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 Aktivita je nejen nutná, 
ale životně nezbytná

Také se Vám občas stane, že si přečtete článek v novinách, kde se nějaká 
celebrita zabývá výživou, stravováním nebo školní jídelnou a jdou na Vás 
mdloby? Říkáte si, jak na takový nesmysl přišla? A jak to, že jí tyhle bláboly 
vůbec někdo otiskne? Vždyť je to do očí bijící hloupost, to přece musí každý 
vidět. 

A nebo – proč se vyjadřuje k něčemu, o čem evidentně nemá ani páru, 
ale klidně nad tím vynáší soudy? A to často velmi ostré. Taková celebrita si 
nebere servítky, je slavná, tak má automaticky patent na rozum. Co řekne je 
svaté, protože, když to říkají v televizi nebo píší v bulváru, tak je to přece 
pravda – takto, bohužel, reaguje většina posluchačů a čtenářů těchto médií. 

Někdy je to taková nehoráznost, že to prostě nevydržíte a proti takovému 
nesmyslu se ozvete. Napíšete do redakce, že všechno je jinak a seriózně se 
pokusíte celý problém uvést na pravou míru. Je to velmi záslužné, bojovat 
s takovouto povrchní senzacechtivostí, ale kdo z Vás to zkusil, už ví, že je to 
boj s větrnými mlýny. 

Většinou taková rozumná reakce zůstane bez povšimnutí. Je totiž pro média 
zoufale nudná, pravdu přece nikdo nechce slyšet. To byste se museli snížit 
k tomu, že problém popíšete mimořádně pikantním způsobem a napadnete 
citovanou celebritu nějakým nactiutrhačným výrokem. Pak byste se možná 
s Vaším příspěvkem dostali na první stranu, celebrita by Vás možná zažalovala 
a problém by několik týdnů plnil obsah médií. 

Nepředpokládám, že by někdo z Vás chtěl bránit svou práci a pravdu zrov-
na tímto způsobem. A tak naše pravdivé, prokazatelné a ověřené informace 
většinou vyšumí do neurčita a mýty a bláboly se šíří dál. Párkrát se nám už 
podařilo svým protihlasem něco ovlivnit, zejména, když nás bylo více, ale je 
to pořád hrozně málo.

Vypadá to, že po marných pokusech bojovat proti výživovým nesmyslům 
a pomluvám, by bylo nejlepší to vzdát a nechat ty drzouny s nebetyčným sebevě-
domím prostě vyhrát, ať se předvádějí, ona se pravda přece jen nakonec ukáže.

Ale to ne! Rozhodně nemůžeme přestat v obhajování správného stravování, 
protože my svou práci máme podloženou dlouholetými výzkumy, modernizu-
jeme a přizpůsobujeme ji všem ověřeným vědeckým podkladům a děláme ji 
dobře a zodpovědně. Nemůžeme se přece smířit s tím, že tuhle všechnu snahu 
nám rozhodí nějaký samozvaný vizionář, který se chce bezpracně proslavit 
a k tomu je výživa a stravování ideální komodita.

Je mnoho míst, kde se můžete o výživě a stravování dočíst mnoho nesmy-
slů. Kromě ofi ciálních médií, je to zejména internet, kde se dovíte věci, které 
Vás mohou až vyděsit. Nejpopulárnější sociální sítí u nás je v současné době 
Facebook. Ti z Vás, kteří se zde pohybují možná už zjistili, že je tam obrovské 
množství stránek třeba o tom, jak se jídlo ve školní jídelně nedá jíst. Prohledala 
jsem FB důkladně, ale nic hezkého jsem nenašla. 

A tak jsem se rozhodla, že pozitivní stránku založím sama. A Společnost 
pro výživu nechce na sociální síti chybět, tak už tam jsou dva profi ly, kde se 
můžete zapojit do diskuzí k různým tématům a vyměňovat si svoje zkušenosti 
nebo přidat „svůj úlovek“ z médií. Jsou to stránky Společnost pro výživu 
a Školní jídelny. 

Těšíme se tedy na setkání s Vámi na sociální síti, a v boji proti mýtům 
o školním stravování se budeme i nadále řídit starým, ale pravdivým latinským 
heslem: „Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo“ – „Kapka hloubí 
kámen nikoli silou, ale častým padáním“.                                    

 AS
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Základy vedení jídelny                                  ZVJ -a, b
Kurz pro vedoucí jídelen, kteří potřebují pro úspěšnou práci získat 

základní kvalifi kaci. Kurz je vhodný zejména pro vedoucí menších pro-
vozů, kteří nejsou plně kvalifi kováni a pro vedoucí, kteří získali vzdělání 
v příbuzném oboru (např. absolventi středních ekonomických škol a ob-
chodních akademií, vyučení v oboru apod.). Absolvování kurzu pomůže 
zvládnout základní problematiku provozu jídelny také provozovatelům 
jídelny i v případech, kdy sami jídelnu bezprostředně neřídí.
Termín: ZVJ - a) pro částečně zapracované 19. – 22. 8.  do 12 hod.
 ZVJ - b) pro začátečníky 19. – 22. 8.  do 17.30 hod. 
Příjezd je možný 18. 8. 2013 po 17. hod.
Prosíme, abyste nás na příjezd dne 18. 8. 2013 včas upozornili.
Zahájení: 19. 8. 2013 registrace od 8,00 hod.
 Výuka započne od 9,00 hod.
Cena: ZVJ - a) 2699,– Kč 
 ZVJ - b) 2699,– Kč 
Pozor! Možnost rodinné rekreace ve dnech 19. – 22. 8. 2013!

Program:
1. Poslání a význam školního společného stravování
2. Výživa
2.1 Základy výživy, výživové potřeby podle věkových a profes-

ních skupin
2.2 Doporučené výživové dávky, jejich smysl, vývoj, konstrukce, 

doporučené výživové dávky ve školním (a jiném společném) 
stravování

2.3 Zásady ekonomického naplnění doporučených výživových dávek

3. Suroviny
3.1 Hlavní potravinové skupiny a jejich význam, potravinářský 

sortiment
3.2 Základy zacházení se surovinami
3.3 Základy sestavování jídelníčku
4. Technologie přípravy stravy - správná výrobní praxe
4.1 Základy technologie přípravy pokrmů a nápojů, sestavování 

jídelníčků
4.2 Hygienické zásady při úpravě, uchovávání a podávání pokrmů
5. Vybavení provozů
5.1 Základní požadavky provozu z hlediska výstavby a dispozič-

ního řešení
5.2 Vybavení stroji a zařízením podle rozsahu služeb a produkce; 

vybavení provozními předměty a stolním náčiním
6. Hygiena a bezpečnost provozu
6.1 Legislativní požadavky na hygienu v gastronomii
6.2 HACCP v praxi
6.3 Hygiena provozu
6.3.1 Bezpečné potraviny a správné zacházení s nimi
6.3.2 Hygiena při přípravě pokrmů
6.3.3 Hygiena výdeje pokrmů
6.4 Osobní hygiena pracovníků
6.5  Úklid a sanitace
6.6 Čistící a desinfekční prostředky
7. Právní předpisy pro činnost jídelny
7.1 Právní předpisy pro činnost školních jídelen 
7.2 Právní předpisy pro činnost závodních jídelen a zaměstna-
 neckého stravování

NABÍDKA KURZŮ V ROCE 2013NABÍDKA KURZŮ V ROCE 2013

Společnost pro výživu a její servisní organizace výživaservis 
s.r.o. nabízí v roce 2013 kurzy určené pro ty pracovníky školního 
stravování, kteří chtějí nebo potřebují doplnit či změnit svoji kva-
lifi kaci pro výkon svěřené funkce a zlepšení platového ohodnocení.

Kurz určený začínajícím vedoucím školní či internátní jídelny je 
rozdělen na dvě části – pod označením ZVJ a) je nabídka pro částečně 
zapracované, pod označením ZVJ b) pro začátečníky. Prvá část kurzů 
má shodný program, pro zájemce kurzu ZVJ b) pokračuje ještě vý-
ukou o vedení evidence a účetnictví. Bližší informaci o obsahu kurzů 
naleznete v dalším textu nabídky.

U vedoucích jídelen předpokládáme středoškolské vzdělání nebo 
vyučení v oboru. Absolventům odborných škol příslušného směru 
(hotelová škola, zdravotnická škola obor dietní sestra) a vyučeným 
poslouží kurz ke snadnějšímu zvládnutí požadavků na vedení škol-
ní jídelny, absolventům škol s ekonomickým zaměřením pomůže 
orientovat se v otázkách výživy, nauky o potravinách, technologii 
přípravy pokrmů, hygieny, provozu atd. Kurz pomůže také těm, kteří 
přijali nabídku k vedení malých jídelen v částečném úvazku a jejich 
předchozí vzdělání s provozem takového zařízení nesouvisí.

