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Nová generace
Tak nevím, kde je to schované nebo kam se to ztrácí? Mám na mysli vztah dětí 

ke zdravému a „zážitkovému“ jídlu a také úctu k práci, která je s tím spojená.
Pořádali jsme totiž v Brně již podruhé soutěž žáků II. stupně základních škol 

ve vaření – KADET ROKU 2013, ve které 14 družstev z 9 základních brněnských 
škol zápolilo v přípravě zdravého a chutného pokrmu. Přišly děti, pardon žáci, 
v různém stadiu puberty shlížející tu shovívavě, tu s podezřením a případně 
i lehkým opovržením na osobu, která spískala to, že budou soutěžit ve vaření 
s ostatními školami. Musím však říct, že se ve vzduchu pohyboval i zájem a také 
notná dávka soutěživosti, která nakonec napomohla tomu, že celé to pobíhání, 
ochutnávání a snažení bylo korunováno jejich nadšením a zájmem. 

Děti zcela samy 
připravovaly po-
k r my (k teré si 
samy v ybra ly) 
z  lososa ,  d r ů -
beže, zeleniny, 
kuskusu, čekanky 
a dalších, mnoh-
dy velmi zajíma-
vých ingrediencí. 
Paní učitelky jen 
radily, tu a tam 
za  mý m i zády 
(protože to měly 
zakázané) trošič-
ku pomohly, ale 
hlavně umývaly 
hory nádobí, kte-
ré jejich svěřenci zamazali, ochutnávaly a byly pravděpodobně mnohem a mno-
hem napjatější než malí kuchaři. 

Atmosféra v soutěžní kuchyni byla báječná, všude vládl pracovní chaos, 
nosy a obličeje děvčat i chlapců byly umazané od všeho možného – od jahod 
(z luxusních moučníků), od kaše z batátů, od hráškového krému, od avokádo-
vého předkrmu…. no prostě ode všech těch báječných pokrmů,  připravených 
báječnými a spokojenými dětmi. 

Samozřejmě přišlo i na zklamání, protože na stupních vítězů mohou být pouze 
tři „mužstva“, ale všichni pracovali se zapálením a šturmem a někteří se již začali 
připravovat na příští ročník. 

Po třech soutěžních a po stránce organizační nesmírně náročných dnech přišlo 
samozřejmě na řadu bilancování, hodnocení i plánování. Ještě je co zlepšovat, ale 
hlavně je na co se těšit. Vždyť ty děti, které proplouvají nelehkým údobím svého 
života, jsou vlastně moc fajn. Jen je třeba je zaujmout, věnovat se jim s obrovskou 
dávkou trpělivosti a snažit se je vést v oblasti výživy správným směrem. Je pocho-
pitelné, že je to těžký úkol, ale jak se na obou ročnících této malé soutěže ukázalo, 

je na čem stavět a je třeba 
využít potenciál, který se 
v žácích skrývá.

A teď t rochu snění - 
pak by mohlo třeba i dojít 
k tomu, že děti pochopí, 
proč jim školní jídelny 
připravují zdravé pokrmy 
a třeba by si mohly začít 
i více považovat práce ku-
chařek. Možná je to úkol 
i pro nás, školní jídelny 
spolupracovat se školou, 
nabídnout pomocnou ruku 
a krůček za krůčkem se 
snažit vštěpovat do těch 
otevřených hlaviček správ-
né stravovací návyky. 

Bc. Anna Packová



Zpravodaj 5/2013 (1-16)

Zpravodaj  5/2013

6666

aby podávala věrný obraz o nákladech účetní jednotky 
a to v členění potřebném pro řízení, rozpočet apod. 
Členění nákladů podle účelu. Toto hledisko vyjadřuje 

vztah jednotlivých nákladů a uskutečněných výkonů, 
v případě zařízení školního stravování se jedná např. o:
- školní stravování,
- závodní stravování ,
- stravování dalších osob (doplňková činnost)
- mimořádné stravovací služby.
Členění nákladů podle místa jejich vzniku. Jedná 

se o sledování nákladů v jednotlivých vnitřních subsys-
témech účetní jednotky. Vnitřní struktura účetní jed-
notky vychází z organizačního uspořádání a stanovení 
konkrétních kompetencí a odpovědností na jednotlivých 
stupních řízení. Adresné sledování nákladů umožňuje 
jejich sledování a tím vytváří možnost jejich aktivního 
ovlivňování. Sledování nákladů podle místa jejich vzniku 
a tedy i odpovědnosti je účinným nástrojem fi nančního 
řízení a motivace. 

Náklady fi xní a variabilní. Toto hledisko jednoznačně 
vymezuje možnosti účetní jednotky nebo subsystému 
účetní jednotky ovlivňovat výši nákladů a sledovat jejich 
vztah k realizovaným výkonům. Náklady variabilní se 
mění v závislosti na změnách v objemu výkonů jednak 
v celkové výši, jednak na jednotku výkonu (kalkulační 
jednici) s výjimkou nákladů, které se mění přímo úměrně 
se změnou výkonů – jsou určeny normou (normativem) 
na jednotku výkonu. V zařízení školního stravování je ty-
pickým nákladem, který se mění přímo úměrně s výkony, 
spotřeba potravin. Náklady fi xní jsou spojeny zejména 
s majetkem, které zařízení školního stravování využívá. 
Jejich objem se v objemu výkonů do naplnění kapacity 
zařízení nemění. Snížení jejich podílu na jednotku výko-
nu je možné pouze maximálním využíváním stávajících 
kapacit. Jedná se zejména o odpisy dlouhodobého majetku 
a energie spojené s vytápěním a osvětlením užívaných 
prostor. 

Kalkulační hledisko členění nákladů. Jedná se o sle-
dování nákladů z pohledu jejich určení na jednotku vý-
konu (kalkulační jednici). Z tohoto hlediska rozdělujeme 
náklady na přímé, které jsou určeny normou na jednotku 
výkonu (potraviny) a režijní, jejichž výši na kalkulační 
jednici zjistíme propočtem. 

Kalkulace a stanovení ceny stravovací služby 
Náklady na zabezpečení stravovací služby
Náklady na zabezpečení stravovací služby je možné 
z hlediska druhového rozdělit na:
a) náklady na potraviny,
b) náklady osobní (mzdy a platy a zákonné sociální ná-

klady),
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Náklady školní jídelny na zabezpečení 
stravovací služby

Charakteristika nákladů. Náklady jsou vyjádřením 
spotřeby, popř. opotřebení majetku, nakupovaných služeb 
a vynaložené práce. Vhodný systém evidence nákladů 
zajišťuje potřebné informace o hospodaření s majetkem 
a vynaloženou prací a je základem pro stanovení cen 
výkonů. Evidence nákladů by měla umožňovat pohled 
na náklady zejména z následujících hledisek:
a) Co bylo spotřebováno – druhové členění nákladů
b) Na jaký účel to bylo spotřebováno – členění nákladů 

podle účelu
c) Kde to bylo spotřebováno – členění nákladů podle 

místa vzniku (odpovědnosti)
d) Kdy to bylo spotřebováno – hledisko časové
e) Možnosti ovlivnění výše nákladů – náklady fi xní 

a variabilní
f) Kolik bylo spotřebováno na jednotku výkonu – hle-

disko kalkulační

Evidence nákladů. Náklady se evidují v 5. účtové třídě 
a to zejména prvotní, ve vybraných případech i druhotné 
náklady. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují 
účetní případy narůstajícím způsobem od počátku účet-
ního období. Na vrub nákladových účtů se účtuje o ná-
kladech a výdajích vynaložených na činnost organizace. 
Součástí těchto nákladů jsou i výdaje hrazené na vrub 
fi nančních fondů vytvářených organizací. 

Účetní jednotka, která je příspěvkovou organizací také 
musí v rámci evidence nákladů zabezpečit samostatné 
sledování nákladů hlavní a doplňkové činnosti, pokud ji 
vykonává. Pokud je část nákladů společná pro hlavní i do-
plňkovou činnost, pak je dovoleno tyto náklady klíčovat 
v poměru tržeb dosažených v doplňkové činnosti k tržbám 
(včetně příspěvku) v hlavní činnosti, pokud není platným 
fi nančně právním předpisem stanoven jiný postup. 

Náklady se účtují vždy zásadně do období, s nímž 
věcně a časově souvisejí. Vytvářejí tak věrný obraz 
hospodaření účetní jednotky.

