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Profesní sdružení Sanitace nápojo-
vých cest, spolek, vzniklo v roce 2012, 
kdy se konala 1. valná hromada a od 
té doby se zaměřuje na zvyšování kva-
lity služeb v oblasti sanitace nápojo-
vých cest. 

Cílem profesního sdružení je zejména:  

 ochrana a prosazování zájmů 
svých členů při výkonu jejich čin-
nosti 

 zajištění a rozvíjení odbornosti 
svých členů a zájemců směřující k 
dobré praxi ve výše uvedené ob-
lasti 

 podporovat šíření povědomí o sa-
nitaci nápojových cest do dalších 
oblastí práce s lidmi a tím přispívat 
k rozvoji a zkvalitnění práce v da-
ných oblastech 

 usilovat o zvýšení etického vědomí 
v oblasti sanitační činnosti 

 svou činností usilovat o zvýšení 
kvality čepovaných nápojů a vyšší 
ochranu spotřebitele 

 usilovat o spolupráci se všemi pi-
vovary v ČR v rámci Českého svazu 
pivovarů a sladoven s cílem sjed-
nocení a závaznosti sanitací nápo-
jových cest a tím zvýšení kvality 
čepovaného nápoje 

V pivovaru uvaří pivo nejvyšší kvality a 
cílem sdružení sanitace nápojových 
cest je, aby se pivo a čepovaný nápoj 

vůbec dostal v té nejvyšší kvalitě až na 
stůl před konečného spotřebitele. 

Je třeba spojit síly a ve spolupráci 
s výrobci čepovaných nápojů, výčep-
ními a sanitačními techniky zachovat 
takovou kvalitu čepovaného nápoje v 
jaké odešel z výrobního závodu. 

Nedostatečná legislativní úprava a  
navazující nedostatečná kontrola ze 
strany státních orgánů co do četnosti  
a kvality sanitací nám bohužel 
v tomto boji příliš nepomahá. 

A co dělat když mi pivo nechutná? 

Nejde pouze o to zda pivo chutná ne-
bo ne. Každý konzument může mít 
rád jiný druh piva. Jde hlavně o prvot-
ní náznak, že něco není v pořádku.  

Pivo zapáchá – není ošetřena ruční 
myčka skla  

Pivo nemá žádnou pěnu – sklenice je 
špatně umytá nebo nejsou používány 
certifikované prostředky 

Pivo nemá říz – dlouho naražený sud, 
chyba při čepování apod. 

Nicméně platí, že pokud pivo vykazuje 
výše uvedené aspekty neváhejte a 
pivo vraťte. Vždy žádejte za své pení-
ze kvalitní čepovaný nápoj. 

Více informací najdete na interneto-
vých stránkách 

www.sanitacegastro.cz 

http://www.sanitacegastro
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Informační zpravodaj  

Právě čistota ručních myček skla nás v posledním 
období trápí nejvíce. Pouze pokud je ruční myčka 
skla čistá, může být i umyté sklo pivně čisté a nače-
povaný nápoj může splňovat 100 % své kvality. 

Ruční myčku je třeba po každé směně rozebrat a 
vyčistit kartáče i tělo myčky. Výrobci nedoporučují 
vkládat plastové části do automatických myček na 
nádobí, protože dochází k jejich poškození u kartáčů 
i u těla myčky. 

Používáme proto speciální přípravky, které mají cer-
tifikát od VÚPS (Výzkumný 
ústav pivovarský a sladařský). 

Jednotlivé části myčky pono-
říme nejlépe do ideálně 2% 
roztoku přípravku a necháme 
působit přes noc. Poté dů-

kladně propláchneme vodou a smontujeme. 

Všichni naši technici vám mohou dodat i náhradní 
díly k těmto ručním myčkám. 

Při samotném mytí pivního skla 
dbáme, aby byl přípravek certifi-
kován VÚPS, a aby se dodržova-
la správná koncentrace příprav-
ků. Pokud použijeme přípravku 
příliš, nedojde k důkladnému 
oplachu a i to se odrazí na kvali-
tě čepovaného nápoje. 