V této části nabídky naleznete také kurz pro ty, kteří pracují ve 
školní jídelně bez výučního listu v oboru kuchař nebo kuchař – číšník 
jako zaučení. Je určen také pro ty, kteří jsou vyučeni v příbuzném 
oboru, např, pekař, cukrář. Nabídka je označena ZR.

1. Kdy a kde se kurzy konají
Je to ve třetím srpnovém týdnu, konkrétně ve dnech 19. – 22. 8. 

2013. Místem konání je Vyšší odborná a střední zemědělská škola 
v Benešově u Prahy, kde je zajištěna nejen výuka, ale i ubytování 
a stravování. Benešov je velmi dobře dostupný veřejnou dopravou – 
autobusem a zejména vlakem s častým spojením s Prahou a dalšími 
městy nebo autem po dálnici D1. Je umístěn v malebné krajině s mož-
ností výletů a koupání nejen v přírodě, ale i v městském bazénu, nabízí 
možnost i společenského vyžití. Naleznete ve městě i v nedalekém 
okolí zajímavosti i historické památky, jako např. zámek Konopiště, 
vzácný kostel sv. Petra z 12. stol. v blízkém Poříčí n. Sázavou a další. 
Proto nabízíme zájemcům možnost spojit účast v kurzu s rodinnou 
rekreací. Vašim rodinným příslušníkům nebo přátelům nabízíme 
ubytování a stravování za stejných podmínek jako pro vás.

Nabídka kurzů v roce 2013
2. Přihlášky a objednávky

2. 1 Dobře pročtěte nabídku
2. 2 Rozmyslete si, zda využijete nabídku rodinné rekreace
2. 3 Telefonujte, pište, faxujte nebo e-mailujte žádost o přihlášku

Adresa: výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2
 Telefon: 267311280
 Fax: 271732669
 E-mail: vyziva.SPV@volny.cz

Vyplněnou přihlášku zašlete na uvedenou adresu nejpozději 
do 13. 6. 2013.

3. Ubytování a stravování
Cena ubytování je 210,- Kč za osobu a den. Pokoje jsou dvou až 

čtyřlůžkové, sociální zařízení, sprchy, kuchyňka s vařičem a chlad-
ničkou jsou společné.

Stravování jsme po předchozích zkušenostech zajistili tak, že 
v ceně kurzu je i cena oběda ve výši 80,- Kč vč. režie. Na požádání 
Vám školní jídelna připraví za úhradu snídani, o přestávkách a po 
hlavním jídle podají za malý peníz kávu. Ve škole je k dispozici 
automat na kávu a nápoje.

Ceny kurzovného jsou uvedeny u jednotlivých kurzů. Jsou zatím 
předběžné a budou upřesněny po konečné dohodě s vedením školy.

4. Jak provést úhradu
Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet 

výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu:
- pro platební styk z jiné banky 19-2773480287/0100
- pro platební styk s KB 19 – 2773480287/0100
Variabilní symbol je pořadové číslo přihlášky

UPOZORNĚNÍ
Pokud vezmete sebou děti, zajistěte také osobu, která se jim 

bude věnovat po dobu Vaší výuky. Není v silách Společnosti pro 
výživu tuto službu poskytnout.

Zpravodaj 3/2013Zpravodaj 3/2013
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7.3 Právní předpisy pro činnost jídelen provozovaných na komerč-
ním základě

8. Organizace a fi nancování provozu
8.1 Úkoly jednotlivých článků státní správy a samosprávy - povin-

nosti zaměstnavatelů
8.2 Toky fi nančních prostředků, jejich využití, hospodaření
8.3 Kalkulace nákladů a cen
8.4 Povinnosti a práva vedoucího jídelny, organizace činností 

v jídelně, zásobování, vnitřní kontrola
8.5 Vnější kontrolní orgány, kompetence, postihy
8.6 Hospodářská činnost
Jen pro ZVJ - b)
9. Účetnictví
9.1 Evidence strávníků a poplatků
9.2 Evidence jídelny
9.3 Skladová evidence
9.4 Evidence majetku a další nutná evidence
9.5 Účetnictví v jídelně s komerčním provozem
Závěrečný test a pohovor

ZAUČENÍ, REKVALIFIKACE                                   ZR
Kurz je určen pro ty, kteří pracují bez předchozího vzdělání alespoň 
v příbuzném oboru (např. cukrář, pekař apod.), kteří v jídelně příle-
žitostně vypomáhají nebo dočasně nahrazují vyučeného pracovníka.

Kurz poskytne základní znalosti o výživě, surovinách, kuchařské 
technologii, hygieně a bezpečnosti práce.

Termín: 19 – 22. 8. 2013
Cena: 3199,– Kč

Příjezd je možný 18. 8. 2013 po 17. hod.. 
Prosíme, abyste nás na příjezd dne 18. 8. 2013 včas upozornili.
Zahájení: 19. 8. 2013 registrace od 8,00 hod.,
výuka započne od 9,00 hod.
Pro praktickou část potřebujete ochranný oděv

POZOR! Možno spojit s rodinnou rekreací ve dnech 19. - 22. 8. 2013!

Program:
1. Výživa a stravování
1.1 Výživa, doporučené výživové dávky, tabulky výživových 

hodnot potravin, spotřební koš
1.2 Stravovací režim
2. Suroviny
2.1 Základní potravinové skupiny
2.2 Použití surovin podle jejich složení, zacházení s potravi-

nami
3. Technologie – správná výrobní praxe
3.1 Základní technologické postupy
3.2 Normy a receptury
3.3 Skladba jídelního lístku
4. Hygiena a bezpečnost práce
4.1 Hygiena provozu, osobní hygiena zaměstnanců, hygienická 

rizika, základy HACCP
4.2 Bezpečnost práce
5. Praktická část - úprava běžných druhů pokrmů a nápojů, výdej 

hotových pokrmů a stolování
6. Cíl a význam školního stravování, základy vedení evidence 

ve školní jídelně
7. Závěrečný test a hodnocení

Zpravodaj 3/2013Zpravodaj 3/2013

KHS Libereckého kraje
V roce 2009 jsme se účastnili konference o školním 

stravování v Pardubicích, kde byl prezentován příspěvek 
o hodnocení úrovně jídelníčků  školních jídelen na KHS 
Ústeckého kraje, ÚP Teplice. Tento pohled na školní jí-
delníčky nás velmi zaujal, především proto, že umožňuje 
velmi jednoduchým způsobem ozdravit školní stravování 
a napomoci tak podávat dětem zdravou stravu, ale také 
umožňuje naučit děti zdravým stravovacím návykům, 
které budou schopné uplatňovat i v dospělosti. 

Rozhodli jsme se tedy toto hodnocení formou dopo-
ručené pestrosti (DP) zavést i v Libereckém kraji. Aby-
chom si metodiku hodnocení jídelníčků dle DP osvojili, 
vyhodnotili jsme nejprve malý soubor jídelníčků v rámci 
regionálního úkolu Libereckého kraje. Výsledky našich 
hodnocení jsme prezentovali na poradách vedoucích škol-

 Hodnocení úrovně jídelníčků školních 
jídelen dle metodického pokynu Doporučená 

pestrost v Libereckém kraji
MUDr. Jana Pilnáčková, Bc. Monika Němcová

ních jídelen pořádaných metodičkou školního stravování 
Krajského úřadu Libereckého kraje. O tyto přednášky 
byl mezi vedoucími školních jídelen velký zájem, rozvi-
nula se široká diskuse na téma zdravá výživa ve školním 
stravování a postojů dětí, rodičů a pedagogů k ozdravění 
jídelníčků. Vzhledem k pozornosti, kterou této proble-
matice vedoucí školních jídelen věnovali, rozhodli jsme 
se zavést hodnocení školních jídelníčků dle DP v rámci 
státního zdravotního dozoru ve školních jídelnách.

DP vychází z požadavků na zdravou výživu a stanoví, 
kolikrát v měsíci má být v jídelníčku zařazen jaký druh 
pokrmu: masový, mléčný, zeleninový…, byla propočítána 
nutričním programem Nutricom, který zjišťuje hodnoty 
základních nutričních ukazatelů potravinových komodit, 
tak, aby byl splněn spotřební koš. Při hodnocení jídelních 
lístků je tedy důležité nejen sledovat, zda byl spotřební koš 
naplněn, ale také jakým způsobem byl naplněn.
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Na co klade Doporučená pestrost důraz?
Aby děti nedostávaly příliš mnoho uzenin a vepřové-

ho masa na úkor libovějších druhů masa či bezmasých 
pokrmů, aby se v jídelníčku neobjevoval vysoký počet 
smažených a sladkých pokrmů, aby nebylo připravováno 
málo zeleniny ať již vařené, syrové nebo naopak, zda 
nepřevažuje zelenina sterilovaná nebo není v nabídce 
jídelníčku málo rybího masa a luštěnin.