Členění nákladů
Druhové členění nákladů. Za nákladové druhy po-

važujeme stejnorodé skupiny nákladů, které vyjadřují 
hledisko prvotní i druhotné spotřeby vyvolané určitou 
činností. Toto členění nákladů odpovídá používané 
směrné účtové osnově (syntetické účty) a potřebám řízení 
(analytická evidence). Výčet nákladů u jednotlivých druhů 
ve směrné účtové osnově není vyčerpávající. Na jednotlivé 
účty se mohou účtovat další náklady, které svou povahou 
odpovídají ekonomické náplni těchto účtů. Z tohoto důvo-
du vede účetní jednotka analytickou evidenci nákladů tak, 

Vybrané ekonomické aspekty činnosti školní jídelny
Ing. Alena Fürstová, Ústředí ČŠI, Praha



Zpravodaj 5/2013

Zpravodaj  5/2013

67

Zpravodaj 5/2013

67

c) náklady režijní (energie, ostatní materiál, služby, od-
pisy apod.).

Náklady na potraviny. Spotřeba potravin je stanovena 
normativně pro každou skupinu (kategorii) strávníků (viz 
příloha vyhlášky o školním stravování). Jedná se o přímý 
náklad. Výživové normy pro školní stravování jsou uve-
deny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 
konkrétně v příloze č. 1 této vyhlášky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o přímý náklad, při sta-
noveném limitu na nákup potravin se výše tohoto nákladu 
na jedno jídlo nemění. Na přijaté platby za potraviny 
od strávníků je tedy nutné pohlížet jako na přijaté zálohy 
a ve stanoveném časovém období by mělo běžně docházet 
k jejich vyrovnání. Na konci účetního období, zpravidla 
na konci kalendářního roku je proto nutné zabezpečit, aby 
neprovařený limit (úspora) byly převedeny do násle-
dujícího období a to jako přijatá záloha. Nejedná se 
o zisk stravovacího zařízení. 

O sobn í  n á k l a dy  p ře d s t av uj í  m z dy  a  p l a t y 
zaměstnanců stravovacího zařízení, zákonné odvody 
a náhrady platu (mzdy) hrazené zaměstnavatelem 
v prvních 21 dnech nemoci zaměstnance. Při běžné 
činnosti zařízení školního stravování, optimálním 
určení počtu pracovních míst ve vztahu k poskytovaným 
výkonům (počet výkonů na 1 pracovníka zařízení 
školního stravování) se tento náklad v celkové výši 
nemění. K jeho nárůstu (poklesu) by však mělo dojít při 
trvalé rozsáhlejší změně výkonů. 

V režijních nákladech činí značnou část spotřeba 
energií, náklady na služby, ostatní materiální náklady 
a odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Přestože 
výše osobních i ostatních režijních nákladů je stanovena 
na základě kalkulace, nejedná se o normativní výdaj, ale 
o náklady, jejichž výši může subjekt ovlivnit efektivním 
a účelným využíváním disponibilních zdrojů. Náklady 
spojené s opotřebením dlouhodobého majetku jsou typic-
kým fi xním nákladem. Jeho výše je určena především pro-
storovým a materiálním zabezpečením zařízení školního 
stravování. Vybavenost zařízení školního stravování je 
jedním z faktorů pro stanovení kapacity zařízení školního 
stravování. Výše účetních odpisů je nákladem, který nelze 
v celkové výši ovlivnit. Je proto nezbytně nutné maximál-
ní využívání kapacity daného zařízení. V tom případě 
dochází ke snižování nákladů na jednotku výkonu.

Kalkulace je základem 
pro stanovení ceny výrobku nebo služby

Příklad
Kalkulace v zařízení školního stravování

Činnosti stravovacího zařízení
Stravování klientů (dětí, žáků, studentů – pravidla jsou 
stanovena školským zákonem a vyhláškou o školním 
stravování)
Stravování zaměstnanců - vlastní zaměstnanci příspěv-
kové organizace, o poskytování závodního stravování 
rozhodne statutární orgán příspěvkové organizace, při 
rozhodování musí počítat s tím, že jsou stanovena pra-
vidla vyhláškou o závodním stravování a organizace 

hradí náklady na závodní stravování ze svých nákladů 
na hlavní činnost. 
Stravování cizích strávníků – všech, kteří se pravi-
delně stravují v zařízení školního stravování a nejsou 
zaměstnanci poskytovatele stravovacích služeb. Je vždy 
předmětem doplňkové činnosti a úplata za tyto služby 
musí být nejméně na úrovni úplných vlastních nákladů. 

Kalkulace
Stanovení nákladů na kalkulační jednici 
(Oběd, Oběd + svačina, Celodenní strava)

Náklady
Potraviny
Osobní náklady
Věcná režie 
Ostatní materiál
Energie
Účetní odpisy
Ostatní náklady
Úplné vlastní náklady výkonu
Stanovení ÚVN
Předpoklady

- Skutečné náklady minulého období nebo předpoklá-
dané náklady, promítnutí cenových vlivů + možných 
rizik

- Počet strávníků 1000 v rozdělení:
- Klient 800
- Zaměstnanec 100
- Cizí strávník 100

Výnosy školní jídelny
Charakteristika výnosů. Výnosy jsou v penězích vyjá-

dřeným ekvivalentem za uznané výkony účetní jednotky. 
Časově i věcně se výnosy nemusí krýt s příjmy, u nichž 
nemusí být přímá vazba s výkony. Pro klasifi kaci výnosů 
lze uplatňovat zhruba stejná hlediska jako u nákladů, tj. 
podle jednotlivých druhů výnosů, primárním hlediskem 
je však jejich účelový vztah k výkonům. Sledování výnosů 
z hlediska místa jejich vzniku je třeba zajistit stejným 
způsobem jako u nákladů – pro sledování hospodaření 
jednotlivých částí účetní jednotky. Výnosy se účtují zá-
sadně do období, s nímž věcně a časově souvisí. Výnosy, 
které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit 
zejména formou výnosů příštích období.
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Kalkulace (náklady v Kč)    

 Náklady úplné                                             Zdroje
text ve stravovacím vlastní a) Klient (800) b) Zaměstnanec (100)    c) Stravování  d) Cizí str. (100)
 zařízení náklady           nad rámec
 celkem (např. za na kalkulační 
 minulé období  jednici   
 náklady/+  (celkové náklady
 cenové vlivy) předpokládaný
   počet výkonů)
potraviny  20 000  20 klient 116000 zaměstnanec 22000  5 20  55000 
                         + FKSP
Osobní  10 000  10 SR       88000   SSR   33000   330 
náklady   
Ostatní  2 000  2 SR 11600 
materiál         
            
energie   8 000  8         
odpisy  7 000  7         
Ostatní 
náklady  3 000  3         
ÚVN  50 000      50 *1  440000  55000     
zisk    2  0   0     5200
Realizační      50  440000  55000 5     55200
cena   
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Úplata za školní stravování. Strávníci v zařízeních 
školního stravování zřizovaných ministerstvem školství 
a územními samosprávními celky (kraji a obcemi) hradí 
v souladu s vyhláškou o školním stravování pouze náklady 
na potraviny. Výše platby je určena výší normativu na po-
traviny pro každou věkovou kategorii strávníků. Výši 
fi nančního normativu určí osoba odpovědná za školní 
stravování. Stanovená výše fi nančního limitu na potravi-
ny podle věkových kategorií strávníků je pro stravovací 
zařízení závazná. 

Výši nákladů na potraviny nemůže zařízení školní-
ho stravování ovlivnit. Jedná se o normativní výdaj 
a představuje nárok strávníka na to, že hodnota po-
travin v pokrmu je zaručena ve stanoveném limitu. 
To samozřejmě nelze chápat absolutně, ale v průměru 
za časové období, ideálně za týden nebo měsíc. V pří-
padě, že zařízení školního stravování poskytuje těmto 
strávníkům také stravovací služby nad rámec školního 
stravování (vyhláška o školním stravování to umožňuje), 
hradí strávník plnou cenu pokrmu stanovenou na úrovni 
úplných vlastních nákladů výkonu (viz kalkulace – úplné 
vlastní náklady). Poskytování stravovacích služeb nad 
rámec školního stravování, který pro kategorie strávníků 
určuje vyhláška o školním stravování, je součástí hlavní 
činnosti stravovacího zařízení. 