Všechny přípravky určené speci-
álně pro mytí pivního skla ovliv-
ňují povrchové napětí sklenice, 
které v důsledku ovlivní i struk-
turu a držení pěny. 

Ruční mytí skla 

Nejčastěji používané ruční myčky skla: 

 

„Pivní sklenice 

před načepováním 

musí být čistá tak, 

aby neovlivnila 

vzhled, chuť ani 

vůni piva.“ 

Ze sklenice umyté v takovéto ruční myčce skla by nám 

pivo jistě moc nechutnalo. 

Dunetic Spacematic Spülboy 
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Seriál na pokračování: Čistím, čistíš, čistíme, anebo ne? 

1 x 7 dní 

Pivo tankové, nefiltrované, nealkoholické 

a všechny speciály 

 I nealkoholické pivo! 

1 x 14 dní Pivo KEG 

1 x 30 dní 
Víno, nealkoholické nápoje, limonády, 

soda 

1 x 90 dní Sirupy a lihoviny 

Pravidelná sanitace 1 x 14 dní? 

Takhle opravdu nevypadá! 

Čistota výčepních a mycích hlav 

někdy také pokulhává. 

„Svou činností usilujeme o zvýšení kvality 

čepovaných nápojů a podporujeme šíření 

povědomí o sanitaci nápojových cest“ 



Stránka 4 

Kontrolní činnost 

V rámci kontrolní činnosti sdružení jsou namátkově 

nebo na základě stížností prováděny kontrolní sa-

nitace, na jejichž základě se zjišťuje důvod pochybe-

ní sanitačního technika. 

Jednou z možných sankcí je podmínečné vyloučení 

na 3 měsíce a další kontrola sanitací v daném regio-

nu. 

Kontrola pomocí testů 

117925 TEST PRO STANOVENÍ CHLORU 

Metoda kolorimetrická s testovacími proužky 

0 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 mg/l Cl2 MQuant™ 

Metoda stanovení chloru je rychlá výzkumná meto-

da, která je určena zejména pro kontrolu použití 

chlorovaných dezinfekčních prostředků. Chlorované 

dezinfekční prostředky jsou stále běžně využívány 

po celém světě, kdy mezi nejvýznamnější aplikace 

patří chlórování pitné vody a plaveckých bazénů. 

Měříme koncentraci sanitačního roztoku a zbytkový 

chlor v oplachové vodě. 

Titrační metoda stanovení obsahu NaOH – kontro-

la koncentrace sanitačního roztoku neobsahující 

chlor 

HY RISE – Enzymatická reakce s NAD(P)H – barevná 

reakce, orientační stanovení čistý x špinavý (ihned 

po sanitaci), kontrola hygienické čistoty povrchů v 

potravinovém průmyslu 

HY LITE - Enzymatická reakce s ATP – bioluminis-

cence, přesná kvantifikace 

MIKROBIOLOGICKÉ TESTY 

Envirocheck contact slides 

1. Hotové testovací destičky pro otisky z plochy i 

ponoření do tekutých vzorků 

2. S živnými médii pro detekci: 

• Celkového počtu mikroorganismů (Envirocheck 

Contact TVC) 

• Kvasinek a plísní (Envirocheck Contact YM(R)) 

• Enterobakterií (Envirocheck Contact E) 

• Koliformních bakterií/E.coli (Envirocheck Contact 

C) 

• Mikroorganismů po dezinfekci (Envirocheck Con-

tact DC) 



Rekvalifikační kurzy a semináře 

Profesní sdružení pořádá semináře a ve spolupráci 
s VÚPS také rekvalifikační kurzy  pro nové uchazeče o 
práci sanitačního technika, které jsou zakončeny prak-
tickou a teoretickou zkouškou. 