Celkem bylo vyhodnoceno v Libereckém kraji za rok 
2012 dle metodického pokynu DP 58 jídelníčků ma-
teřských a základních škol. Hodnocení jídelníčků byla 
zaslána ředitelům škol. Závažné nedostatky v kvalitě 
stravování pracovnice odboru hygieny dětí a mladist-
vých individuálně projednávaly s vedoucími školních 
jídelen s cílem zlepšit úroveň stravovacích služeb po-
skytovaných dětem a mladistvým.

 
Jaké nedostatky jsme nejčastěji nacházeli? 
Polévky – neplnění četnosti luštěninových polévek (dle 
DP minimálně 3x v měsíci)

Hlavní jídla - nepodávání nebo snížená nabídka bez-
  masých pokrmů (dle DP minimálně 4x 
  měsíčně)
 - zvýšená četnost přípravy pokrmů z vep-

řového masa (dle DP max. 4x měsíčně)
 - zvýšená četnost spotřeby uzeného masa 

a uzenin (dle DP ve školních jídelnách 
MŠ 1x za 6 týdnů, ve školních jídelnách 
ZŠ max. 1x měsíčně)

Přílohy  - zvýšená četnost podávání houskových 
knedlíků (dle DP max. 2x měsíčně)

 - snížená četnost podávání rýže (dle DP 
4x měsíčně)

 - nedostatečná nabídka bramborových 
knedlíků (dle DP 1x měsíčně)

Pro lepší statistické zpracování jsme každý jídelníček 
obodovali a dle součtu bodů jsme je zařadili do skupin - 
výborný, velmi dobrý, dobrý, nízká úroveň a nevyhovující. 
Výborných jídelníčků bylo v roce 2012 v Libereckém kraji 
14, největší byla skupina velmi dobrých jídelníčků, kam 
jich bylo zařazeno 32, dobrých jídelníčků je celkem 12. 
Následující graf ukazuje, že situace v oblasti školního 
stravování v Libereckém kraji DP pestrosti příliš neliší. 
Díky drobným úpravám je možné nabízet dětem kvalitní 
zdravou stravu. 

Vyhodnocení za jednotlivé okresy:

Okres Česká Lípa
 Výborný jídelníček –  4x                     
 Velmi dobrý jídelníček – 9x    
 Dobrý jídelníček –  1x   

24%

55%

21%

výborný 
velmi dobrý
dobrý

29%

64%

7%

výborný 
velmi dobrý
dobrý

20%

60%

20%

výborný j.
velmi dobrý
dobrý

10%

52%

38%

výborný j.
velmi dobrý
dobrý

46%

46%

8%

výborný j.
velmi dobrý
dobrý

Okres Jablonec nad Nisou
 Výborný jídelníček – 2x                     
 Velmi dobrý jídelníček – 6x    
 Dobrý jídelníček –  2x   

Okres Liberec
 Výborný jídelníček – 2x                     
 Velmi dobrý jídelníček – 11x    
 Dobrý jídelníček –  8x 

 Okres Semily
 Výborný jídelníček – 6x                     
 Velmi dobrý jídelníček – 6x    
 Dobrý jídelníček –  1x   

 

Celkové hodnocení jídelníčků 
Liberecký kraj 2012
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 Nápoje CATUS pro všechny věkové skupiny

Dodržování pitného režimu je důležité v každém věku, a proto 

se naše společnost soustředí na kvalitu nápojů a částečné pokry-

tí či doplnění výživových potřeb člověka. Denní potřeba tekutin 

se u dětí i dospělých pohybuje na hranici 2 litrů.  

V naší nabídce najdete například nápoje s vysokým obsahem 
ovocné šťávy, jako jsou STÉVA či HROZEN, nebo vlákninou 
CAROTELKA a FRUTELKA. Další studené nápoje, MULTIVITAMIN 

a LEDOVÝ ČAJ, obohacujeme směsí vitaminů pro posílení imu-

nity. 

Mléko a mléčné výrobky jsou výhodným zdrojem vápníku 

pro náš organismus. V nápoji MLÉČNÝ KOKTEJL PLUS je obsaže-

no vysoké množství sušeného mléka.

Vhodnou tekutinou k zajištění pitného režimu je také čaj. 

PREMIUM TEA PLUS obsahuje jód, vlákninu a vitamin C. Další 

druhy našich čajů PREMIUM jsou vhodné pro diabetiky či do 

specializovaných zdravotnických zařízení. 

Čokoládové nápoje CAO CAO nebo CAO MALT se s obsahem 

kakaa řadí mezi významné zdroje antioxidantů a kávovinové 

nápoje LACAFFE bez kofeinu navozují příjemnou atmosféru 

spojenou s tradičním nápojem.

 Náš prof il 

Jsme ryze česká rodinná fi rma s více než 

dvacetiletou tradicí.

Pilířem naší výroby jsou práškové směsi pro 

přípravu studených a teplých rozpustných 

nápojů, vitaminových doplňků, pokrmů 

a krémů. Všechny naše výrobky vyrábíme 

podle vlastních originálních receptur s vel-

kým důrazem na jejich kvalitu.

Pravidelně investujeme do vzdělávání na-

šich zaměstnanců a tým našich obchodních 

zástupců působí po celé republice.

Jsme držiteli certifi kátu FSSC 22000:2011, 

jednoho z nejvyšších standardů pro výrobu 

a bezpečnost potravin, který nám byl vydán 

certifi kační autoritou TÜV SÜD Manage-

ment Service GmbH Německo.

Rostoucí ekonomické ukazatele a spokojení 

zákazníci, kteří s námi dlouhodobě spolu-

pracují, jsou důkazem nejen našeho neu-

stálého růstu a rozvoje, ale i naší fl exibility 

a sledování moderních trendů ve stravování.

LEDOVÝ ČAJ
Osvěžující a nespoutaná chuť 
našich ledových čajů vás upoutá 
unikátní rovnováhou svých příchutí.

 obsahuje ovocnou šťávou
 obohacen o vitamin C
 6 různých příchutí
 slazen pouze cukrem a glukózou
 nápoje jsou certifi kovány SZÚ
 bez konzervantů

Příchutě: 
750 g/ 10 l
bílý – granátové jablko I mandarinka I meruňka
černý – brusinka I citron
zelený – cactus

CATUS spol. s r.o., Kyjovská 1598, 580 01 Havlíčkův Brod, ČR, E-mail: info@catus.cz; www.catus.cz

inyerat ledovz caj.indd   1 4/11/2013   12:29:03 PM
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Není tak mnoho českých výrobků, které jsou dlouho-
době známé a oblíbené i za hranicemi. Pražská šunka 
– Prague Ham – Prag Schinken – mezi ně patří. 

Málem jsme však o tuto tradici přišli. V roce 1983 
byla výroba Pražské šunky v pražském závodě Zvonař-
ka, tehdejšího Státního masného průmyslu, ukončena 
a nebýt pana Tomáše Karpíška, majitele sítě restaurací 
Ambiente, museli  bychom na tuto tradiční pochoutku 
zapomenout.

Od  okamžiku, kdy lidé přišli na to, že maso vydrží 
delší dobu, jestliže se v něm sníží obsah vody, nasolí se 
a vyudí, netrvalo dlouho a šunka byla na světě. První 
zmínky o ní jsou od Keltů, od nichž se jí naučili skvěle 
vyrábět i staří Římané a v průběhu doby si našla své místo 
nejen v Evropě. Existují snad stovky různých druhů šunky, 
lišících se recepturou, nicméně podstata zůstává stejná – 
vepřová kýta (ale také třeba vepřová plec) se nasolí nasu-
cho, naloží do solného roztoku, nebo do různě ochucené 
marinády, vyudí a nechá uzrát, vysušit. Vyplývá  z toho, 
že běžný výraz šunka se používá při označování i jiných 
částí vepřového masa, upravených stejným způsobem. 
Maso je zpravidla vykostěné a  srolované, ovázané řez-
nickým motouzem. 

K nejznámějším typům šunky patří Parmská (syrová 
šunka se potírá směsí soli, cukru, ledku, pepře, nového 
koření, muškátového oříšku, koriandru a hořčice. Na 10 
dní se zabalí a poté se proces opakuje. Po dozrání se 
šunka lisuje, dusí a potírá pepřem), Vestfálská (syrová 

Pražská šunka 
- po 30 letech znovuzrozená

PhDr. Olga Štěpničková, SPV, Praha

šunka se též konzervuje solí, ledkem a cukrem, proudí 
a nechá dlouho zrát), Bayonne (marinuje se v červeném 
víně, rozmarýnu a olivovém oleji, balí do slámy a udí), 
Yorkská (konzervuje se suchou solí a lehce vyudí), 
Suffolská (máčí se v melasovém roztoku, který způsobí 
zčernání povrchu), Virginská (dvakrát se potře solí 
a ledkem, omyje a silně vyudí v kouři z hikorového 
dřeva). 

