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6. Využití zařízení

Automatizovaný minipivovar bude využí-
ván především při laboratorní výuce jak v ba-
kalářském, tak v magisterském studiu na fa-
kultě potravinářské a biochemické techno-
logie a na fakultě chemicko-inženýrské. Má 
zásadní přínos zejména pro magisterské stu-
dium – studenti oborů biotechnologie a sen-
zorika a kybernetika mohou jít při laborator-
ních úlohách z chemie do větší hloubky, a zís-
kat tak cenné praktické zkušenosti. Zařízení 
bude rovněž využíváno k výzkumným úče-
lům, zejména v doktorském studiu.

Autoři děkují Fondu rozvoje vysokých 
škol, bez jehož finanční podpory by nebylo 
reálné tak náročný projekt uskutečnit.

Miloš Kmínek, Iva Nachtigalová, 
Pavel Dostálek, VŠCHT v PrazeObr. 9. Hlavní obrazovka pro varnu

Automatizace potravinářských výrob s se-
bou přinesla i mnohem komplikovanější vý-
robní zařízení, která oproti těm tradičním jsou 
vybavena různými senzory, ventily, čerpadly, 
mixéry, homogenizátory a dalšími součástmi 
zajišťujícími běh linek s minimálním podílem 
lidské práce. Navíc jsou do potravinářských 
výrob zaváděny automatické čisticí systémy, 
kde výsledek čištění již není běžně kontrolo-
ván lidským zrakem. Jestliže ale bude takto 
složitá linka sestavena bez respektování ur-
čitých zásad pro hygienická, neboli plně čis-
titelná zařízení, mohou snadno vzniknout ne-
bezpečné situace spojené s otravami lidí způ-
sobenými právě potravinami.

Aby se podobným situacím předešlo, 
vznikla v roce 1989 skupina EHEDG (Eu-
ropen Hygienic Engineering and Design 
Group), sdružující velkou část světových vý-
robců potravin a potravinářských zařízení, je-
jímž cílem bylo vytvořit jednotné hygienické 
standardy pro převážně potravinářská zaříze-
ní. Aktivity skupiny nejsou nikterak izolované 
a EHEDG aktivně podporuje globální harmo-
nizaci příslušných směrnic a standardů. Ame-
rické organizace zabývající se hygienickými 
standardy zařízení NSF a 3-A Sanitary Stan-
dards již odsouhlasily spolupráci při vývoji 

Hygienický design zařízení
směrnic EHEDG a naopak EHEDG aktivně 
spolupracuje na rozvoji standardů 3-A a NSF.

Hlavním posláním skupiny EHEDG je ší-
ření povědomí o hygienickém designu zaří-
zení a jeho instalaci v jednotlivých zemích. 
Cílem těchto aktivit je přispět k zajišťování 
bezpečných a kvalitních potravin. V poslední 
době skupina EHEDG rozšiřuje svou oblastní 
působnost za hranice Evropy a její regionální 
sekce již fungují i v některých mimoevrop-
ských zemích. Hlavním úkolem jejich činnos-
ti je poskytovat odborné informace a pořádat 
školení v místním jazyce. 

Pro tvorbu nových směrnic a případnou 
revizi dosavadních vznikají pracovní skupi-
ny, do kterých se zapojují přední odborníci 
a technici z dané oblasti. Vedle této poraden-
ské činnosti funguje v rámci EHEDG něko-
lik pracovišť, která jsou oprávněna certifiko-
vat zařízení jako hygienická podle standar-
dů EHEDG; tato certifikace v očích výrobců 
a zpracovatelů potravin postupně nabývá 
na významu. Více informací o uspořádání 
a aktivitách skupiny EHEDG je možné na-
lézt na stránkách www.ehedg.org. 

V České republice byla regionální sek-
ce ustavena v roce 2012 pod záštitou kon-
zultační společnosti MQA s. r. o., která se 

mimo jiné zaměřuje právě na tento typ pora-
denství, tedy týkající se výrobního zařízení 
a výrobních prostor. 

Nelze však říci, že zařízení, které není 
plně v souladu s doporučeními skupiny 
EHEDG, nelze použít pro výrobu potra-
vin. V převážné většině případů může být 
i toto méně hygienické zařízení hygienicky 
provozováno, ale vyžaduje to mnohem více 
lidské práce, energií a času. Proto je hygie-
nický design zařízení mimo jiné i výraznou 
konkurenční výhodou, nehledě na minima-
lizaci rizika porušení bezpečnosti potravin 
často způsobené právě obtížně čistitelný-
mi místy a selháním čisticích a sanitač-
ních postupů. 

V současné době je hlavní aktivitou 
Regio nální sekce EHEDG pro ČR zajišťo-
vání odborných přednášek s touto temati-
kou na vysokých školách (ČVUT v Praze, 
VŠCHT Praha, VFU Brno). V případě zájmu 
se počítá i s odbornými semináři určenými 
hlavně pro pracovníky potravinářského prů-
myslu, ale i ostatních průmyslových odvětví, 
kde je třeba efektivně čistit výrobní zařízení. 

Ivan Chadima, 
Regionální sekce EHEDG pro ČR

aktuální i minulá čísla časopisu Elektro
nyní také s realistickým listováním
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