
 

Hygienické požadavky na medařskou provozovnu 

 

Sahají vaše ambice dál nežli jen k prodeji medu „ze dvora“? Chcete nabídnout 

zákazníkům více nežli prostý med a začít tak podnikat v potravinářství? Pak je tu 

několik rad, jak postupovat, aby provozovna splňovala základní hygienické požadavky 

pro uvádění medu na širší trh i výrobků z medu v potravinářském řetězci. 

 

Vše začíná na Stavebním úřadě 

Ať už se rozhodnete vybudovat novou stavbu, nebo využít část již vlastněného objektu k 

výrobním účelům, pak je nutné si nejprve vyřídit stavební povolení nebo požádat o změnu v 

užívání stavby. 

Doporučuji si před tím ověřit několik skutečností. Potravinářský objekt musí být napojen na 

pitnou vodu. Pokud je váš objekt napojen na městský, obecní vodovod, tak za kvalitu vody 

odpovídá dodavatel. Pokud jste však napojeni na studnu, vrt, pak je nutné provést laboratorní 

vyšetření vody po stránce fyzikální, chemické a mikrobiologické. Kontrolní orgány, tzn. 

příslušná Státní veterinární správa, budou požadovat laboratorní vyšetření každý rok. Při 

dobré kvalitě vody si můžete domluvit její jednodušší rozbory.  

Pokud budete v provozovně vyrábět i z medu potraviny, například medové koláčky, tyčinky 

atp., pak může dozor provádět kromě Státní veterinární správy i Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce.  

Nezapomeňte, že účastníkem stavebního řízení je většinou soused. Proto je dobré se ho ještě 

před zahájením celého procesu zeptat, zdali mu nebude vaše činnost vadit. Za moji praxi se 

mně nestalo, že by někdo měl námitky, protože tato výroba nikoho neobtěžuje hlukem, 

pachem, ale naopak se jedná o proces, který je okolí příjemný, například díky vůni perníčků. 

Stejně tak vám ušetří čas i peníze předběžná konzultace na místně příslušném pracovišti 

Krajské hygienické stanici o své představě. Stavební úřad přizve totiž tuto instituci ke 

stavebnímu řízení a je nepříjemné projekt předělávat. 

Přestože budete v nejlepším případě „jen“ měnit účely prostor, připravte se na stavební řízení 

se vším všudy. Kromě již výše uvedené tedy i na nutnost požárně-bezpečnostního posudku (a 

následnou povinnost vybavit prostor hasicími přístroji) a pokud bydlíte v historickém centru 

města, pak i na obeslání památkářů. 

Jakmile budete mít projekt s potřebným povolovacím razítkem doma, můžete začít budovat. 

Celý proces skončí kolaudací. Upozorňuji, že hygienici při kolaudaci vyžadují mít v 

prostorech již instalované sanitární předměty, vyústění trubek ze zdi tedy nestačí. 

 

Dobrý projekt je základ 

Když si ověříte, že je objekt napojen na pitnou vodu a máte souhlasné stanovisko souseda, tak 

se pusťte do stavebního řízení. Na jeho počátku je vypracování stavebního i technologického 

projektu. Je vhodné, když od začátku máte ujasněnou koncepci, co všechno chcete z medu 

vyrábět. Předejdete tak tomu, že vám budou některé prostory nakonec chybět. 

Popsat jednoduše hygienické požadavky platné pro všechny typy provozu nelze. Někdo chce 

pouze provozovat medárnu na stáčení čistého medu. Někdo chce dělat širokou škálu výrobků: 

medovinu, med s příchutěmi, propolisovou mast nebo tinkturu, mast s včelím medem, 

medové koláčky, tyčinky, a tyto výrobky prodávat v rámci celé České republiky na tržnicích, 

v prodejnách, přes web. Jiní půjdou ještě dál a budou chtít produkty prodávat v rámci Evropy. 

Omezme se proto na popis menší zpracovny medu jen s několika druhy potravinářských 

výrobků bez medoviny, léčiv a kosmetiky. 

 

Jedna místnost nestačí 



Musíte počítat s tím, že budete potřebovat prostory s vyhovující teplotou a vlhkostí vzduchu 

pro vlastní výrobu, sklad technologií (zde můžete použít i vestavěnou skříň ve výrobním 

prostoru), sklad finálních produktů, případně i sklad obalů a etiket.  