Jak to však začalo s Pražskou šunkou? 
V roce 1857 zkusil pražský řezník František Zvěřina 

v láku proležet kýtu vcelku i s kostí, vyudit, zlehka 
povařit. Šunka byla šťavnatá, se zlatavě – cihlovým 
povrchem, maso na kosti bylo růžové s tmavšími i svět-
lejšími tóny, pod vyuzenou kůží nesměla chybět tenká 
vrstva jemného bílého tuku. 
Krájela se na upínacích kleš-
tích s nastavitelnou šířkou 
a zákazník si mohl ukázat, 
z které části kýty ji chce 
ukrojit. Nová technologie 
s výbornými výsledky se 
rychle ujala a rozšířila mezi 
řezníky a uzenáři. 

Nejlepších výrobních i ob-
chodních úspěchů dosáhl 
dobrý uzenář a vynikající 
obchodník František Chmel. 
V roce 1879 začal s jedním 
řezníkem vyrábět v Praze na Zvonařce Pražskou šunku 
v takové kvalitě, že se rychle objevila v luxusních restau-
racích nejenom v Praze. V roce 1893 otevřel Chmel nové 
zrací sklepy na nakládání šunky a postavil speciální udír-
ny. Po jeho smrti převzala fi rmu jeho manželka a postarala 
se o další rozkvět. V roce 1898 byla na Zvonařce postavena 
moderní třípatrová budova. V roce 1929 měla fi rma již 250 
dělníků, vyvážela do celé Evropy i USA. 

Po znárodnění v 50. letech 20. století se stala součástí 
národního podniku Masna, později závodem s názvem 
Státní masný průmysl Zvonařka. Vyráběly se zde masné 
výrobky, ale výroba Pražské šunky byla v roce 1983 ukon-
čena. Nahradila ji šunka dušená, s aspikovým povrchem 
v typické konzervě s vejčitým tvarem. 

V čem je tajemství jedinečnosti Pražské šunky?  Při 
její výrobě se nic nesmělo (a nesmí) uspěchat, pozor-
nost si zaslouží i zdánlivé drobnosti. Nejdůležitější 
je pečlivý výběr masa. Chmelova firma používala 
zásadně jen vepřové kýty z lehkých „šunkových“ 
prasat  dovezených z Polska, o hmotnosti do 5 kg. 
Dnes se používají mladé prasničky o hmotnosti 8 až 

František Chmel
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10 kg, s jemnějším masem. Kýta se oddělí tzv.“praž-
ským řezem“, to znamená dokulata kolem pánve. Tuk 
z vnitřní strany se seřízne. Po zchlazení se do úzkých 
zářezů vpravilo př iměřené množství solicí směsí 
s cukrem a směsí se též kýta potřela na povrchu. Kýty 
se daly do nakládacích nádob, posypaly solí, zalily 
převařeným a vychlazeným solným lákem a zatížily. 
Po pěti až šesti týdnech se kýty opláchly, nechaly 
okapat a udily. 

Udilo se na bukových štěpkách zbavených prachu, 
s přesně stanovenou vlhkostí, 8 až 12 hodin. Kouř musel 
kýtu jen ovonět, aby zvýraznil jemné aroma čerstvého 
masa. Pak se šunka ještě lehce ovařila. Po osušení pak 
byly šunky na povrchu ošetřeny bud slabou vrstvou žela-
tiny nebo olejem. Přepravovány byly v proutěných koších 
převázaných jutovou tkaninou. Šunka nesmí být uložena 
poblíž aromatických potravin, nepatří ani do mrazáku. Při 

nízké teplotě 
šťáva zm rz-
ne, krystalky 
potrhají buň-
ky svaloviny 
a šťáva po roz-
mrazení vy-
teče. 

V  souča s -
nosti se tedy, 
díky iniciativě 
a aktivitě To-
máše Karpíš-
ka, blýská Pražské šunce na „ nové“ lepší časy. Svou 
snahou o renesanci Pražské šunky, jejíž značku vybojoval 
u Nejvyššího soudu. Chystá se ji vyrábět podle původní 
technologie z biovepřového masa místního původu.

Dne 26. 3. 2013 se konala porada krajských metodi-
ček školního stravování na MŠMT. Prvním a nejdůle-
žitějším bodem této porady bylo seznámení a předsta-
vení nové referentky pro školní stravování na MŠMT 
– RNDr. Jitky Krmíčkové. Paní doktorka, kterou jsme 
již představili v minulém čísle Zpravodaje pro školní 
stravování, pracuje ve funkci od února letošního roku. 
Tato první porada pod jejím vedením byla tedy hlavně 
pro vzájemné představení a navázání spolupráce 
s metodičkami z celé republiky. 

Program byl velmi rozsáhlý a snažilo se probrat co 
nejvíce témat, která školní stravování trápí v současné 
době nebo i dlouhodobě.

Zahájení porady patřilo představení fi rem, které záso-
bují školní stravování svými výrobky. Jednalo se o tyto 
fi rmy:

AG FOODS – pan Libor Vymyslický a pan Michal 
Krempaský, nabídka nápojového sortimentu pro škol-
ní stravování.

Šmakoun Adler – pan Jiří Plánička, nabídka nových 
výrobků ze Šmakouna, konzultace s metodičkami, 
jaké výrobky jsou vhodné pro školní stravování.

Jako další vystoupil pan Mgr. Michal Malát za Asocia-
ci školních jídelen a uvedl několik bodů, kterými se 
tato asociace chce zabývat:

 Snaha o zachování stávajících hodnot, spolupráce se 
Společností pro výživu, 

 Současné heslo asociace Zdravé a vzdělané děti = 
zdravá budoucí generace, 

Problematika zaměstnanosti ve školním stravování, 

 Porada krajských metodiček školního 
stravování na MŠMT

Bc. Alena Strosserová, SPV, Praha

Předseda Společnosti pro výživu (SPV) MUDr. 
Petr Tláskal, CSc., také naznačil současné priority pů-
sobení SPV v oblasti školního stravování.

 SPV se snaží koordinovat aktivity školního stravová-
ní a dětské výživy,

 Den boje proti dětské obezitě byl SPV ofi ciálně vyhlá-
šen na konferenci Školní stravování 2011,

 Seminář na MŠMT 2012 – představení všech progra-
mů, které se ve školách zabývají výživou a výchovou 
ke zdravému životnímu stylu,

 Fórum prevence nadváhy a obezity při Společnosti pro 
výživu, které se snaží rozvíjet činnost v oblasti výži-
vy ve spolupráci s pedagogy, aby se propojila edukace, 
školní stravování, pohybové aktivity, rušení nezdra-
vých potravinových automatů a školních bufetů,

 SPV chce požádat krajské metodičky, aby se zapojily 
do projektu Den boje proti dětské obezitě na strán-
kách SPV, daly kontakty na konkrétní učitele, kteří by 
se chtěli zapojit do boje proti dětské obezitě. Měli by 
možnost vybrat si z nabídnutého množství program, 
který by zapojili do výuky ke zdravému životnímu 
stylu na své škole,

 SPV plánuje vytváření školních projektů, které by ve 
škole propojily výuku s praxí ve školním stravování,

 Školení pro pedagogy o spolupráci školy a školní 
jídelny ve výuce o zdravém životním stylu – možná 
spolupráce s krajskými metodičkami v některých 
krajích,

3939
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MUDr. Zdeňka Trestrová z Ministerstva zdra-
votnictví metodičky informovala o tom, že hygienická 
služba vždy kontrolovala nutriční hodnotu stravy, dělá to 
stále. Situaci by velmi pomohla zákonná norma, která by 
umožnila důslednější kontrolu spotřebního koše (nejen 
v předpise MŠMT). 

Dále se vyjádřila k nápojovým a potravinovým auto-
matům ve školách.

Nápojové a potravinové automaty ve školách a školních 
jídelnách:

Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb., 
o školním stravování, v platném znění, v § 3 odst. 6  
říká, že stravovací služby nad rámec § 4 (dále jen „jiné 
stravovací služby“) poskytované strávníkům musí 
odpovídat zásadám zdravé výživy a prodávaný sortiment 
nesmí obsahovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky. 
Umožňuje tedy kontrolu potravinových automatů, ale 
pouze tehdy, provozuje-li je školní jídelna. Ale pokud je 
automat ve škole, jeho kontrola již nespadá do kompeten-
ce školní jídelny a není možné je podle tohoto paragra-
fu kontrolovat. Tento požadavek by měl být i v dalších 
předpisech, aby se daly sankce uplatňovat i v provozu 
školy.

Ing. Alena Fürstová, ČŠI k tomu dodává, že pokud 
je automat v režii školní jídelny, inspekce je kontroluje 
a má možnost obsah automatů ovlivnit. Ale pokud je 
automat ve škole, není podle současné legislativy toto 
možné. 