Absolvent kurzu: 

 má základní teoretické znalosti o historii a techno-
logických postupech výroby nápojů (piva, vína, liho-
vin, nealkoholických nápojů) 

 je schopen kvalifikovaně pracovat podle daného 
sanitačního postupu 

 je schopen zvolit vhodný sanitační postup včetně 
vhodných prostředků a jejich koncentrace 

 je schopen zaznamenat a vyhodnotit údaje do sani-
tační knihy a podat zprávy o výsledcích 

 zná základní chemické výpočty 

 ovládá technologický postup sanitací 

 zná Kodex „Péče o pivo v gastronomii“ 

 má ucelené znalosti o péči o výčep, tlačných médi-
ích, nápojovém sklu a transportních obalech 

 je schopen obsluhovat základní zařízení pro sanita-
ce 

 je schopen čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit zá-
kladní technické vybavení 

 je schopen provádět základní mikrobiologické a 
analytické rozbory provozní kontroly pomocí odpo-
vídajícího testovacího vybavení a testovacích po-
stupů 

 je schopen provádět odběr vzorků a smyslové po-
suzování jejich jakosti 

 umí interpretovat a využít získané výsledky rozborů 

 zná podmínky skladování nápojů, jejich ošetření, 
úpravu, balení, označování a transport 

 je seznámen se základní legislativou související s 

bezpečností, ochranou zdraví a životním prostředí 
při nakládání s chemickými prostředky 

 je seznámen a proškolen z provozního předpisu o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při manipulaci s tla-
kovými lahvemi, Vyhláška 50/ Sb. §4 a revizí elek-
trického zařízení 

 je seznámen s Evropskou dohodou o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí ADR 
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Frekventanti prvního rekvalifikačního kurzu – Sanitační technik 
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Nejprve proběhlo slavnostní zahájení s cechovní 
hymnou a standartou. Po krátkém souhrnu činnosti 
byli vyhlášeni nejlepší sanitační technici jednotlivých 
oblastí. Členové měli možnost zdarma provést revizi 
na svých elektrických sanitačních strojcích. Dále byli 
proškoleni ze všech zákonných povinností, které po-
třebují k výkonu své činnosti. Prošli také školením 
sanitací výčepních zařízení tankového hospodářství. 

V závěru absolvovali všichni sanitační technici teore-
tickou zkouškou odborné způsobilosti. Celá akce mě-
la kladný ohlas jak členů rady, tak samotných členů 
sdružení. 

Autorizace 2019 

Rekvalifikační kurzy a semináře 

Praktická výuka probíhá formou technolo-
gických cvičení a laboratoří. V průběhu 
technologických cvičení si účastník kurzu 
vyzkouší celý technologický postup sanita-
ce nápojových cest, včetně demontáže a 
montáže výčepního zařízení, provede od-
běr vzorků k analýzám a výsledky zazname-
ná a vyhodnotí do sanitační knihy. 

Odebrané vzorky bude analyzovat v analy-
tické a mikrobiologické laboratoři. V labo-
ratoři si osvojí základní analytické a mikro-
biologické metody kontroly. Studenti bu-
dou rozděleni do skupin po 2-3 a budou 
vedeni odbornými technologickými pracov-
níky pod dohledem lektora. 

Závěrečná zkouška se skládá z písemného 
testu, z ústní části před zkušební komisí a z 
praktické části v provozních podmínkách. 

Praktický seminář péče o výčep a sanitace u Reinerů v Písku 

Autorizací 2019, které se konaly 22.9.2018 v ho-
telovém komplexu Tři věžičky Střítež u Jihlavy 
se zúčastnilo 396 členů. 
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Autorizace 2019  

Jméno Příjmení Oblast 

Pavel Můčka Olomouc 

Aleš Jedlička Jihlava 

Karel Houfek Praha (Pšenička) 

Martin Bělohlávek Karlovy Vary 

David Lyčka Ostrava 

Daniel Zoufal Praha (Mayer) 

Martin Dobiáš Brno 

Tomáš Hladníček Zlín 

František Šlapák České Budějovice 

Antonín Kanta Plzeň 

Ladislav Štefanský Hradec Králové 

Roman Podhrazcky Teplice 

Otto Pešek Praha (Holý) 