Budete- li pracovat s čerstvým ovocem a bylinkami, je nutné vyřešit stavebně oddělenou 

přípravnu se zdrojem teplé a studené vody pro mytí a úpravu těchto surovin.  

Jestliže je výroba součástí vašeho rodinného domu a zajišťujete ji sami bez zaměstnanců, 

nemusíte budovat sanitární prostory. Jestliže však budete vyrábět mimo prostor svého obydlí, 

nebo dokonce budete zaměstnávat pracovníky, pak sanitární prostory jako WC, umývárnu, 

šatnu na pracovní a civilní oděvy alespoň v podobě dvouskříňky a úklidovou komoru mít 

musíte. Když počítáte s více pracovníky, doporučuji uvažovat o výstavbě sprchového koutu, 

eventuelně bidetu a hlavně o denní místnosti. Je-li provoz větší, do cca 5 pracovníků, mohou 

být sanitární prostory společné. Nad 5 zaměstnanců již mají být podle stavebního zákona 

oddělené pro muže a ženy. 

Nezapomeňte na skladování odpadků, tzn. fólií, papíru, plastů, biologického odpadu, tak, 

abyste vyhověli požadavkům orgánů ochrany životního prostředí. 

 

Základní požadavky na interiér 

Výrobní prostory většinou osvětlují a odvětrávají přirozeným způsobem okna. Ta musí být 

opatřena sítěmi proti hmyzu. Vnitřní parapet musí být dobře umyvatelný: mají zde být  

kachličky, plast nebo mramor... Zapomeňte na různé záclonky, závěsy, květiny, to vše je 

zdrojem prachových částic. 

Výroba potravin z medu či jeho zpracování nebývá náročná na umělé osvětlení. Výjimku 

tvoří prostor, kde je třeba vážit určité látky na analytických vahách. Zde musí být dimenze 

umělého osvětlení přizpůsobena pracovnímu úseku. 

Podlahy v celém provozu musí být voděodolné, nepropustné a ve výrobním prostoru 

protiskluzové, tzn. dlažba, litá podlaha, linolea. Linolea však nedoporučuji, protože životnost 

jejich povrchu tak, aby splňoval hygienické požadavky, je poměrně krátká a dochází velmi 

často k jejich poškození. Ideální je, když podlahu lemuje podžlábek navazující na sokl, nebo 

omyvatelnou stěnu výrobního prostoru, tvořenou kachlovým obložením, skleněnými panely a 

podobně. Velmi dobře se tu totiž provádí úklid mokrou cestou. 

Vyhláška praví, že omyvatelné stěny musí být tam, kde je voda a manipulace s vodou do 

výšky smáčecí plochy. Doporučuji omyvatelné stěny minimálně do výše zárubní dveří po 

celém obvodu výrobního prostoru. Jsou tak zajištěny dobré podmínky pro sanitaci a 

dezinfekci celé výrobny. 

 Technologické vybavení je samostatnou kapitolou. O medometech, pastovadlech, 

plničkách, kompresorech na provzdušnění medoviny atp. se ve v Moderním včelaři píše často.  

Zaměřím se proto na základní vybavení potravinářského provozu z hygienického hlediska. 

 

Výrobní prostor 

Pracovní plocha musí být ze snadno omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu. Ideální je 

nerez, ale mohou to být i pracovní desky běžných kuchyňských linek, splňující podmínky pro 

potravinářský provoz.  

Dle velikosti a objemu výroby je nutné mít ve výrobně pro sanitaci provozního nádobí a 

technologií dřez, případně dvou dřez, nebo dvou dřez s odkládací plochou. Nesmí zde chybět 

umyvadlo pro osobní hygienu. Zde dobře zvažte typ baterií. Sice už nejsou povinné 

bezdotykové, ale pro práci s medem, kdy se neubráníte lepkavým rukám, se jeví jako zvláště 

vhodné. U dřezu i u umyvadla musí být zajištěn zdroj teplé a studené vody.  

Co se týká varné plochy, tak jsou povolené jak elektrická varná deska, tak plynový sporák. 

Pokud budete chtít vyrábět pečivo, opatříte si troubu. Kvůli snazší manipulaci s mnoha plechy 

je vhodné ji umístit do výše pasu. 