Mgr. Michal Malát – upozornil, že je prokázáno, že 
náklady na provoz těchto strojů překračují zisk, který 
fi rmy za umístění automatů školám platí.

Vyhláška o školním stravování:

Současný stav aplikace novely vyhlášky o školním 
stravování – i přes největší snahu ochránit strávníky, 
aby za své peníze získali celý oběd, znovu se soukro-
mé fi rmy pokouší o obcházení vyhlášky, tím, že v § 4 
odstavec 1 písmeno c) obědem se rozumí polévka nebo 
předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, 
dezert, ovoce), se opřely o slovo případně a nepodávají 
doplňky v rámci ceny oběda, ale účtují je zvlášť. Bohu-
žel, slovo případně z vyhlášky vypustit nelze, protože 
by to znamenalo, že by tyto doplňky musely všechny 
jídelny podávat denně. Státní školní jídelny tedy opět 
vyhlášku dodržují, ale „jiní“ si zase našli skulinku, jak 
předpis obcházet.

Projednávání přípravy dalších změn legislativy, 
týkající se školního stravování:
 Požadavek odborného vzdělání vedoucích jídelen 

a dalšího vzdělávání – je nutné zařadit přímo do 
vyhlášky o školním stravování požadavek na od-
borné vzdělání k výkonu funkce vedoucí školní 
jídelny a povinnost doplňování odborných zna-
lostí.

 Vznést požadavek na kompetentní ministerstvo, aby 
činnost vedoucí školní jídelny byla zařazena v katalo-
gu prací.

 Kontrola spotřebního koše - vyhláška by měla jasně 
stanovit, komu budou školní jídelny spotřební koš 
odevzdávat, kdo by ho měl vyhodnotit a udělat závě-
ry. ČŠI navrhuje vložit do legislativy i kontrolu kva-
lity potravin a velikosti porcí. Tento požadavek byl 
vznesen na základě často se vyskytujících stížností od 
rodičů.

Věkové kategorie – pořád není jednotný názor na 
změnu rozdělení strávníků podle věku na kategorie 
podle stupňů ve škole. 

 Problematika odpoledních svačin v MŠ – je něko-
lik variant na řešení odhlašování, ale všechny tyto 
varianty musí být ošetřené ve vnitřním řádu školní 
jídelny.

Dietní stravování ve školních jídelnách 
– projednávaly se názory ČŠI a Ministerstva 
zdravotnictví:
 MUDr. Zdeňka Trestrová, Ministerstvo zdravotnictví 

– pokyn k donášení stravy rodiči do školy za dodržení 
zásad hygieny (otisknut ve Zpravodaji). Pokud škola 
vaří diety, měla by zaměstnávat dietní sestru (jako 
vedoucí školní jídelny) nebo dietní stravování konzul-
tovat s nutriční terapeutkou.

 Ing. Alena Fürstová, ČŠI – vyhláška by měla ošetřit, 
aby se dietní stravování mohlo do škol dovážet od od-
borného dodavatele za pevně stanovených podmínek. 
Zatím vyhláška o školním stravování neumožňuje, 
aby se do školy dováželo od více dodavatelů.

Plnění spotřební koše a koefi cienty potravin – jsou 
potraviny, které jsou z hlediska spotřebního koše velmi 
problematické, proto by měl být vytvořen ofi ciální meto-
dický pokyn ke koefi cientům SK:

 MUDr. Zdeňka Trestrová, Ministerstvo zdravot-
nictví – na podzim bude připraven jako oborový úkol, 
ministerstvo zdravotnictví připraví závazný metodic-
ký pokyn k zařazování potravin a koefi cientů do spo-
třebního koše.

 K novému pokynu se použije stávající metodický po-
kyn, který se rozšíří o nové potraviny.

Příhraniční stravování – současné stanovisko MŠMT 
je, že dle § 38 Školského zákona pokud se žáci zúčastní 
vyučování (pobyt ve škole), byť i v jiné budově, mají 
nárok na stravování, stanovisko bude rozesláno všem 
metodičkám a bude otištěno ve Zpravodaji pro školní 
stravování.

Stravování o prázdninách – stanovisko MŠMT k to-
muto problému vyšlo ve Zpravodaji č. 3/2012.
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Strojně oddělené maso (SOM) je produkt získaný 
strojním oddělováním masa na kostech nebo kostrách, 
které zůstaly po vykostění. Dřívější název byl me-
chanicky separované maso, zkráceně často užívaný 
název „separát“. Může se získávat z kostí všech zvířat 
s výjimkou kostí přežvýkavců, které jsou od r. 2011 
zakázány jako surovina pro výrobu SOM kvůli obavám 
z BSE. 

V naší republice se vyrábí prakticky pouze drůbeží 
strojně oddělené maso (DSOM). Surovinou jsou drůbeží 
kostry po vykostění, krky, křídla, droby, kůže i celá ku-
řata. Nesmějí se používat běháky, kůže z krku a hlavy. 
Surovina musí být nezávadná, posouzená veterinárním 
dozorem jako poživatelná a nesmí se před zpracováním 
skladovat déle než 3 dny. Pro strojní oddělování se 
používá surovina čerstvá zchlazená (t max. 2 ºC, zpra-
cování do 24 h) nebo zmrazená (t – 18 ºC, zpracování 
do 3 měsíců, získané DSOM se nesmí znovu zmrazit).

Podle zpracování existují dva druhy strojního oddě-
lování masa:
• měkké oddělování (nízkotlaká separace < 100 barů): 

jedná se o oddělování měkkých tkání a kůže od kos-
ter zvýšeným tlakem. Výsledný produkt se používá 
do výrobků, jakými jsou např. sekaná, hamburgery, 
nugety, salámy, párky a podobné výrobky. DSOM 
se přidává i do různých masných konzerv, paštik 
a dalších masných výrobků. 

• tvrdé oddělování (vysokotlaká separace max. 400 
barů): zde dochází i k drcení kostí a protlačování přes 
síto, přičemž kostní drť je oddělena. Vzniká jemná ma-
sová pasta, která se skládá z částic menších než 1 mm. 
Tento druh SOM je používán pouze pro výrobky, 
které vyžadují tepelnou úpravu. 

Technologický proces strojního oddělování (separace) 
musí být veden tak, aby nedošlo ke zhoršení technolo-
gických a hygienických vlastností, zejména přehřívá-
ním, mikrobiální kontaminací a nesprávně seřízeným 
separátorem. 

DSOM má růžovou až masově červenou barvu (podle 
použité suroviny), pastovitou vláknitou nebo jemně roz-

Strojně oddělené drůbeží maso
Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., 

Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

tíratelnou strukturu. Strojním oddělováním se změní až 
ztratí původní struktura svalových vláken. Obsah tuku by 
měl být podle technických podmínek DP (1982) nejvýše 
22 % a obsah vápníku nejvýše 1 000 mg/ kg. V praxi však 
bývá obsah tuku vyšší, až 32 %. 90 % kostních částic musí 
být menších než 1 mm, žádná částice nesmí být větší než 
2 mm a nesmí mít jehlovitý tvar.

V hodnocení DSOM vyrobeného v ČR provedeném 
ve VÚPP (2009) bylo zjištěno, že při měkkém způsobu 
oddělování byl obsah vápníku nižší než 100 mg/kg (v prů-
měru 88,7 mg/kg), při tvrdém způsobu oddělování byly 
hodnoty vyšší, v průměru 318,5 mg/kg. 95 % všech úlom-
ků kostí u měkkého oddělování mělo průměr do 1 mm 
s převahou úlomků o průměru 0,2 až 0,6 mm. U tvrdého 
oddělování 95% úlomků mělo průměr do 1,35 mm, 
s převahou úlomků o průměru 0,4-1,0 mm. Nad uvede-
nými hranicemi se kostní úlomky vyskytly jen ojediněle. 
Na kvalitu DSOM má vliv řada faktorů. např. použitá 
surovina, poměr masa a kostí, průměr otvorů lisovacího 
síta, lisovací tlak a lisovací rychlost.

DSOM se používá do tepelně zpracovaných masných 
výrobků, za určitých podmínek lze použít DSOM vyrobe-
né nízkotlakou separací i do výrobků, které nejsou určeny 
ke spotřebě po tepelné úpravě. SOM se nesmí používat 
do mletého masa.