Nejlepší sanitační technici pro rok 2019 
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Dne 12. dubna 2019 se konala valná hromada Pro-

fesního sdružení Sanitace nápojových cest, spolek a 

schválila toto usnesení: 

USNESENÍ 

Valné hromady profesního sdružení – Sanitace ná-

pojových cest, spolku,  z 13.4.2019 

Valná hromada profesního sdružení – Sanitace ná-

pojových cest, spolek, Božkovské náměstí 19, 32600 

Plzeň, IČO 22752790: 

A. Bere na vědomí: 

Činnost a návrh hospodaření pro další období 
2019/2020  
Krátkodobé cíle pro období 20109/2020 

3. vedení evidence členů subjektů podnikajících v 
daných oborech a její aktualizaci, 

4. v případě přípravy nových právních předpisů a 
jejich novel, kterými se mění jakýmkoli způso-
bem podmínky podnikání, předávání svých 
stanovisek a připomínek prostřednictvím spo-
lečenstva nebo samostatně na základě pově-
ření, 

5. aktivní zapojení do systému legislativního při-
pomínkování při HK ČR (Hospodářská komora 
České republiky); 

6. navrhování kvalifikačních podmínek a předpo-
kladů pro vstup do podnikání ve svém oboru, 

7. vydávání instruktážních materiálů, vzorových 
dokumentů, případně dokumentů normativní 
povahy a jejich zveřejňování, 

8. rekvalifikace v oboru ve spolupráci s VUPS 
(první kurz běží od 7.4.2019) 

9. účast na dohledu nad vzděláváním, namátkové 
sanitace, 

10. organizaci vzdělávání a zabezpečení podmínek 
pro získávání odborné způsobilosti podnikatelů 
a jejich zaměstnanců, 

11. aktivní zapojení žadatele do vzdělávacího sys-
tému celoživotního odborného a profesního 
vzdělávání, 

12. jmenování svých členů do zkušebních komisí 
pro mistrovské, závěrečné a jiné zkoušky, 

13. dokončení tvorby národní technické normy a 
pravidel praxe oboru (např. technická pravidla, 
technická doporučení a případně další norma-
tivní dokumenty dle ČSN EN 45020), zpracová-
ní a aktualizace metodiky pro tuto činnost; veš-
keré výše uvedené normativní dokumenty pro 
daný obor musí být veřejně projednány a přija-
ty v souladu s platnou právní úpravou, popř. na 
základě konsensu, 

14. zabezpečení informatiky v oboru (v tištěné po-
době, v elektronické podobě, případně v obou 
podobách), 

15. vydávání periodika s odbornou náplní zaměře-
ného na daný obor, 

16. členství v odborných evropských organizacích, 
jsou-li zřízeny, 

17. poskytování informací do oborového centra 
projektu Informační místa pro podnikatele, 

18. podílení se na činnosti v Národní soustavě po-
volání a v Národní soustavě kvalifikací, 

 AS (Autorizované společenstvo) je vůči HK ČR, 
jakož i jménem HK ČR navenek mluvčím pří-
slušného oboru. Společenstva nezačleněná do 
HK ČR bude AS o své činnosti pouze informo-
vat, pokud se AS o jejich existenci dozví. AS 
spolupracuje s ostatními společenstvy působí-
cími v tomto oboru a s ostatními složkami HK 
ČR. O své činnosti AS informuje též ostatní za-
členěná společenstva, krajské hospodářské 
komory (dále jen KHK) a okresní hospodářské 
komory (dále jen OHK), resp. regionální hospo-
dářské komory (RHK), a to prostřednictvím in-
formačního systému HK ČR. 

