 65 
°C, zákazníkovi 
se vydávají do 
čtyř hodin od 
přípravy, v době 
podání musí mít 
min. +63 °C) 

Studené pokrmy: 

- dodržení 
chladírenského 
řetězce 

-  

 

 

U kroků, ve kterých jste se rozhodli zavést systematické sledování s vedením záznamů, nebo 

kritický bod, si z následující tabulky vyberte vhodné znaky, na jejichž základě budete sledovat, 

zdali činnosti probíhají správným způsobem. V tabulce jsou uvedeny možnosti, které si upravíte 

podle vašich podmínek, případně zvolíte jiné neuvedené postupy. 

Určení znaků, mezí, postupů sledování pro systematické sledování významných činností 
,,Ověřování postupu“ 

 

Operace Sledovaný 
znak 

Meze 
přijatelnosti 

Postup 
sledování 

Frekvence 
sledování 

Náprava 

(Nápravné 

Ověřování 
postupu 

Vámi 
zvolený(é) 



(Kritické 
meze) 

opatření) znak(y) 
označte 
křížkem 

 

Výdej 
(prodej) 
a úchova 
při 
výdeji 
(prodeji) 

a. Teplota 
pokrmů 
při 
výdeji 

 

a. Neodpovídá 
požadavků
m 

 

a. Měření 
teploty 

 

 

 

Jednou za 
výdej 

 

Jiné: 

 

 

 

 

 

Urychlený 
výdej 

 

Stažení z 
výdeje 

 

 

Náprava 
podmínek 

 

Jiné: 

 

Provedení 
kontroly 
paralelně 
další osobou 
(nadřízeným), 
proškolení 
pracovníka 

 

 

Zkouška 
teploměru 

 

Jiné: 

a.  

b. Kontrola 
hygieny 
při 
výdeji 

b. Neodpovídá 
požadavků
m 

b. Vizuální 
kontrol
a 

b.  

   c.  

   d.  

   e.  

Ověřování systém 

Ověřování metod v kritických bodech 

Postup ověřování metod ve sledovaných činnostech je popsán v tabulce  („Ověřování postupu“). 

Ověřování funkce systému 

Ověřování probíhá na provozní poradě (porady vedoucích pracovníků) jednou za tři měsíce 

(nebo dle potřeby). Při ověřování je posuzováno dodržování postupu, jsou vysvětleny příčiny 

překročení mezí, jsou vyhodnocovány stížnosti zákazníků apod. Záznamem je zápis z porady, 

který obsahuje konkrétní závěry s uvedením zodpovědných osob, postupů řešení a termínů. 

Vnitřní (interní) audit  

Provádí k tomu pověřená osoba. Je vhodné, pokud ovládá principy auditování (norma ČSN EN 

ISO 19011). Tento pracovník by měl vypracovat roční plán auditů (cca 2x za rok) a pro každý 

audit pak písemný program (kontrolní seznam otázek, seznam prostor, kde bude provedena 

kontrola, kontrolované osoby apod.). Audit obvykle zahrnuje: čistotu prostor, dodržování osobní 

a provozní hygieny, kontrolu plnění postupů správné praxe a HACCP. Z vnitřního auditu je 

pořizován záznam, který obsahuje konkrétní závěry z auditu s plánem nápravných opatření 

(zodpovědné osoby, termíny apod.). Zvláště pro větší provozovny poslouží velmi dobře jako 

program auditu checklist pro Sebehodnocení uvedený v kapitole 6. 

Školení pracovníků 

Školení pracovníků se provádí při nástupu nových pracovníků, při opakovaném zjištění 

nedostatků, u stálých pracovníků pak jedenkrát ročně. Záznamy o školení pracovníků (testy 

apod.) jsou vedeny. 



Zavedení dokumentace a vedení záznamů 

Základní dokumenty systému kritických bodů: 

● písemná dokumentace jednotlivých kroků zavádění systému HACCP, 

● popisy kritických bodů, 

● záznamy o sledování stanovených znaků v kritických bodech, 

● záznamy o nápravných opatřeních, 

● záznamy o provedení ověření metod sledování v kritických bodech, 

● záznamy o ověřování funkce systému, 

● záznamy o vnitřních auditech, 

● záznamy o modifikování systému kritických bodů, 
 

Seznam související dokumentace: 

Uveďte seznam dalších dokumentů, které máte zavedeny a týkají se zajištění jakosti a zdravotní 

nezávadnosti (receptury, sanitační řád, provozní řád apod.) 

 

 

C: SANITAČNÍ ŘÁD (četnost sanitace) – VZOR 

Intervaly čištění a 

dezinfekce 

Předmět, povrch, plocha 

 

čištění dezinfekce 

průběžný úklid (úklid 

prováděný během 

provozu v takovém 

rozsahu, aby byla v celé 

provozovně zachována 

provozní čistota a pro 

zacházení s potravinami 

a pokrmy byly používány 

jen čisté předměty a 

zařízení) 

∙ otírání jídelních stolů 

∙ mytí nádobí, příp. strojů, pracovních 

ploch, náčiní 

 

∙ větrání 

∙ doplňování papírových ručníků, mýdla, 

toaletního papíru 

∙ štětky na umývání 

záchodových mís jsou trvale 

uloženy v dezinfekčním roztoku 

s denní výměnou 

denní úklid  ∙ pracovní plochy, náčiní, nádobí a 

zařízení 

∙ dřezy, umyvadla včetně baterií 

∙ podlahy 

∙ hygienické zařízení pro 

návštěvníky a zaměstnance 

(zdravotechnické zařízení – 

záchodové mísy, pisoáry, 

umyvadla, vodovodní baterie, 

držáky splachovadel, kliky u 

dveří, omyvatelné povrchy stěn, 



∙ větrání, likvidace odpadků podlahy) 

∙ nádoby na odpadky 

∙ prostředky na sanitaci (kartáče, 

houbičky, hadry) se důkladně 

vymáchají v čisté vodě, v 

dezinfekčním roztoku a nechají 

se uschnout 

týdenní úklid (denní 

úklid + dále uvedené) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

měsíční úklid (týdenní + 

dále uvedené) 

∙  skříně na nádobí 

∙  regály na potraviny 

∙  zásuvky pracovních stolů 

∙ obklady stěn, dveře, okenní parapety, 

povrchy otopných těles 

∙  setření prachu z předmětů 

∙  vyřazení poškozeného nádobí 

 

 

 

∙  mrazící zařízení 

∙ výrobník ledu 

∙ pomůcky na úklid, příp. se 

vyřadí  

 

velký úklid (3 – 4 ročně) ∙ okna, svítidla 

∙ provedení drobných potřebných 

oprav, odstranění nepotřebných věcí 

∙ provedení ochranné dezinsekce a 

deratizace (viz. níže) 

 

 

 

 

 