Výroba a použití DSOM se začaly rozšiřovat v 80. až 
90. letech 20. století v souvislosti s rostoucí produkcí vy-
kostěného drůbežího masa. Pokud by nebyly zhodnoceny 
zbytky po vykosťování, bylo by vykostěné drůbeží maso 
výrazně dražší vzhledem k vysokému podílu odpadu. 
DSOM umožňuje plně zhodnotit jatečně opracovaná těla 
drůbeže. DSOM výrazně zlevňuje také výrobky, do kte-
rých je přidáváno. Současným problémem je, že podíl 
SOM v masných výrobcích v poslední době hlavně z ce-
nových důvodů významně vzrostl, v některých výrobcích 
SOM dokonce nahradilo veškeré maso. Z legislativního 
i výživového hlediska se však SOM nepovažuje za maso, 
masem se rozumí pouze kosterní svalovina spolu s přiro-
zeným tukem a vazivovými tkáněmi (Směrnice 2001/101/
ES). Strojně oddělené maso nesplňuje dle Specifi ckých 
požadavků na označování masných výrobků (2003) tuto 
defi nici pro maso a nesmí proto být při označování mas-
ných výrobků započítáváno do deklarovaného obsahu 
masa. Rozlišení masa a SOM při označování masných 
výrobků je důležité pro informování spotřebitele o sku-
tečné povaze masných výrobků.

Evropská komise nemá námitky proti používání DSOM. 
Vychází z hodnocení získaných v zemích EU, ze kterých 
plyne, že rizika pro veřejné zdraví spojená se spotřebou 
masných polotovarů a masných výrobků, při jejichž výro-
bě bylo surovinou SOM, lze považovat za zanedbatelná. 
Pouze vyžaduje správné označování výrobků obsahují-
cích SOM. Použití SOM musí být na balených masných 
výrobcích uvedeno ve složení.

Separátor
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Z hlediska bezpečnosti tedy konzumace DSOM 
nepředstavuje riziko, avšak čím je vyšší podíl DSOM 
ve výrobcích, tím je horší jejich nutriční hodnota a často 
i kvalita (organoleptické vlastnosti). Předností drůbežích 
masných výrobků vyrobených z drůbežího masa (kos-
terní svaloviny) je vysoký obsah hodnotných bílkovin 
a nízký obsah tuku. Proto je konzumace drůbežího masa 
i kvalitních masných výrobků (např. šunky) vhodná 
i pro děti a mládež. Přídavkem DSOM se tato pozitiva 
ztrácejí. Příklady složení drůbežího masa a DSOM uvádí 
tabulka I. 

Složení DSOM je velice variabilní v závislosti na pou-
žité surovině. Obsah bílkovin kolísá mezi 9 až 16 %, obsah 
tuku mezi 4 až 32 %. Rozdílné složení má vliv i na emul-
gační schopnost a vaznost a tím i na kvalitu masných vý-
robků. Vzhledem k tomu, že drůbeží tuk obsahuje hodně 
nenasycených mastných kyselin, dochází snadno k jejich 
oxidaci. Čím je obsah tuku ve výrobcích s DSOM vyšší, 
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tím více se oxidační změny 
negativně projeví i senzoricky. 
Zejména je-li použito zmrazené 
DSOM, v němž dochází během 
skladování a rozmrazování 
k rychlé a intenzivní oxidaci 
ještě před dalším zpracováním. 
Vyšší příjem oxidovaných tuků 
v potravě zvyšuje jejich hladinu 

v krevním séru, oxidované mastné kyseliny a z nich vzniklé 
radikály se podílejí na vzniku aterosklerotických usazenin, 
reakce oxidačních produktů tuků s bílkovinami a nukleo-
vými kyselinami může usnadnit vznik nádorového bujení. 

Je-li v DSOM vyšší obsah kůže, zvyšuje se obsah tuků 
a neplnohodnotných bílkovin (hydroxyprolinu). Vyšší po-
díl kostních částic se rovněž negativně projeví senzoricky 
(pískovitá textura).

Závěrem lze konstatovat, že široce medializované 
strašení riziky při konzumací DSOM není opodstatně-
né. Zejména často zmiňované riziko konzumace kostí 
je u dobře zpracovaného DSOM při správném seřízení 
separátoru minimální. Negativem DSOM je jeho nižší 
nutriční hodnota oproti drůbežímu masu. Proto výrobky 
s vysokým podílem DSOM nejsou pro děti vhodné. Je 
třeba sledovat deklaraci podílu masa a SOM na obalech 
potravin, bohužel někteří výrobci stále neoprávněně za-
hrnují SOM do položky maso.  

Tabulka I.  Složení drůbežího masa a DSOM.

Produkt  Bílkoviny (%) Tuk (%) Voda (%)
Kuřecí prsní plátek bez kůže 21,0 0,8 74,7
Kuřecí prsní plátek s kůží 23,1 3,4 72,1
Kuřecí stehenní plátek s kůží 19,5 8,8 69,9
DSOM slepice celá 15,4 20,4 62,5
DSOM kuřecí kostra bez kůže 12,4 15,0 70,1
DSOM kuřecí záda a krky s kůží 9,3 27,2 63,4

Pangasius se v mnoha ze-
mích stal nejrozšířeněji kon-
zumovanou rybou, která po-
chází většinou z chovu v deltě 
řeky Mekong ve Vietnamu, 
kde její roční produkce za po-
sledních 10 let vzrostla z 500 
tis. t na 1 500 tis. t. Jedná se 
o velkou rybu s jemným ma-
sem, bez množství drobných 
kostiček a bez rybího pachu. 
V Nizozemí se prodává nejlé-
pe jako produkt nizozemské 
společnosti Queens Products, 
která věnuje značnou péči 
bezpečnosti a kvalitě produktů 
a mj. usiluje o udržitelnost v 
oblasti rybolovu.

Vzhledem k tomu, že bez-
pečnost konzumace vietnam-
ského pangassia bývá často 
d i sku tována ,  zaměř i l a  se 
společnost Queens na sledová-
ní a podporu správných zásad 
chovu této ryby (čistota vodních 
zdrojů, nepoužívání antibiotik, 
přiměřené krmení a šetrné zachá-

zení s rybami) ve Vietnamu, 
odkud získává tuto surovinu 
pro své zpracování. Výsled-
kem je certifi kát kvality.

V září 2012 byl nizozem-
skou Radou pro dozor nad 
chovem vodních produktů 
ASC (Aquaculture Steward-
ship Council) udělen první 
certifi kát pro tento druh ryby, 
a sice korporaci Vinh Hoan, 
což je největší vietnamský 
producent těchto ryb (má 4000 
zaměstnanců), který vlastní i 
zpracovatelský podnik a řídí 
celý integrovaný produkční 
řetězec. Společnost byla za-
ložena v r. 1997.

 Certifi kát kvality 
udělen vietnamské farmě produkující pangasia

Ing. Irena Suková
Vydáno: 11. 3. 2013 na portálu Informačního centra bezpečnosti potravin

Nizozemský úřad Aquaculture Stewardship Council udělil certifi kát kvality
fi letům z pangase zpracovávaným nizozemskou společností Queens Products.
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Letošní ročník soutěže
O nejlepší školní oběd je za dveřmi

2012
Školní jídelna Náměstí Svornosti v Brně
Losos na restované zelenině s bramborovou kaší

Připomeňme si, které jídelny zvítězily v minulých letech: 

2010
ZŠ Na Výsluní z Uherského Brodu 
Zapečené rybí fi lé se zeleninou

2011
Školní jídelna domova mládeže v Písku 
Kuřecí plátek v mandlové krustě se smetanovou omáč-
kou, jogurtem, brusinkami a otavskými špalíčky

Žij zdravě a soutěž 
O nejlepší školní oběd
Soutěž O nejlepší školní oběd 
vám přináší Společnost pro výživu 
a Žij zdravě, preventivní program 
Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny ČR. Jeho cílem je zvýšit 
povědomí veřejnosti o obezitě 
jako vážném celospolečenském 
problému, přispět ke změně 
chování českého obyvatelstva 
a napomoci k dodržování tzv. 
Rovnice zdravého života: lépe jíst 
+ více se hýbat = zdravě žít.   
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Ke sjednocení výkladové praxe v oblasti poskytování 
hmotného zabezpečení (školního stravování a ubytování) 
žákům střední škol podle § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, v souvislosti s konáním maturitní zkoušky 
a přípravou na maturitní zkoušku vydává Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) tuto informaci:

I. Obecné podmínky hmotného zabezpečení žáků
Školní stravování a ubytování žáků středních škol 

upravuje § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., kde se 
stanovují podmínky poskytování hmotného zabezpečení 
žákům středních škol takto:
- Podmínkou poskytování školního stravování je pobyt 

žáka ve škole nebo ve školském zařízení podle § 117 
odst. 1 písm. b) a c), tedy i pobyt v domově mládeže.

- Ubytování se žákům poskytuje v případě potřeby.

II. Ubytování v domově mládeže
Školská výchovná a ubytovací zařízení, mezi něž pa-

tří i domovy mládeže, mohou provozovat svou činnost 
i ve dnech pracovního volna nebo v období školních 
prázdnin (§ 117 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.). Tím spíše 
mohou poskytovat školské služby i v období školního vy-
učování, byť by se jednalo o ubytování žáků, kteří v dané 
době vyučováni nejsou. „Potřebu“ ubytování posuzuje ře-
ditel domova mládeže. Dovozuje se proto, že ubytování 
žáků v domově mládeže v období konání maturitních 
zkoušek je možné, a to v případě potřeby i během tzv. 
„svatého týdne“. Nebrání tomu ani ustanovení vyhlášky 
č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních a školských účelových zařízeních.