Myčka nádobí: Většina výrobců, které znám, před použitím přemývá primární skleněný obal 

v myčce. Teplota při vlastním mytí by měla být větší než +75 0 C minimálně po dobu 5 

minut, aby byla zajištěna mikrobiologická čistota vnitřního prostoru sklenic. Umyté sklenice 

ničím nevytíráme ani neleštíme, necháme je volně oschnout. Uzavíratelná víčka můžete 

umývat buď v myčce v zásobníku na víčka, nebo v horké vodě na sporáku. Víčka rovněž 

neutíráme, horká převařená víčka velmi rychle sama oschnou. Pokud po procesu mytí 

následuje časová prodleva například plněním medu, pak sklenice po oschnutí víčky uzavřeme 

a vytvoříme si mikrobiologicky čisté prostředí obalu.   

Někteří dodavatelé obalů garantují čistotu sklenic, ty pak nemusíte přemývat. 

 

Přípravna  

Vybavení přípravny se odvíjí od toho, s čím budete pracovat. Rovněž v tomto prostoru je 

pracovní plocha, dřez, dvou dřez se zdrojem teplé a studené vody. Ideální je, když lze ve 

dřezu umístit sítko na oplach čerstvých bylinek, ovoce, zeleniny a jiných pomocných 

potravin, pochutin, u kterých je nutné provádět omytí.  

Pokud hodláte péci perníčky, je nutné myslet na problém čerstvých vajec. Buď lze používat 

tzv. melanž, tedy sušená vejce dodávaná velkovýrobci, nebo vejce čerstvá. Pak budete 

potřebovat zvláštní dřez na výtluk a je třeba mít i vyhrazenou lednici.  

Dlaždice zde stačí jen kolem dřezů. Neobejdete se bez chladniček, případně mrazniček. 

Bedny se zeleninou nesmíte pokládat přímo na zem, ale na palety. Také zde je třeba opatřit 

okna sítěmi. Počítá se, že zde vykonáte veškerou hrubou práci a do výrobny už přinesete jen 

čisté suroviny k přímému zpracování. Do této prostory tedy patří i případná pračka zeleniny. 

Přípravna by měla být stavebně oddělena od výrobní části.  

Sklady 

Ideální je, když lze v prostoru vyčlenit prostor na sklad potravin jako je cukr, mouka, 

pochutiny, které budou vstupovat do výrobního procesu, a sklad finálních produktů. Výrobce 

medoviny musí mít samostatný sklad, kde se kontroluje teplota a vlhkost. 

Ve skladech lze potraviny skladovat na paletách, nebo v regálech či ve skříních. Regály musí 

splňovat podmínky z hlediska bezpečnosti práce. Teplotní a vlhkostní podmínky skladu nesmí 

negativně ovlivnit kvalitativní vlastnosti potraviny včetně biologické hodnoty. 

 

Ostatní prostory  

WC, umývárna, sprchový kout, šatna, úklidová komora, případně denní místnost mají 

standardní vybavení sanitárními prostředky. Úklidovou komoru není možné spojit s WC. 

Nepoužívané WC můžete však přizpůsobit potřebám úklidu tím, že na mísu dokoupíte 

mřížku.  

Denní místnost má stůl, židle, kuchyňskou linku, varnou konvici, chladící zařízení na uložení 

nápojů, potravin, eventuálně mikrovlnou troubu. 

Sklad finálních výrobků musí mít zajištěné odvětrávání a vhodné klimatické podmínky. 

Nesmí zde například mrznout. 

 

Tajemný HACCP 

Při výrobě platí, že jsou dodržovány zásady správné výrobní a hygienické praxe. Doporučuji 

proto si kromě zpracování systému HACCP (kritické kontrolní body ve výrobním procesu) 

nechat odborně zpracovat provozní a sanitační řád. Tyto tři dokumenty se vzájemně prolínají 

a doplňují. Jestliže je budete mít dobře nastavené a budete je dodržovat, pak budete vyrábět 

bezpečnou potravinu. Zároveň doporučuji osvojit si pravidla hygienických zásad, hygienické 

minimum. HACCP musí být každá skupina výrobků. Jiný potřebuje tedy ochucený med, jiný 

perníčky, další sáček se sušeným ovocem z vaší zahrady, který chcete dát do prodeje. 