V návaznosti na výše uvedené dále: 

 vytvářet komunikační strategii pro sdružení 
jako celek, 

 zlepšit komunikaci přes Facebook a další sociál-
ní sítě - FACEMAN – Pocklan Václav 

 stále zvyšovat povědomí o práci sanitačních 
techniků prezentací sdružení a samotné práce 
v odborném tisku, novinách, veletrzích 

Valná hromada 
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 provádět kontrolní činnosti kvality sanitací a 
řešení problematických členů, namátkové sa-
nitace,  

 prohlubovat spolupráci s pivovary, 

 pokusit se více prosadit Sanitaci servis s. r. o. na 
trhu, 

 dále utužovat a prohlubovat přátelské vztahy 
sanitačních techniků v jednotlivých oblastech 
(cenová politika, přejezdy apod.), 

 zvýšit podporu práce sanitačních techniků, 

 vytvořit podmínky pro absolvování autorizací 
2020 

Nově zvolení členové správní rady: 

B. Schvaluje: 

Valná hromada Profesního sdružení – Sanitace nápo-
jových cest, spolku, IČ 22752790, jediného společní-
ka společnosti  SANITACE SERVIS, s.r.o., IČ 25210505, 
se sídlem Plzeň, Božkovské náměstí 129/19, souhlasí 
s tím, aby byl čistý zisk po zdanění společnosti ve výši 
70.875,-Kč vyplacen spolku, a to ve lhůtě nejpozději 
do 30.6.2019. 

Valná hromada  dále schvaluje: 

• Program 

• Mandátní a volební komisi 

• Jednací a volební řád 

• Činnost v minulém období 
2018/2019 

• Hospodaření 2018 

• Činnost pro další období 2019/2020 

• Návrh rozpočtu pro další období 2019/2020 

• Změnou stanov zřídit pouze revizní komisi a 
zrušit komisi etickou 

• Prodloužit smlouvu s Českou pojišťovnou na 
další období 2019/2020 

• Schvaluje konání Autorizací 2020 v jednotli-
vých oblastech 

• Schvaluje odstoupení členů správní rady, re-
vizní komise a etické komise 

• Schvaluje nově zvolené členy správní rady 

• Schvaluje nově zvolené členy revizní komise 

• Schvaluje zástupce na XXXI. Sněm HKČR 
(Kubica, Čížková) 

• Schvaluje členské příspěvky na další období 

 

Valná hromada - pokračování 

Jméno Manager oblasti 

Špiroh Václav Plzeň 

Pakosta Karel Mnichovo Hradiště 

Hnilo Radek Zlín 

Krajčiřík David Brno 

Pšenička Bedřich Praha východ 

Hamr Karel České Budějovice 

Štefanský Ladislav Praha západ 

Mulač Jiří Teplice 

Bělohlávek Martin Karlovy Vary 

Duda Miroslav Ostrava 

Ing. Mayer Pavel Praha jih 

Kratochvíl Jiří Olomouc 

Zadržil Vladimír Jihlava 

Revizní komise:  

Pocklan Václav České Budějovice 

Huvar Martin Ostrava 

Janečková Lucie AP 

Účetní: Markéta Laitlová 

Předseda: Bc. Eva Čížková MBA 
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Valná hromada - pokračování 

Výše členských příspěvků období 2019/2020 

 řádný člen-FO 2.000,- Kč 

 člen zaměstnavatel: 2.000,-Kč na firmu + 1.000,-Kč 
za každého sanitačního technika 

 AP (autorizovaná provozovna) 1500,-Kč 

Členský příspěvek je splatný k 31.8. platného roku 
Členský příspěvek uhraďte na č. účtu 7048334001/5500 
Členský příspěvek je splatný na základě vystavené faktury. 
Variabilní symbol je číslo faktury.  

Souhrnné hlasování    

 Pro Proti Zdržel 

• Program 154 0 0 

• Mandátní a volební komisi 154 0 0 

• Jednací a volební řád 154 0 0 

• Činnost v minulém období 2018/2019 154 0 0 

• Hospodaření 2018 150 0 4 

• Činnost pro další období 2019/2020 151 0 3 

• Návrh rozpočtu pro další období 2019/2020 154 0 0 

• Změnou stanov zřídit pouze revizní komisi a zrušit komisi etickou 154 0 0 

• Prodloužit smlouvu s Českou pojišťovnou na další období 2019/2020 153 0 1 

• Schvaluje konání Autorizací 2020 v jednotlivých oblastech 154 0 0 

• Schvaluje  odstoupení členů správní rady, revizní komise a etické komise 153 0 1 