III. Školní stravování
Pokud jde o školní stravování, je potřeba rozlišit tyto případy:
- Žák je ubytován v domově mládeže – školní stravová-

ní mu bude příslušet vždy z důvodu pobytu v zařízení 
podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.

- Žák není ubytován v domově mládeže – platí pravi-
dlo „pobytu ve škole“. Pobytem ve škole se rozumí 
faktická přítomnost žáka ve škole v souladu s organi-
zací vzdělávání. Za důvod přítomnosti žáka ve škole 
lze považovat nejen vyučování, ale také jiné aktivi-
ty školy, jako například předmaturitní seminář nebo 
konzultace, jichž se žák účastní. Pravidlo faktického 
pobytu ve škole dotvrzuje nepřímo i § 4 odst. 9 vy-
hlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, který 
stanoví pro účely této vyhlášky fi kci pobytu ve ško-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy SINE-2/2011-20
V Praze dne 29. dubna 2011

Výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ke školnímu stravování a ubytování žáků v době, kdy konají 

maturitní zkoušku nebo se připravují na její konání
le pouze pro první den neplánované nepřítomnosti 
strávníka ve škole.

 V případě „svatého týdne“, rozumíme-li jím obdo-
bí, kdy škola neuskutečňuje pro žáka ani vyučování 
ani jiné činnosti, na nichž by měl nebo mohl být žák 
ve škole účasten, jde o „plánovanou nepřítomnost“ 
ve škole.

 Pokud by škola organizovala vzdělávací aktivity 
i v průběhu „svatého týdne“, může být v těchto 
dnech žákovi poskytnuto školní stravování.

 Naopak u žáka připravujícího se během „svatého týd-
ne“ doma na maturitní zkoušku není podmínka po-
bytu ve škole splněna. (Příspěvková organizace vy-
konávající činnost zařízení školního stravování bude 
oprávněna poskytovat takovému žákovi stravování 
pouze v rámci doplňkové činnosti.)

Z-WAREZ-WARE
Firma Z-WARE nabízí Windows verzi Firma Z-WARE nabízí Windows verzi 

stravovacího software pro Vaše jídelny.stravovacího software pro Vaše jídelny.

Zároveň Vám rovněž nabízíme stravovací systémy 
(terminály) na bezkontaktní karty, klíčenky, karty 

s čárovým kódem a čipy Dallas 
SW-Strávníci, evidence, fi ltrování, tisky, internet 

banky, vyúčtování, pokladna, atd.
od 6.900,- Kč + DPH 21 %

SW-Skladování, jídelníček, normování, 
žádanky, střediska, receptury, kalkulace, 

spotřební koš, atd.
od 6.500,- Kč + DPH 21 %

Komplet SW pro malé jídelny a MŠ
od 7.500,- Kč + DPH 21 %

Školení a servis po celém území ČR
Havlíčkova 44 Řipská 20aHavlíčkova 44 Řipská 20a
586 01 Jihlava 627 00 Brno   586 01 Jihlava 627 00 Brno   
Tel.: 567 300 410 Tel.: 515 919 840Tel.: 567 300 410 Tel.: 515 919 840
 567 586 104  515 919 841 567 586 104  515 919 841
Mobil: 603 867 521 Mobil: 603 867 521Mobil: 603 867 521 Mobil: 603 867 521
E-mail: jihlava@z-ware.cz E-mail: walter@z-ware.czE-mail: jihlava@z-ware.cz E-mail: walter@z-ware.cz

walter@z-ware.czwalter@z-ware.cz
www.z-ware.czwww.z-ware.cz
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Jelikož se v souvislosti s nedeklarovaným koňským 
masem ve výrobcích v řadě zemí EU objevilo několik 
zavádějících informací, uvádíme následující: nemáme 
žádné informace, že by nějaké takovéto výrobky směřo-
valy do ČR, ani ofi ciální cestou ani od dovozců žádnou 
takovouto informaci nemáme. Přesto jsme odebrali 
v pěti místech určení vzorky hovězích hamburgerů 
z Polska, mletého masa z Polska, boloňských špaget 
z Belgie či masných výrobků z Rumunska, abychom 
se přesvědčili, že tomu tak doopravdy je. Vyšetřování 
odebraných vzorků masa a výrobků probíhá tak, že se 
nejdřív musí prokázat přítomnost koňské DNA. Potvr-
dila-li by se, následoval by průkaz masa. Vyšetřování 
probíhá ve vlastních laboratořích ve Státních veteri-
nárních ústavech. 

Vzhledem k tomu, že se v médiích objevila informace, 
že se koně v ČR neporážejí, není zde žádná porážka, 
mohl by spotřebitel nabýt dojmu, že je na trhu maso 
neznámého původu, uvádíme, že v ČR se koně běžně 
porážejí, i když to je malé množství. 

V roce 2012 bylo poraženo celkem 407 koní (rok 
2011 - 432 koní), a to na 49 porážkách po celé ČR (rok 
2011 – 55 porážek). Kromě koňského masa tuzemské-
ho původu se na český trh obchoduje i maso z jiných 

Jak je to s koninou v ČR
SVS ČR Josef Duben, 

tisk. mluvčí SVS, Informační centrum bezpečnosti potravin

států mimo ČR (např. Francie, Bulharsko, Belgie aj.). 
Veterinární dozor má informace o všech zásilkách 
potravin živočišného původu přicházejících do ČR ze 
zemí EU, předávání těchto informací se řídí naříze-
ním vlády č. 125/2011. A pokud jde o koně určené 
na porážku k lidské spotřebě, musí splňovat stejné 
podmínky zdravotní nezávadnosti jako všechna 
jatečná zvířata. 

Koním se pro jejich určitá specifika věnuje na jat-
kách velká pozornost a u každého koně jsou kontro-
lovány: 

• Záznamy o léčbě zapsané v průkazu koně, který ho 
na jatka musí doprovázet (kůň bez průkazu nesmí 
být poražen); 

• Informace o potravinovém řetězci; popřípadě jsou 
odebírány vzorky. 

Počty konfi skovaných koní na jatkách v roce 2010 - 2012
rok celkem poraženo nepoživatelné
2010 328 23
2011 432 37
2012 407 20

Přehled porážených koní od roku 1989
Přehled porážených koní od roku 1989 a počty konfi skovaných koní na jatkách v roce 2010 – 2012



Zpravodaj 3/2013

Zpravodaj  3/2013

47

Zpravodaj  3/2013Zpravodaj  3/2013

4747

• Koně, kterým byla podána léčiva, která nejsou 
povolena pro potravinová zvířata, jsou vyloučeni 
z potravního řetězce na základě záznamu 
v průkazu koně a neškodně odstraněni jako VŽP 
1. kategorie.

Odběry vzorků v roce 2012:
V rámci monitoringu cizorodých látek bylo ode-

bráno 47 vzorků ze 41 (sval, játra a ledviny) pora-
žených koní na rezidua antibiotik, nesteroidních 
protizánětlivých léčiv, antihelmintik, hormonálních 
látek a kontaminantů a byly zjištěny 3 nevyhovují-
cí výsledky (nadlimitní obsah kadmia v ledvinách 
a játrech a rtuti v ledvinách). A v rámci hygienic-
kého dozoru bylo odebráno 61 vzorků (sval, játra, 
ledviny) z 21 poražených koní – vše vyhovující.
Z uvedeného je zřejmé, že výrobky od českých zpra-
covatelů splňují podmínky zdravotní nezávadnosti 
a vše je dosledovatelné, jak vyplývá z veterinární 
legislativy.

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 21. 2. 2013.
To, že byl objeven další způsob, jak šidit zákazníky, 

ano, jde o zaměňování hovězího masa koninou, svědčí 
o tom, že kontrolní systémy a dozor fungují. Je jen otáz-
kou, zda by nemohly být účinnější, popřípadě rychlejší. 
Pro české zákazníky je dobrá zpráva to, že takovéto 
„spiknutí“ podvodníků u výrobců v ČR prakticky není 
možné. Na jatkách je stálý veterinární dozor a ve výrobě 
musí být výrobce schopen doložit původ používaných 
surovin. A to státní veterinární dozor kontroluje. Z dodnes 
35 odebraných vzorků bylo dosud 10 vyšetřeno a ve všech 
případech byl výsledek negativní. 

Je dobré zopakovat, že falšování dražšího levnějším 
sice neznamená zdravotní ohrožení zákazníků, nicmé-
ně je to bezesporu vážné klamání spotřebitele.