Příklad. Ve stravovacím zařízení, jehož zřizovatelem 
je obec, se poskytují stravovací služby dětem mateřské 
školy a žákům základní školy. Rozsah stravovacích služeb 
v mateřské škole je širší – obsahuje i svačinku. Jedná-li 
se o školní stravování, pak strávník hradí náklady na po-
traviny. Pokud školní jídelna bude poskytovat svačinku 
i žákům na 1. stupni základní školy, jedná se o službu 
nad rámce školního stravování (viz vyhláška o školním 
stravování – pouze oběd) a strávník zaplatí za svačinku 

plnou cenu poskytnuté služby (kalkulace – úplné vlastní 
náklady). 

V zařízeních školního stravování zřizovaných církví nebo 
soukromou osobou stanoví cenu za školní stravování uve-
dený subjekt, případně v dohodě se zřizovatelem. Všechny 
ostatní náklady spojené s výrobou pokrmů nese stát (osobní 
náklady) a zřizovatel školní jídelny (náklady režijní). 

Úplata za závodní stravování. Základní právní úprava 
stravování zaměstnanců během pracovní směny, která se 
vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na právní 
postavení jejich zaměstnavatele, je obsažena v ustanove-
ní § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Statutární 
orgán příslušné právnické osoby rozhodne, zda umožní 
nebo poskytne zaměstnancům stravování. V případě, že 
rozhodne, že organizace bude poskytovat svým zaměst-
nancům závodní stravování, bude postupovat v souladu 
s příslušným právním předpisem. 

Pro závodní stravování zaměstnanců organizačních slo-
žek státu a státních příspěvkových organizací platí právní 
úprava obsažená ve vyhlášce č. 430/2001 Sb., o nákladech 
na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních slož-
kách státu a státních příspěvkových organizacích. Financo-
vání závodního stravování v příspěvkových organizacích 
zřízených územními samosprávnými celky je upraveno 
ve vyhlášce č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravo-
vání a jejich úhradě v  příspěvkových organizacích zříze-
ných územními samosprávnými celky. Strávník má nárok 
na zvýhodněnou cenu závodního stravování v případě, že 
odpracuje 3 hodiny a hradí cenu ve výši limitu na potraviny, 
která může být snížena o příspěvek z FKSP. 

Financování závodního stravování v podnikatelských 
subjektech (soukromé školy) se řídí podle ustanovení § 
24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 

Poznámka:*1 - součet výnosů za každého strávníka musí činit nejméně 50 Kč. Úhrada se může skládat z více zdrojů.
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Stravování cizích strávníků - 
doplňková činnost v příspěvkových organizacích
Základní principy provádění doplňkové a jiné činnosti
- Doplňková činnost je taková  činnost, kterou příspěv-

ková organizace provádí mimo svou činnost hlavní, 
stanovenou ve zřizovací listině. Navazuje na hlavní 
účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe, efek-
tivněji a účelněji využívat všechny své hospodářské 
možnosti (disponibilní zdroje), tj. majetek a kvalifi -
kaci a odbornost svých zaměstnanců. 

- Doplňkovou činnost mohou provozovat příspěvkové 
organizace pouze se souhlasem zřizovatele. Její před-
mět a rozsah musí být uvedeny ve zřizovací listině 
před jejím započetím.

- Doplňkovou činnost provádějí příspěvkové organi-
zace na základě vnitřní směrnice k provádění této 
činnosti. 

- Příspěvkové organizace si doplňkovou činností zajiš-
ťují další prostředky na zkvalitnění své hlavní činnos-
ti a zároveň efektivně využívají kapacity svěřeného 
majetku nebo majetku ve svém vlastnictví dočasně 
nevyužívaného pro hlavní činnost. 

- Doplňková činnost není hlavním účelem, pro které 
byla příspěvková organizace zřízena. Z toho vyplývá, 
že jsou dobrovolné, tj. příspěvková organizace nemá 
povinnost ze zákona je provozovat, ale také, že jimi 
nesmí být narušováno či omezováno základní poslání, 
tzn., že nesmí být vykonávány na úkor hlavní činnosti.

- Vzhledem k tomu, že doplňková činnost není hlavním 
posláním, nedostává na jejich provádění příspěvková 
organizace prostředky z veřejného rozpočtu, ani ji 
nelze z prostředků tohoto rozpočtu dotovat. Výkony 
doplňkové činnosti se realizují za úplatu, jejíž výše 
musí pokrýt alespoň úplné vlastní náklady výkonu, 
zpravidla obsahuje zisk. Pro potřeby stanovení ceny 
výkonů v doplňkové činnosti je nutné sestavit kalku-
laci na úrovni úplných vlastních nákladů. 

- Náklady a výnosy musí být vedeny účetně odděleně 
od činnosti hlavní. Náklady doplňkové a jiné čin-
nosti lze sice v určitých případech přechodně hradit 
z prostředků veřejného rozpočtu, je však nutno tyto 
prostředky vracet průběžně, nejpozději však do konce 

rozpočtového roku. Použití prostředků veřejného 
rozpočtu v doplňkové činnosti je možné pouze v pří-
padech, kdy nelze v jedné příspěvkové organizaci 
oddělit náklady doplňkové a jiné činnosti od nákla-
dů hlavní činnosti např. na topení, elektřinu, vodu, 
mzdy, úklidové prostředky atd., avšak z celkových 
výdajů lze poměrně přesně propočítat podíl nákladů 
na jednotku vytvořenou v doplňkové a jiné činnosti 
a nejpozději na konci účetního (rozpočtového) období 
provést jejich převod.

- Dalším důvodem, pro oddělení nákladů a výnosů 
doplňkové a jiné činnosti od hlavní činnosti je sku-
tečnost, že se jedná o podnikatelskou činnost, která 
je jako taková zdaňována podle zákona o dani z pří-
jmů. Náklady doplňkové a jiné činnosti včetně mezd 
pracovníků provádějících doplňkovou a jinou činnost, 
se hradí z prostředků získaných touto činností. Tyto 
náklady představují výdaje na dosažení, zajištění 
a udržení příjmu podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb., 
o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

- Všechny činnosti prováděné v rámci doplňkové čin-
nosti musí být v souladu se živnostenským zákonem. 
Příspěvkové organizace musí mít tam, kde to zákon 
vyžaduje živnostenský list. 

- Hospodaření v doplňkové činnosti nesmí být ztrátové. 
Jestliže příspěvková organizace v rámci jiné a doplňko-
vé činnosti provozuje více činností, může být některá 
z těchto činností ztrátová. Celkový hospodářský výsle-
dek za jinou nebo doplňkovou činnost musí být kladný.

- Evidence nákladů a výnosů doplňkové a jiné činnosti 
se vede odděleně od činnosti hlavní, společné nákla-
dy činností se rozdělují podle kritérií, stanovených 
vnitřní směrnicí příspěvkové organizace.

- Při opakované ztrátě má zřizovatel oprávnění orga-
nizaci provádění hospodářské činnosti zastavit.

Účtování nákladů a výnosů školní jídelny
Sledování nákladů a výnosů v zařízení školního stra-

vování respektuje předchozí pravidla. Jednoznačně z le-
gislativy vyplývá nutnost odděleného sledování nákladů 
a výnosů za hlavní a doplňkovou činnost. Za optimální 
lze považovat ještě oddělené sledování nákladů a výnosů 
za závodní stravování.

Text Hlavní činnost Doplňková činnost
 Školní stravování        Závodní stravování 
 MD D MD D MD D
Spotřeba – náklady podle druhu 5. tř. 112, 261,  5. tř. 112, 261,  5. tř. 112, 261, 
  321 atd.  321 atd.  321 atd.
Výnosy za realizované služby 241, 261, 324 602(klient) - potraviny     
Výnosy za realizované služby 348 672(klient) – ostatní výnosy     
Výnosy (v plné výši) za neodebrané  241, 261, 324 602a neodhlášené obědy     
Výnosy za realizované služby   241, 261,324 602(závodní stravování - zaměstnanec) - potraviny     
Výnosy za realizované služby   412 648(závodní stravování - FKSP) - potraviny     
Výnosy za realizované služby    348 672(závodní stravování) – ostatní výnosy     
Výnosy doplňkové činnosti     321 602(faktura, daňový doklad)     
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Reklama se již dávno stala běžnou součástí našeho 
života. Ovlivňuje naše jednání i když si to nemusí-
me uvědomovat. Máme-li sledovat působení rekla-
my a eliminovat pokud možno její negativní dopad 
na chování dětí při stravování, je třeba ujasnit si její 
úlohu, podívat se na různé formy strategií a působení 
na dospělého člověka a hledat její specifičnosti i rizi-
ka ve vztahu k dítěti.