Zjednodušeně řečeno jde o standardizaci pohybu výrobku od návozu potřebných surovin (tzn. 



ještě na ulici před domem) až po zabalení hotového produktu a uložení do skladu finálních 

výrobků. Je nutné počítat s tím, že vypracování HACCP profesionálem není levná záležitost, 

jde řádově o tisíce korun, avšak při jeho dodržování vás uchrání možných citelných pokut ze 

strany kontrolorů. 

 

Pracovní oděvy 

Vhodné jsou pracovní oděvy (tričko, košile, kalhoty, plášť), které se dají snadno prát, 

případně vyvářet, jako je bavlna a len. Zcela nepřípustné jsou vlněné svetry, které mohou 

pouštět chlupy. Obuv by měla být pevná s plnou špičkou s protiskluzovou 

podrážkou.Pokrývka hlavy musí být při vlastním procesu výroby a plnění do primárních 

obalů. Barva pokrývky hlavy není legislativně daná, vhodná je však světlá barva z vhodného 

materiálu (len, bavlna). 

 

Ochranné pomůcky 

Při sanitaci podlah, stěn, sanitárních prostorů používejte buď multifunkční, nebo jednorázové 

rukavice. Ve větších potravinářských provozech má ve skladech pracovník ochrannou přilbu. 

Sanitační pomůcky by měl řešit sanitační řád. Mycí utěrky by měly být z materiálu, který se 

dá snadno prát, nebo lze použít o roztok vody s dezinfekční složkou. Nevhodné jsou 

houbičky, jejichž materiál nelze dezinfikovat a životnost je minimální. Lze také použít 

jednorázové utěrky. V případě, že např. pečete perníčky a nutně potřebujete drátěnku na mytí 

plechů, tak je důležitý důkladný oplach plechů s optickou kontrolou, zda tam nezůstala nějaká 

špona a nejméně jedenkrát týdně provést dezinfekci drátěnky. Mycí utěrky, drátěnky, hadry 

na podlahu jsou zdrojem plísní, kvasinek a bakterií a můžete si opticky čistou pracovní plochu 

sekundárně kontaminovat mycími pomůckami. 

 

Dezinsekce, deratizace: 

Je prokázáno, že zejména hlodavci jsou zdrojem infekčních onemocnění, proto je nutné 

provádět v potravinářských provozech preventivní dezinsekci a deratizaci. 

 

Každý pracovník musí mít platný zdravotní průkaz a jeho doba je neomezená. 

V případě návštěvy, exkurze je nutné návštěvníka vybavit ochrannými pracovními 

pomůckami. Většinou se používají jednorázové pláště a čepice. 

 

Platná legislativa 

Pro výrobu bezpečných včelích produktů k dnešnímu dni platí stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů ( novelizace – doplnění k 1. 1.2015), požadavky Evropského 

parlamentu a rady č. 852/2004 a 853/2004, Evropského parlamentu a rady č. 178/2002 o 

potravinovém právu a bezpečnosti potravin, zák.č. 139/2014 Sb.o potravinách, vyhláškou č. 

451/2002 Sb. o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu, vyhl. č. 76/2003 

Sb. o medu, vyhl.č. 83/2014 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, včetně zákona č. 477/2002 Sb. o obalech. 

 

Měřidla 

Při vlastní výrobě a skladování potřebujete měřidla. Doporučuji, aby na provozovně byly 

nejméně jednou k dispozici kalibrované váhy, kalibrovaný teploměr a vlhkoměr. Jedenkrát za 

dva roky musíte provádět rekalibraci. 

 

Doporučení na závěr 

Uvádějte na etiketách pravdivé údaje a občas si nechte med a výrobky z medu laboratorně 

vyšetřit zejména na pesticidy, které se u nás používají k ochraně rostlin.  



 

 

 

 

 

 

 

Jitka Holovská 

 

MVDr. Jitka Holovská je auditorkou bezpečnosti potravin. Absolvovala obor 

potravinářství na fakultě hygieny potravin Vysoké školy veterinární v Brně a 

je certifikovanou manažerkou HACCP. Profesně je celoživotně spjatá s 

oddělením hygieny výživy na Krajské hygienické stanici. Nyní působí jako 

soukromá konzultantka v tomto oboru. Zároveň zpracovává posudky a vytváří 

HACCP. 

www. haccp.holovska.cz 
 