Rafi novanost podvodníků je v případě koniny v tom, že 
se soustředili na podvod u smíšených výrobků, tj. těstovin 
s příměsí masa, jako jsou lasagne či špagety s omáčkou 
s malým obsahem masa nebo ravioli, a zde očekávali, že 
bude dozor jaksi „slabší“. Ukázalo se nakonec, že i zde je 
dozor schopen problémy diagnostikovat a šizení odhalit. 
Dnes jsme opět systémem rychlého varování (RASFF 
– Rapid Alert System for Food and Feed) obdrželi infor-
maci, že do ČR směřovaly zásilky zhruba 600 kg výrobku 
Lasagne Bolognese a Lachs-Lasagne od lucemburského 
výrobce, ve kterých byla v Německu prokázána přítom-
nost nedeklarovaného koňského masa. Okamžitě jsme 
informovali krajskou veterinární správu pro Středočeský 
kraj a Městskou veterinární správu v Praze. Nyní lze říci, 
že byly odebrány vzorky a bylo nařízeno do výsledků testů 
zásilku neuvolnit do tržní sítě. 

Jde o výrobky:
Lasagne Bolognese (270,720 kg) a Lachs-Lasagne 
(363,240 kg) od fi rmy Eismann, spol. s.r.o., Zděbradská 72, 

251 01 Říčany, Jažlovice. (Na obalu Lasagne Bolognese 
je uveden distributor Family Frost, spol. s r.o., Zubatého 
11, 150 00, Praha 5. Výrobce: Tavola, Lucembursko, 
LU-12-CE

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 25. 2. 2013.
J ak jsme v pátek informovali o výsledku prvního testu 

na koňskou DNA ve dvou výrobcích, nyní bylo prokázáno, 
že je tomu opravdu tak. Na základě vyšetření ve Státním 
veterinárním ústavu v Olomouci a potvrzení ve Státním 
veterinárním ústavu v Praze nahlašuje Státní veterinární 
správa výsledky tohoto zjištění do systému rychlého va-
rování RASFF pro ostatní členské státy EU.

Jde o tyto výrobky:
Hovězí burger předsmažený 2 kg, d.v.21.12.2012, 
d.m.t.21.10.2013; šarže L551201; výrobce PL 084001 
VVE; odebráno v BidVest Česká republika s.r.o., Palha-
necká 505/15, Opava-Jakař, Moravskoslezský kraj

Hovězí burger předsmažený
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 VZPOM Í N K A
Ze Zlínského kraje jsme dostali smutnou zprávu: kolektiv vedoucích školních jídelen ze jmenovaného kraje nás in-

formoval o odchodu paní Věry Škrobalové. Byla dlouholetou metodičkou, respektive tehdy krajskou inspektorkou 
školního stravování Zlínského (dříve Gottwaldovského) kraje. Opustila všechny, kteří ji znali, vážili si jí a měli ji  rádi 
dne 19. 2. 2013 v požehnaném věku téměř 88 let.

Svěřenou funkci vykonávala 30 let. Byla průkopnicí, neúnavnou budovatelkou a propagátorkou  školního stravování. 
V době, kdy působila, nebyla situace v zajištění rozvoje školních jídelen nikterak jednoduchá. Dodávky strojů a zařízení, 
rozsah  sortimentu a kvalita potravin, zajištění kvalifi kovaných zaměstnanců, fi nančních prostředků, leckdy i nepřízeň 
a podcenění odpovědných orgánů. Všechny obtíže paní Věra zvládala s nezdolnou energií a přehledem. Navíc byla 
dobrou a milou kolegyní, která se ochotně podělila o získané poznatky a zkušenosti. 

A tak mi dovolte tuto vzpomínku ukončit větou z dopisu pracovnic školních jídelen Zlínského kraje: S úctou na 
její plodnou práci vzpomíná široký okruh zlínských pracovnic školních jídelen. A dodávám: nejen ony vzpomínají, 
ale i my, kteří jsme měli to štěstí s paní Věrou Škrobalovou spolupracovat a přátelsky se setkávat.

S úctou  vzpomíná  Eva Šulcová

Kuličky z hovězího a vepřového masa 1000 g,  d.m.t. 22. 
1. 2014; vyrobeno ve Švédsku pro Ikea food, SE 237 EG; 
odebráno v IKEA Česká republika s.r.o., Skandinávská 126/4, 
Dolní Heršpice, Brno, Jihomoravský kraj 

Obě zásilky jsou pozastaveny, tj. nepropuštěny do tržní 
sítě, jde o 760 kg kuliček a 360 kg hamburgerů.

Kromě toho prověřuje krajská veterinární správa pro 
Zlínský kraj, zda a kolik irského koňského, které bylo ozna-
čené jako hovězí maso, do naší republiky směřovalo. Toto 
zjistily irské dozorové orgány a okamžitě, díky velmi dobré 
spolupráci, informovaly již v pátek Státní veterinární správu.

Dosud veterinární inspektoři odebrali 43 vzorků výrobků, 
ve státních veterinárních ústavech jich bylo dosud vyšetře-
no 24, a z toho ve 3 případech byla prokázána přítomnost 
koňské DNA, tam, kde neměla být. Šlo o lasagne Bolognese 
původem od lucemburské fi rmy a nyní byla konina potvrzena 
ve švédských kuličkách a polském hamburgeru.

Tisková zpráva SZPI ze dne 7. 3. 2013.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 

obdržela výsledky laboratorní analýzy potravin, u kterých 
dříve provedená orientační analýza dokázala přítomnost 
nedeklarovaného koňského masa. Následná kvantitativní 
analýza prokázala nahrazení hovězího masa koňským 
v rozsahu minimálně 60 %. 

Jde o výrobky:
Nowaco Lasagne Bolognese – masem plněné těstoviny 
v rajské omáčce – zmrazené, v balení 400 gramů s ozna-

čením doby minimální trvanlivosti do 24. 2. 2014, výrobní 
šarže: 24/02/14 240/12 8:30, země původu: Lucembursko,
Nowaco Lasagne Bolognese – masem plněné těstoviny 
v rajské omáčce – zmrazené, v balení 400 gramů s označe-
ním doby minimální trvanlivosti do 18. 10. 2013, výrobní 
šarže: 18/10/13 111/12 17:03, země původu: Lucembursko.

Vzorky těchto potravin SZPI odebrala na základě prin-
cipu předběžné opatrnosti společně se vzorky několika de-
sítek jiných potravin v období od 11. 2. 2013. Výše uvedené 
výrobky SZPI odebrala v provozovně společnosti Tesco 
Stores ČR a.s., Rokycanská 1385/130 v Plzni, podrobnosti 
viz tisková zpráva SZPI z 20. 2. 2013. S prodejcem a dis-
tributorem bude zahájeno správní řízení.
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8. 3. 2013.

Bude zajímavé, jak skončí pátrání na evropské úrovni 
po místě falšování hovězího masa koňským. Kde se stala 
„chyba“? Zjistí se to vůbec? Evropská Komise věnuje této 
kauze mimořádnou pozornost, a to je dobrý signál pro 
zákazníky, ale i varování pro podvodníky. 

V únoru odebrali inspektoři krajských veterinárních správ, 
na pokyn Státní veterinární správy v souladu se stanoviskem 
Ministerstva zemědělství, 61 vzorků k vyšetření. Koňská 
DNA byla prokázána dvakrát v lasagních bolognese od vý-
robce z Lucemburska (odebráno na Vysočině a v Moravsko-
slezském kraji), dvakrát v hovězím burgeru předsmaženém 
od polského výrobce (odebráno v Moravskoslezském kraji) 
a jednou v kuličkách z hovězího a vepřového masa, vyrobeno 
ve Švédsku (odebráno v Moravskoslezském kraji). 

Zajímavé je, že v burgeru a kuličkách bylo zřejmě 60 – 90 % 
koňského masa. Uvést přesnější hodnotu je velmi diskutabilní, 
neboť laboratorní vyšetření musí vzít v potaz metodu zpracová-
ní, pozměnění DNA při tepelném zpracování výrobku a celou 
řadu dalších faktorů. V březnu bylo ve všech členských zemích 
na pokyn Komise zahájeno plošné vyšetřování různých výrobků 
na přítomnost koňské DNA podle jednotné metodiky, přičemž 
pro ČR bylo stanoveno nejméně 100 vzorků. Do dnešního dne 
veterinární inspektoři již odebrali 39 vzorků a dnes u další 
šarže lasagne bolognese (č. 5817) od lucemburského výrobce 
prokázali ve Státním veterinárním ústavu v Praze přítomnost 
koňské DNA. V rámci této Komisí vyhlášené a i fi nancované 
akce máme v ČR odebrat 5 vzorků koňského masa na přítomnost 
reziduí zakázaného léku fenylbutazonu. Zatím jsme odebrali 4 
vzorky, které jsou nyní podrobovány analýze. 