Cíle reklamy 
Reklama může mít pozitivní úlohu v ovlivnění chová-

ní spotřebitele tím, že ho seznamuje s novými výrobky, 
umožňuje lepší orientaci na trhu, pomáhá měnit určité 
stereotypy v nákupech, dává možnost vyzkoušet nové 
potraviny a tím rozšiřovat stávající jídelníček i celkový 
obraz o situaci na trhu. To však není zdaleka jediným 
a hlavním cílem reklamy už proto, že podobné či do-
konce prakticky stejné výrobky mohou být od více pro-
ducentů. Spotřebitel by měl získat přesvědčení o před-
nostech nabízeného zboží daným výrobcem ve srovnání 
s výrobky jiných konkurujících fi rem. Často se uvádí 
již dříve prodávaný produkt jako novinka s vylepšenou 
technologií, lepší recepturou ve srovnání s dříve nabí-
zeným výrobkem. Zdůrazňuje se vyšší fortifi kace vita-
miny, minerálními látkami, někdy se mění pouze vnější 
vzhled, ve skutečnosti se nejedná o významnou změnu. 
Zákazník by měl být také získán tím, že nabízený výro-
bek má výhody, které pro něj vyplývají z nákupu. Může 
to být cena (jeden z nejefektivnějších důvodů), chuťové 
vlastnosti, zdravotní účinky, uspokojení emočních po-
třeb, společenská prestiž aj.

Strategie a prostředky 
používané často reklamou

Strategie reklamy je výsledkem důkladné znalosti 
psychologie člověka a specifi ckých charakteristik růz-
ných společenských skupin, profesí, či populací. Zabýva-
jí se jí četné výzkumné týmy psychologů na celém světě 
a je dobrým zdrojem jejich výdělků. Kromě praktických 
poznatků mají jejich studie nepopiratelný teoretický vý-
znam pro hlubší pochopení psychiky člověka: prohlubu-
jí poznatky o procesech vnímání, přinášejí podněty pro 
zkoumání fyziologických základů emocionality, sledují 
různé vlastnosti osobnosti. Reklama se zaměřuje ze-
jména na ty rozhodovací procesy, jež hrají kritickou roli 
v jednání a praktické činnosti člověka. Využívá se vědec-
kých poznatků o činnosti mozku. Například výzkumné 

Některé negativní vlivy reklamy 
na jídelní chování dětí

Doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc.

studie ukázaly, že v každém okamžiku působí na lidský 
mozek nepředstavitelné množství podnětů neboli infor-
mací, všechny nemůže mozek současně využít nebo ne-
překročí práh vědomí. 

Záleží tedy na tom, které z ”konkurujících” si podně-
tů jsou tak důležité, že je mozek zpracuje a použije pro 
okamžité nebo pozdější chování. Ty se pak stávají zákla-
dem jednání člověka v konkrétní situaci při rozhodování 
se pro určitý výrobek. Znamená to vytvoření si představ 
a zdůvodnění nákupu daného zboží. Podstatné při tom je, 
že informace, tj. stimuly získané prostřednictvím smys-
lových systémů, nemusí dosáhnout stupně vědomí, člo-
věk si je neuvědomuje. Reklama se zabývá vlivem těchto 
neuvědomovaných podnětů na jeho chování. Hledá pro-
středky jak ovlivnit nevědomé procesy, jež mohou být 
určující při rozhodování se o zakoupení určitého z množ-
ství nabízených produktů. Tak se například zkoumá vliv 
barev, tvaru výrobku, obalové techniky, umístění před-
mětu v zorném poli zákazníka a další faktory, které se 
mohou stát rozhodující pro preferenci, výběr a zakoupení 
nabízeného zboží.

Reklama útočí nejen na racionální, ale také na iracionál-
ní složku osobnosti. Je účinná svým nabádáním “kupte více 
za stejnou cenu” nebo že prodává “větší porce za stejnou 
cenu”. Tím nutí zákazníka často k nákupu nepotřebného 
nebo nekvalitního zboží, potravin s ukončenou nebo do-
konce prošlou zárukou. “Akce” přispívají k účinnosti této 
strategie. Nutí ho ke konzumování nadměrného množství 
kaloricky a výživově nevhodných pokrmů nebo potravin.

Reklama cílí rovněž na emoční stránku dospělého člo-
věka. Má navodit přesvědčení, že zakoupením nabízené-
ho produktu přispěje k dobré osobní pohodě, k vytváření 
či zlepšení partnerských vztahů. Jejich konzumace navo-
zuje pozitivní emoční klima v rodině, podporuje kladné 
mezigenerační vztahy. Typický je obraz vzorné, perfekt-
ní a milující matky, která připravuje ty nejlepší pokrmy, 
stejně jako jídla podávaná zkušenou babičkou. Všichni 
se radují a jásají nadšením nad talířem jídla, ochuceným 
kořením nebo různými doplňky. Pro rodinnou nebo part-
nerskou pohodu je důležité společné pití kávy nebo čaje 
právě té značky, nabízené producentem, atd. 

Účinnost reklamy se zvyšuje opakováním podnětu. 
Proto se například v televizi nebo v komerčních rozhla-
sových stanicích během jednoho pořadu opakuje totožné 
znění reklamy, někdy ve stejné denní nebo večerní době. 
Zlobí nás při sledování televizních pořadů, přesto jejich 
přerušování stejným sloganem je dobře promyšlenou 
strategií. Útočí na mozek, a i když se s ní divák či poslu-
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chač neztotožňuje, může dříve nebo později ovlivnit jeho 
rozhodovací procesy. Podle významné kritičky praktik 
reklamy Marion Nestlé je “marketing zaměřený na jídlo 
velkým byznysem zaměřeným na nekritickou mysl (Ne-
stlé 2002).”

Strategií, taktik a nosičů reklamy je celá řada. Rekla-
my na potraviny, ale i na jiné produkty se objevují v no-
vinách, časopisech pro ženy, rozhlasu, televizi, Interne-
tu, jsou rozšiřovány letáky, upoutávkami ve výkladních 
skříních, jsou využívány (či spíše zneužívány) při růz-
ných předváděcích akcích atd.

Negativní vlivy reklamy televize a dalších nosi-
čů reklamy na selekci a příjem potravin a jídel

Mnohé výzkumné studie, sledující působení tele-
vizních reklam na preferenci a výběr výrobků potra-
vinářského průmyslu ukázaly, že se většinou jejich 
obsah zaměřuje na propagaci nutričně málo vhodných 
potravin. Nabízejí se pokrmy a produkty s vysokou 
energetickou hodnotou, sladké nápoje, vysokotučná 
a přesolené pokrmy, výrobky tzv. fast food restaurací, 
což vše při vyšší spotřebě vytěsňuje výběr ze zdra-
vých nutričních zdrojů.

V jedné studii (Andreyeva a spol., 2011) provedené 
na dětech 5. třídy základní školy, byly zkoumány přímé 
vlivy reklamy pokrmů na stravu dítěte a zdraví spojené 
se stravou. Reklama na “fast food” a slazené nápoje měla 
přímý vztah k jejich konzumování a tělesnou hmotnost. 
K nárůstu hmotnosti došlo vlivem vystavování rekla-
my na uvedené produkty. Také další sledování, hlavně 
amerických autorů ukázala, že televizní reklama vede 
ke zvýšené konzumaci slazených nápojů, “fast food”, 
červeného masa a pamlsků (“snacks”). U dětí, jež sledo-
valy TV více než tři hodiny denně byla uváděna až 50% 
pravděpodobnost onemocnění obezitou. 

Přes doporučení odborníků ve výživě není reklama 
v TV zaměřena prioritně na zlepšení marketingu zdra-
vých produktů, ovoce, zeleniny luštěnin, drůbeže, ryb. 
Negativní vliv reklamy na chování spotřebitele se uka-
zuje jako globální problém. Uspokojivému řešení daného 
stavu brání bariéry sociálního, legislativního, fi nančního 
rázu i obecné vnímání problému (Harris et al., 2009). 