• Schvaluje nově zvolené  členy správní rady 154 0 0 

• Schvaluje nově zvolené členy revizní komise 154 0 0 

• Schvaluje zástupce na XXXI.Sněm HKČR (Kubica, Čížková) 154 0 0 

• Schvaluje členské příspěvky na další období, včetně osvobození členů rady 154 0 0 



Stránka 11 

Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 

9. MEZINÁRODNÍ VELETRH HOTELOVÉHO A RESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, 
POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMIE 

PVA EXPO Praha Letňany ve dnech 10. - 13. 10. 2019 

Stánek Profesního sdružení Sanitace nápojových cest a Péče o výčep najdete  

v hale 5 sektor 5C. 

CHARAKTERISTIKA VELETRHU:  
 
• Jde o specializovaný odborný veletrh konající se 

v České republice, zaměřený na gastronomické 
zařízení, vybavení restaurací a hotelů, technolo-
gie, potraviny a nápoje, určený pro profesionály 
i koncové spotřebitele, gurmány a kulináře z celé 
České republiky i s přesahem do zahraničí 

 
• První den konání veletrhu (čtvrtek 10. 10. 2019) 

je výhradně kontraktační, zaměřený na profesio-
nály z řad odborné veřejnosti  

 
• V pátek 11.10.2019 proběhne Autorizace Pro-

fesního sdružení Sanitace nápojových cest pro 
oblast PRAHA v kongresovém sále KONGRES 
FOR GASTRO & HOTEL 

• Zastoupení a spolupráce se svazy, asociacemi a 
společnostmi sdružujícími odborníky a podnika-
tele v oboru HoReCa (pozn.: HoReCa je zkratka 

prvních dvou písmen slov Hotels, Restaurants, 
Café a definuje segment trhu, který se zabývá 
hotelnictvím, restauracemi, pivnicemi, kluby a 
dalšími typy pohostinství) 

• Odborné přednášky a workshopy pro profesio-
nály i laiky s oborovými tématy  

 
• V rámci veletrhu bude probíhat doprovodný 

program – praktické ukázky z gastronomie, 
workshopy, semináře, konference nebo odborný 
KONGRES FOR GASTRO & HOTEL určený pro pro-
fesionály zakončený galavečerem  

 
• Veletrh každoročně nabízí kvalitně vyprofilova-

nou skupinu až 30 000 návštěvníků – potenciál-
ních zákazníků se zájmem o nové trendy a inspi-
race v gastronomii a hotelnictví  

 
• Veletrh je intenzivně propagován (TV reklama, 

rozhlasové spoty, on-line, direct mailing, sociální 
sítě - Instagram, Facebook)  



Božkovské nám. 19, 326 00 
Plzeň 

 
Telefon: +420 724 25 20 55 

 
E-mail: info@sanitacegastro.cz 
 

www.sanitacegastro.cz 
 

 

www.facebook.com/

cechsanitacnichtechniku 

Profesní sdružení  
Sanitace nápojových cest 

W W W . S ANI TAC E G AS TRO . C Z  

Profesní sdružení – Sanitace nápojových cest 

Nabízí ucelený systém služeb pro restaurace, hotely, bary, pivnice a 

výčepy 

• Sanitace výčepních zařízení 

• Čištění chladicích zařízení parním čističem 

• Montáže a demontáže výčepní techniky 

• Dodávky potravinářských plynů 

• Veškerý servis na výčepním zařízení 

• Servis chladící techniky ve výčepu 

• Drobné opravy ve výčepu 

Nabízíme vyškolené odborníky po celé ČR 

 

Garantujeme kvalitu provedené práce v souladu s Kodexem „Péče o 

pivo v gastronomii.“ 

ZA STÁLE LEPŠÍ KVALITOU ČEPOVANÉHO NÁPOJE 

Partneři: 