Je však třeba kriticky hodnotit závěry o prioritně 
škodlivém vlivu TV reklam na jídelní chování. Nejen 
reklamy, ale především nedostatek tělesného pohybu vli-
vem dlouhého vysedávání u televize je hlavní příčinou 
nadváhy a obezity. 

V posledních letech přistupuje jako další důležitý zdroj 
reklam Internet. K tomu se přidává působení sociálních 
sítí, děti si vyměňují názory na určitá jídla a zkušenostmi 
s “výhodami”, jejich nákupu, což může být další efekt 
všudypřítomné reklamy.

Důvody pro zaměření reklamy na dítě 
jako spotřebitele

Nás budou zajímat hlavně formy reklamy, zaměřené 
specifi cky na ovlivňování jídelního a spotřebitelského 
chování dětí. Výzkumy ukázaly ohromný vliv reklamy 

na děti. Podle jedné studie působí reklama na potraviny 
jako impuls ke koupi na více než 50% českých dětí.

Pozornost potravinářského průmyslu, obchodů a za-
řízení s rychlým občerstvením se koncentruje stále více 
na nižší věkové skupiny. Pracovníci v oblasti marketingu 
již dávno rozpoznali, že děti se mohou stát atraktivními 
zákazníky a vhodnými objekty jejich reklamních kam-
paní. Marketing se zaměřuje na děti od útlého věku až 
po dospívající mládež. Koncentrací na dětskou populaci 
si producent podstatě vychovává budoucího zákazníka, 
který si k jeho zboží i ke konkrétním značkám vytváří 
pozitivní emoční vztah a hlavně návyk na jejich pravi-
delný nákup. Důvodů je více, všechny slouží stejnému 
cíli jako je tomu u dospělých osob: získat dítě pro svůj 
výrobek, pro určitou značku.

Reklama cílená na dítě vychází z psychologické si-
tuace rodiny i kulturně-sociálních poměrů, fungování 
společnosti jako celku, menších společenských skupin, 
rodiny i psychologie současného dítěte a adolescenta. 
Ve srovnání s dřívějšími léty kontrolují v dnešní době 
děti podstatně větší množství prostředků, vydávaných 
rodinou na nákup potravinářských produktů. Menší děti 
chodí rády s matkou na nákupy a nutí je k zakoupení ur-
čitého výrobku, který viděly v televizních reklamách, 
což se týká hlavně pamlsků. V mnoha rodinách mají děti 
větší přístup k fi nančním prostředkům, některé dostávají 
až neúměrně vysoké kapesné, za které si mohou kupo-
vat, na co mají chuť. Problémem je i to, že se zvyšuje 
zaměstnanost rodičů, zejména pracovní zatížení matek. 
Je pro ně pohodlnější nechat dítě, aby si samo opatřovalo 
svačiny či obědy. Zhoršuje se jejich kontrola nad tím, co 
děti doopravdy jedí, co si za poskytované peníze kupují. 
Dalším důležitým faktorem je to, že se snižuje velikost 
rodiny, přibývá neúplných rodin, hlavně matek- samoži-
vitelek s dítětem, to se pak musí starat o jídlo víceméně 
samo. Pro matku je také málo motivující, má-li připravo-
vat hodnotné jídlo kromě sebe pouze pro jednoho člena 
rodiny.

Přibývá starších rodičů. Rodiče již mají mnoho vlast-
ních životních zkušeností, pevných postojů k jídlu, daných 
jejich vlastní výchovou, rodinnými zvyklostmi, i předsud-
ky a často nesprávnými názory na výživu (“Jedli jsme, co 
jsme chtěli a přesto jsme zdraví!”). Soudí se, že starší rodi-
če bývají tolerantnější k výběru jídel svých dětí, podobně 
jako prarodiče, kteří někdy kompenzují časové možnosti 
rodičů, jestliže na nich spočívá povinnost starat se o výži-
vu dítěte. Rozmazlování je odedávna výsadou babiček či 
dědečků a dítěti se snaží dopřát pamlsky, nabízené rekla-
mou a vyžadované jejich vnoučaty.

Časté metody reklamy cílené na děti 
a mládež

Reklama zvyšuje tlak na malé děti tak, aby si co nej-
dříve vytvořily zálibu v daném produktu a chuť na na-
bízené potraviny nebo pokrm. Jednotlivé formy jsou vo-
leny tak, aby postihly všechny věkové kategorie podle 
jejich psychologických charakteristik, zájmů a úrovně 
kognitivního vývoje. Malé děti jsou velmi důvěřivé, 
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a proto jsou výborným cílem reklamy. Nerozlišují vždy 
mezi reálným a nereálným, mezi skutečností a fantazií. 
Dospělí jsou pro ně autoritou a vzorem, jehož chová-
ní budou napodobovat stejně tak jako chování a jejich 
výroky, ať již rodiče nebo postavy v televizi. Navíc vý-
robky nabízejí známé osobnosti, oblíbení herci, úspěšní 
sportovci.

Reklama musí dítě upoutat. Pro nižší věkové skupiny 
je to hlavně barevnost předmětů. Využívá se vrozené 
preference červené barvy, oblíbená je i žlutá a teplé ba-
revné odstíny. Proto jsou nápoje a mnohé cukrovinky 
nápadně zbarveny těmito barvami. Dlouho se předpo-
kládalo, že děti nemají rády modrou barvu, avšak na-
jednou se objevila modrá limonáda a zmrzlina a děti 
si je velice oblíbily. Není jasné, jestli je to chuťovými 
vlastnostmi nebo prostě zajímavostí, něčím exotickým, 
co kontrastuje se zavedenými zvyklostmi. Důležitým 
prvkem upoutávky je obalová taktika. Také obal jídel 
a potravních doplňků určených dětem hýří barvami, 
lákají také neobvyklým tvarem. Nemusí to být jen pyt-
lík nebo jednoduchá krabička. Jogurty jsou podávány 
v zajímavě řešených kelímcích, slazené nápoje v růz-
ně tvarovaných lahvích. Na obalech lze nalézt obrázky 
nejrůznějších, dětem příjemných motivů. S úspěchem 
se používají spolu s nabízeným produktem obrázky ký-
čovitě provedených “roztomilých” zvířátek. Děti větši-
nou milují psíky, kočičky, medvídky, na velikonočních 
výrobcích bývají králíčci, zajíčci, slepičky. Využívá se 
také postaviček, známých z dětských televizních seriá-
lů a pořadů pro děti. Stále ještě se s úspěchem zapojuje 
do reklamy panenka Barbie. Forma nabídky se má co 
nejvíce přiblížit dětskému světu, úrovni jeho vnímání 
a chápání. Grafi cká úprava je často z estetického hledis-
ka problematická, spíše kazí od časného věku estetické 
vnímání a vkus dítěte. Reklama musí být taková, aby 
si ji děti dobře zapamatovaly, text musí být pro ně po-
chopitelný a jednoduchý. Naučí se snadno odříkat text 
reklamy podobně jako básniček nebo písniček. Někdy 
si přehrávají celou situaci tak, jak ji vidí v televizi, stá-
vá se pro ně formou hry. Reklama bývá prezentována 
i hudebně, ve formě jednoduchého popěvku. Úspěšnou 
metodou k zapamatování je krátkost, srozumitelnost, 
a hlavně její opakování, což je pro děti ještě důležitější, 
než pro dospělé.

Je známo, že menší děti jsou podstatně vnímavější 
na nové podněty ve srovnání s dospělými lidmi a to, co si 
v dětství vštípí do paměti, se může uchovat na delší dobu 
nebo i na trvalo, než jak je tomu u starších osob. Marke-
ting s touto dlouhodobou strategií počítá. Pro větší děti 
a adolescenty musí být forma upoutávky odlišná, starší 
děti bývají k reklamě všeobecně kritičtější. Forma i ob-
sah reklamy musí odpovídat úrovni jejich mentálního 
vývoje, kognitivních schopností. S úspěchem se využívá 
příkladů a působení vrstevníků. I u nich reklama využí-
vá obrázků známých osobností, herců, úspěšných spor-
tovců, televizních hvězd, populárních zpěváků. Chlapce 
mají lákat “svalovci” jako předpokládaný vzor atrakti-
vity pro opačné pohlaví. Dívky mají zbystřit pozornost 

tím, že se reklama spojuje s předváděním nápadně krás-
ných, štíhlých, dokonale upravených modelek, prezentu-
jících to, co je právě “in” a k čemu jim může dopomoci 
konzumace nabízeného produktu.

Samostatnou kapitolou jsou přídavné prvky, které 
posilují účinnost reklamy. Na jejich vytváření se podílí 
velký marketingový sektor. Do krabic s výrobkem jsou 
vkládány různé hračky nebo obrázky, jež jsou součástí 
určité tematické sbírky. Tím nutí děti (jejich vychovate-
le) k tomu, aby opakovaně kupovali danou značku téhož 
produktu tak, aby si mohly postupně vytvořit sbírku. 
Mohou to být různé fi gurky, autíčka, vláčky, nálepky 
od čokolád, bonbonů, žvýkaček, součásti stolních her 
atd. Samozřejmě, děti si pak navzájem vyměňují obráz-
ky, které mají vícekrát, povídají si o nich a tím pomáhají 
výrobci propagovat jejich zboží. Záliby ve sběratelství 
dětí využívá marketing potravinářských (ale i dalších) 
produktů patrně současně od dob vzniku a rozšíření 
sdělovacích prostředků. Obsah se liší podle toho, co je 
v dané době pro děti atraktivní a co pro ně představuje 
určitý “majetek”, předmět, který je možno vyměňovat 
za jiný a tak rozšiřovat vlastní sbírku, která je pak před-
mětem jejich chlouby. Firemní loga na tričkách, odě-
vech, botách, hrnečcích, různých suvenýrech, obalech 
na knihy, jsou dalším účinným reklamním trikem. Loga 
na součástech oblečení bývají mezi dětmi oblíbená, mo-
hou být pro ně i určitou formou prestiže, zejména, jedná-
-li se o dražší výrobek.

Odměny a výhry bývají velkým podnětem pro nákup 
konkrétního výrobku nebo fi remní značky jak pro malé, 
tak dospělé zákazníky. Různí výrobci nabízejí kupony 
za každé zakoupené zboží, po odevzdání určitého počtu 
kuponů nebo obalů dostanou zdarma další balení. Podob-
ně je tomu s různými soutěžemi na základě odebraného 
zboží. Děti jsou obvykle velice soutěživé a samy mohou 
nutit rodiče k nákupu potravin v množství, které někdy 
nemohou spotřebovat. Provádějí se speciální akce urče-
né dětem: v restauracích a hlavně zařízeních typu “fast 
food” se nabízejí zvláštní menu pro děti nebo za nižší 
cenu při návštěvě rodičů s dětmi. Firmy rovněž organi-
zují různé zábavné programy pro děti, soutěže, sportovní 
akce. Jejich cílem je, jak již bylo výše uvedeno, získat 
nového, pokud možno stálého odběratele či dokonce pro-
pagátora svých produktů.

Dostupnost a snadná dosažitelnost výrobku je jed-
ním z klíčových faktorů, jež má umožnit jeho bezpro-
blémový nákup. Psychologové pracující v marketingu 
potravinářských produktů výzkumně prozkoumali, 
která místa v obchodech nebo na dalších místech jsou 
nejvýhodnější, dostávají se nejsnadněji do zorného pole 
dítěte. Umisťují je na stejném místě, aby si děti mohly 
vytvořit tak zvanou “kognitivní mapu”, to znamená, 
aby si dobře zapamatovaly, kde výrobek vždy najdou 
a aby jej eventuálně mohly vzít do ruky. Děti jdou 
za svým zbožím “na jisto”. Mezi oblíbené triky patří 
umisťování sladkostí ve výši dětských očí u pokladen 
nebo v hlavních uličkách supermarketu. Není také ná-
hodné umístění drobných pamlsků, čokolád, žvýkaček 
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blízko pokladny. Dítě, které čeká s matkou ve frontě 
u pokladny, rozhlíží se kolem, prohlíží si vystavené 
zboží. Začne na ně mít chuť a tak loudí na matce, aby je 
přidala k nákupu. Matka nemá čas ani nervy na to, aby 
dítěti nákup rozmluvila a protože cena těchto drobností 
není vysoká, podlehne a dítěti je koupí.

Svébytnou prodejní strategií podporované marke-
tingem jsou prodejní automaty. Využívá se toho, že si 
děti mohou samy obstarávat svačinu, oběd či různé pa-
mlsky. Automaty jsou snadno dostupné, jsou umístěny 
na chodbách od základních škol až po vysokoškolská 
zařízení, v jídelnách, nádražích, nemocničních halách, 
hřištích, všude, kde se předpokládá větší pohyb dětí 
a mládeže. Dovedou vyměňovat větší obnosy za menší 
mince, takže není překážkou, jestliže nemá odběratel 
přesnou sumu. Pro děti jsou atraktivní, jejich využí-
vání může být i formou prestiže, dítě ukáže, “že na to 
má”. Tyto automaty mají tedy i určitou sociální funkci 
a slouží ke komunikaci. Stávají se i místem kontaktů 
dětí o přestávkách a lákají ostatní, aby se přidaly k za-
koupení některého z nápojů nebo pamlsků. Bohužel, 
velká část automatů stále ještě nabízí nutričně málo 
vhodné či spíše nevhodné potraviny a pokrmy. Typické 
jsou bagety s vysokým obsahem tuku, pomazané sil-
nou vrstvou másla nebo majonézy. Jejich energetická 
hodnota je vysoká, ale vzhledem k lákavé chuti je děti 
spořádají bez výčitek svědomí. Ani pytlíky s hranolky 
nebo bramborovými lupínky nejsou právě nejvhodnější 
svačinou. Na jedné straně vychovatelé i lékaři nabádají 
ke zdravému stravování, organizují preventivní a vý-
ukové programy, na druhé straně působí přesvědčivá 
reklama a silný sociální tlak ze strany spolužáků, vrs-
tevníků. Nákup pokrmů z automatů se může stát věcí 
příslušnosti k partě. Problém je v tom, že se někdy stá-
vají i markrem postavení dítěte v sociální skupině. 

K návyku na automaty i nevhodné stravování mohou 
účinně přispět i rodiče, pokud dopřávají dítěti od čas-
ného věku slazené nápoje, hamburgery a další pokrmy 
“rychlého občerstvení.” To je bude i později vyhledá-
vat v prodejních automatech jako něco samozřejmého. 
O tom, že automaty neposkytují ovoce, zeleninu či nu-
tričně vhodné přesnídávky, je zbytečné mluvit. Je po-
zitivním faktem, že se v současné době zvyšuje snaha 
zapojit rodiče, školní pracovníky, odborníky i nutriční 
společnosti do programů zdravého stravování ve škole 
a boje s negativním obsahem automatů.

Shrnutí
Reklama může mít nepříznivý vliv na vytváření jí-

delních návyků. Jen málo zdravých produktů nabízí re-
klamy v komerčních sdělovacích prostředcích. I když 
propagují některé v podstatě zdravé složky výživy, jako 
jsou cereální snídaně, bývají často slazené, k jogurtům 
jsou přidávány čokoládové bonbony apod. 

Závažné mohou být rozpory mezi výchovným pů-
sobením rodičů, školy, doporučeními lékařů i záměry 
různých výukových programů. Reklama dítě přesvěd-
čuje o opaku toho, co od něj požadují dospělí. Čemu se 

má věřit? Reklama může podrývat autoritu dospělých. 
Může negativně ovlivnit i myšlení dětí. Podává jedno-
duché, povrchní poznatky, zaměřuje se na úzký okruh 
předmětů. Může navodit nekritické myšlení, přejímání 
cizích vzorů. Může posilovat i vývoj nehospodárnos-
ti tím, že naučí a nutí kupovat potraviny, které nejsou 
ve skutečnosti nutné. Reklama může přispět k vývoji 
obezity i různých poruch příjmu potravy (v případě do-
poručení “zaručených” prostředků k hubnutí).

Můžeme si klást otázku: Jak lze bojovat proti nega-
tivnímu působení reklamy? Důležité je naučit dítě umět 
rozlišovat mezi negativními a pozitivními prvky rekla-
my a kriticky hodnotit její záporné vlivy. Mělo by se 
naučit využívat získané poznatky pro obohacení zna-
losti potravin, složení jídla, působení základních živin. 
Reklama může pomoci rozšířit spektrum přijímaných 
jídel, redukovat stereotypii ve stravování. Tak se může 
nakonec stát i užitečným výchovným prostředkem. 
Velkou úlohu má však rodina, která by měla zvýšit 
kontrolu nad tím, co jejich děti jedí mimo domov (ale 
i doma!) a naučit je postupně odpovědnému přístupu 
k vlastnímu zdraví.

Literatura: u autorky

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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Systém rychlého varování pro potraviny 
a krmiva (RASFF)

Informační systém bezpečnosti potravin, 
Ministerstvo zemědělství ČR

Systém rychlého varo-
vání pro potraviny a kr-
miva (Rapid Alert System 
for Food and Feed, RASFF) 
slouží k oznamování přímé-

ho nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího 
z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení 
informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech 
mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy 
EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evrop-
ským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Systém RASFF byl zřízen na základě článku 50 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a poža-
davky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin.

Ve všech členských státech a v Evropské komisi 
byla vytvořena kontaktní místa, mezi 
nimiž probíhá výměna informací o ne-
bezpečných potravinách nebo krmi-
vech. Pokud má některý člen RASFF 
informace o závažném zdravotním 
riziku u potravin či krmiv, musí 
prostřednictvím RASFF okamžitě in-
formovat Evropskou komisi. Komise 
vyhodnocuje všechna příchozí hlášení 
a předává je dále všem členům RASFF 
prostřednictvím jednoho ze čtyř typů 
oznámení:

Va r o v á n í 
jsou zasílána, 
p o k u d  j s o u 
pot raviny  č i 
krmiva před-
stavující vážné 
rizika nabíze-
ny spotřebite-
lům ke koupi 
a je tedy nutné 
rychle jednat.

Informace se 
používají v pří-
padech, kdy rizi-
kové potraviny či 
krmiva již nejsou 
na trhu nebo se 
riziko nepova-

žuje za závažné, tudíž není od ostatních 
členů rychlý postup vyžadován.

Odmítnutí na hranicích se 
týká zásilek potravin a krmiv, 
které byly testovány a odmítnuty 
na vnějších hranicích EU (a EHP), 
bylo-li u nich zjištěno zdravotní 
riziko.

Novinky jsou veškeré informa-
ce týkající se bezpečnosti potravin 
a krmiv, které nejsou sdělovány 
prostřednictvím varování či in-
formací, avšak jsou považovány 
za významné pro kontrolní orgány.

Následně členové systému 
provedou kroky podle typu oznámení a okamžitě 
informují Komisi o přijatých opatřeních.

NEPŘEHLÉDNĚTE: 
Týdenní přehled hlášení ze systému RASFF:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ka-
tegorie/hlaseni-v-systemu-rasff.aspx

RASFF
ALERT

RASFF
INFOR-
MATION

RASFF
NEWS

RASFF
BORDER

REJECTION
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PREMIUM TEA
Vyvinuli jsme pro vás kompletně novou PRÉMIOVOU řadu čajů.
- s čajovým extraktem
- s ovocnou šťávou (pouze ovocné druhy)
- slazené cukrem nebo fruktózou, sukralózou a extraktem z listů Stévie rebaudiana (slazené druhy)
- bez cukrů a energetické hodnoty (neslazené druhy)
- s přírodními antioxidanty (neslazené čaje)

Příchutě:
Slazený 200g/10-12 l 
bílý  – brusinka-granátové jablko | jablko
bylinný – bezinka-černý rybíz | meduňka-jablko | šípek-růžový grep
černý  – broskev | citron | jablko | lesní plody | malina | mandarinka | pomeranč 
červený – lesní jahoda | višeň
ovocný  – broskev | černý rybíz | jablko-hruška | lesní plody | pomeranč
zelený  – citron | mandarinka

Neslazený 30 g/10-12 l
bílý – jablko-mandarinka | jahoda-černý rybíz
černý  – bez příchuti | broskev | citron | lesní plody
zelený  – limeta

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

PREMIUM 

TEA

NOVINKA
od řijna 2013

Zah ejí Vás 
       u srdce

ruhy)

d řijna 20
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Rozdíly mezi bakteriemi a viry
Viry patří mezi tzv. nebuněčné organismy a svou stavbou 

se od buněk velice liší. „Tělo“ virů je tvořeno tzv. virovou 
částicí, která je složena především z bílkovin a nukleových 
kyselin (nositel genetické informace). Pro viry je charakte-
ristické, že nerostou, nedělí se a ani nejsou schopné vyrábět 
(bez cizí pomoci) energii či vytvářet vlastní bílkoviny, jsou 
to vlastně parazité. Velikost viru je rozdílná, nejmenší měří 
cca 15 nanometru, velké viry jsou více než dvacetinásobné. 
Nejmenší jednotka viru, která je schopna infi kovat hostitele 
a dále se v něm množit se nazývá virion. Tyto jsou po vstupu 
do hostitelské buňky schopny změnit celý metabolismus 
buňky. Jde o klidové částice ve vnějším prostředí, které 
jsou schopné napadat buňky. U nejjednodušších virů je to 
pouze komplex nukleové kyseliny a bílkoviny, u složitějších 
navíc povrchové obaly.

Proti některým virovým onemocněním jsou k dispozici 
účinné očkovací látky, které vytváří aktivní imunitu. Proti 
některým virům byla vyvinuta léčiva specifi cky blokující 
některý virový enzym, tzv. virostatika. Na samotná virová 
onemocnění nemá léčba antibiotiky žádný vliv, působí jen 
na případně přidruženou bakteriální infekci 

Co jsou virové hepatitidy
Jedná se vždy o akutní zánět jater způsobený viry 

ze skupiny tzv. hepatotropních virů, které přednostně 
napadají jaterní tkáň. Název virová hepatida byl poprvé 
použit v roce 1940. Rozlišují se podle vlastností labora-
torně stanovených sérologickými a imunobiologickými 
vyšetřeními. 

Na základě současných poznatků jsou takto stanoveny 
virové hepatitidy typu A (zkratkou VHA), typu B, typu 
C a typu E. Pro úplnost je třeba dodat, že existuje i virová 
hepatitida typu D, která však nevzniká samostatně, ale 
zpravidla jako další infekce, kdy je již pacient postižen 
hepatitidou typu B. Akutní a chronické virové hepatitidy 
postihují stovky miliónů obyvatel naší planety, ročně 
umírají na tato onemocnění milióny lidí. Virové hepatiti-
dy jsou globálním problémem a řadí se svojí morbiditou 
a mortalitou mezi nejzávažnější infekční onemocnění 
a byly popisovány již ve starověku. Prof. Šerý uvádí 
ve své publikaci Nemoci na zemi, že Napoleonovo tažení 

Onemocnění z potravin častá i méně častá  
- Virové hepatitidy

MVDr. Pavel Otoupal, CSc., SPV Praha

Důvodem, který vedl k napsání tohoto článku byly znepokojivé zprávy o možném výskytu původce 
jednoho z typů virové hepatitidy, která by měla mít původ v mase prasat, případně v nedostatečně 
tepelně opracovaných masných výrobcích (Francie). Dosud se totiž předpokládalo, že virové hepati-
tidy vznikají výhradně přenesením původce infekce z člověka na člověka, která může být přenesena 
přímo i nepřímo fekálně orální cestou nebo cestou parenterální (krví nebo tělními tekutinami).

do Egypta podle některých zpráv téměř ztroskotalo hlavně 
pro postižení velké části vojáků onemocněním prováze-
ným žloutenkou. Také válka Severu proti Jihu byla značně 
ovlivněna touto nemocí - 52 000 postižených. Ale až do 2. 
světové války, kdy byly virové hepatitidy pojmenovány 
jako „katarální žloutenky“, bylo minimálně poznatků 
o onemocnění. Nejdříve byly epidemie „infekčních žlou-
tenek“ fekálně-orální cestou, kontaminovanou potravou 
a vodou, označeny jako virová hepatitida A, o mnoho let 
později se stejným přenosem i virová hepatitida E. 

Záněty jater jsou charakterizovány poškozením jaterní-
ho parenchymu, zánětlivými a následnými změnami. Pod 
mikroskopem vidíme, že jaterní tkáň vykazuje přítomnost 
leukocytů a dalších buněk, jaterní buňky odumírají nebo 
podléhají ztukovatění (steatóze). Záněty jaterní tkáně 
mohou být vyvolány viry, které napadají přednostně nebo 
výlučně jaterní tkáň (hepatotropní viry) - virus hepatitidy 
A, B, C, E. Podobné účinky jako viry mohou mít na jater-
ní tkáň i toxické vlivy způsobené např. alkoholem nebo 
léky. Virové hepatitidy A a E probíhají pouze jako akutní 
forma onemocnění a jsou přenášeny fekálně orální cestou 
(infi kovaná osoba vylučuje viry stolicí, do těla virus vniká 
většinou ústy), alespoň u VHE to tak do donedávna plati-
lo. Virové hepatitidy B, D a C jsou vyvolány po přenosu 
viru parenterální cestou (nikoli ústy) a probíhají jako 
akutní i chronické onemocnění. Chronické onemocnění 
je současně závažným rezervoárem pro šíření infekce. 
V dalším textu se věnujeme jednotlivým typům virových 
hepatitid kde z hlediska hygieny potravin a ochrany veřej-
ného zdraví mají v současné době největší význam virové 
hepatitidy typu A a E:

Virová· hepatitida typu A (VHA) 
dříve nazývaná infekční žloutenka,

Původce: virus hepatitidy A je velmi odolný vůči 
vlivům zevního prostředí, přežívá týdny při pokojové 
teplotě, léta ve zmrazeném stavu. Zničen je např. po pě-
timinutovém varu, po deseti hodinách při teplotě 60 
°C, po působení dezinfekčních prostředků (chlorových 
preparátů, kyseliny peroctové aj.).

Klinický průběh akutní hepatitidy trvá obvykle 2 až 
4 týdny a je charakterizován nechutenstvím, zvracením, 
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únavou, citlivostí až bolestivostí v podbříšku, bolesti-
vostí kloubů a svalů, později se objevuje žluté zabarvení 
očního bělma a tmavá moč. Jindy se naopak „žloutenka“ 
nevyvine, mluvíme o formě anikterické, která je obzvláště 
závažná pro šíření onemocnění do okolí. Nemoc obvykle 
končí uzdravením. 
Inkubační doba činí zhruba 25 (14 - 50) dní. Nemoc 
je nakažlivá od poloviny inkubační doby a přetrvává 2 
až 3 týdny po objevení se prvních příznaků (žloutenky). 
Nemocný je tedy nebezpečný svému okolí, dříve než je 
postižen obtížemi.
Riziko nákazy spočívá ve fekálně orálním přenosu. Virus 
hepatitidy typu A je vylučován stolicí i močí. Zdravý 
člověk se infi kuje znečištěnýma rukama, kontaminovanou 
potravinou nebo vodou.
Výskyt virové hepatitidy typu A je charakterizován setr-
valým poklesem hlášené roční incidence prakticky od roku 
1995, kdy bylo ročně zaznamenáno zhruba 300 případů 
na 100 tisíc obyvatel. V roce 2002 bylo registrováno 6 
osob na 100 tisíc obyvatel, v roce 2003 pouze 1 osoba 
na 100 tisíc obyvatel. Poslední největší epidemie u nás 
proběhla v roce 1979. Tehdy onemocnělo cca 30 000 
osob a vehikulem nákazy byly mražené jahodové krémy, 
vyrobené z importovaných jahod. Ty byly pravděpodobně 
kontaminovány při zalévání nebo hnojení.
Epidemiologický význam hepatitidy typu A je sice vý-
razně menší než v minulosti. Především díky očkování 
i vyšším hygienickým standardům z hlediska komunální 
hygieny - hromadné bezpečné zásobování vodou a napo-
jení sídelních míst na kanalizaci s čistírnami odpadních 
vod. Záludnost v šíření nákazy VHA spočívá ve skuteč-
nosti, že osoby v raném stadiu onemocnění, kdy jsou viry 
vylučovány stolicí, ale klinické příznaky nejsou ještě 
manifestovány, mohou při nedostatečné osobní hygieně 
kontaminovat potraviny nebo pitnou vodu. Viry mohou 
v potravině určitou dobu přežívat (ale nerozmnožují se) 
a mohou vyvolat onemocnění dalších osob. Současné 
šetření epidemií VHA ve 4 skandinávských zemích, kde 
vehikulem bylo dovezené ovoce vybízí k opatrnosti.

Virová·hepatitida typu B (VHB)
Původce: Virus hepatitidy typu B (VHB) je velmi snadno 
přenosný tělesnými tekutinami (sliny, krev, sperma, po-
ševní sekret). Nebezpečí nákazy představují také nekva-
litní tetovací a piercingová studia. Ohrožený zdravotnický 
personál se preventivně očkuje
Klinický průběh: Onemocnění mívá delší a těžší průběh 
než VHA, kromě příznaků projevujících se na zažíva-
cím traktu jsou velmi časté obecné chřipkové příznaky. 
Onemocnění má sklon k přechodu do chronické formy 
s případným vznikem cirhózy jater nebo vzniku nádoru. 
Při stanovení diagnózy se vychází z klinického obrazu, 
epidemiologické anamnézy a laboratorních výsledků.
Inkubační doba: 50 - 180 dní (průměrně 90 dní)
Výskyt virové hepatitidy B je prakticky celosvětový, ze-
jména v oblastech s endemickým výskytem Asie a Afriky 
jsou postiženy zejména děti. Výskyt v ČR je stabilizován 
a nemocnost byla v roce 2012 1,5/100 000 obyvatel což 
znamená výrazný pokles oproti situaci v posledních 5 

letech. Nemocnost dětí je nízká, většina postižených je 
nad 15 let věku. 
Zdroj onemocnění - nemocný člověk, bezpříznakový 
nosič infekce 

Virová· hepatitida typu C (VHC)
Původce: Virus hepatitidy typu C. VHC je přenosný pře-
devším krví, ale i tělními tekutinami, očkování neexistuje 
Klinický průběh: Příznaky onemocnění jsou podobné 
jako při jiných hepatitidách, ale průběh je většinou lehký. 
Pokud se projeví u pacienta výraznější obtíže jedná se 
o nechutenství, nevolnost, zvracení, žloutenka bývá zřídka. 
Vzácně dochází k časnému selhání jaterních funkcí. Častý 
je přechod do chronické formy a vznik jaterní cirhózy, 
případně vznik nádorů (až 80 % případů). Při stanovení 
diagnózy se vychází z klinického obrazu, epidemiologické 
anamnézy a laboratorních výsledků.
Inkubační doba: od 2 týdnů do 6 měsíců
Výskyt: Je celosvětový, vysoká incidence je v Japonsku, 
na Středním východě, v Africe a v jižní Evropě. Výskyt 
v ČR proti počtu nemocných jinými hepatitidami je vyšší, 
8 - 9/100 000 obyvatel. Hepatitida C se nejčastěji vysky-
tuje v rizikových skupinách, jejichž členové z naprosté 
většiny nejsou vyšetřeni.
Zdroj onemocnění - nemocný člověk, bezpříznakový 
nosič infekce 

Virová· hepatitida typu E (VHE)
Původce: Virus hepatitidy typu E, v zevním prostředí je 
značně stabilní, zejména ve vodě, je podezřelý z výskytu 
u zvířat zejména prasat (domácích i divokých) 
Klinický průběh: příznaky onemocnění jsou podobné 
jako u hepatitidy A i když počáteční příznaky připomína-
jící chřipku bývají výraznější. Jedná se o zvýšenou teplotu, 
obtíže spojené se zažíváním (nechutenství, bolesti břicha, 
průjmy) a bolesti kloubů. Rozvoj onemocnění provází 
obvykle žloutenka (žluté zbarvení kůže a očního bělma), 
avšak v některých případech mohou tyto příznaky chybět. 
Diagnóza se potvrzuje sérologickým vyšetřením. 
Inkubační doba: 15 - 64 dní, nejčastěji 4 - 6 týdnů 
Výskyt: ještě před několika lety bylo toto onemocnění 
považováno za záležitost střední a východní Asie, severní 
Afriky, Mexika, Indonésie. Pokud byl u nás zaznamenán 
výskyt VHE, souvisel s návštěvou těchto oblastí. Od roku 
2007 dochází v ČR k nárůstu počtu postižených a v roce 
2011 se jedná o 163 a v roce 2012 pak o 258 hlášených 
případů i u osob, které nikam necestovali a infekci získali 
v tuzemsku. 
Zdroj onemocnění: jak vyplývá ze zprávy epidemiologů 
KHS Severomoravského kraje může být zdrojem jak ne-
mocný člověk, tak voda či potraviny. Tuto skutečnost 
potvrzuje i poslední šetření provedené na Výzkumném 
ústavu veterinárního lékařství v Brně, kde byl zjištěn 
na vzorku prasat výskyt VHE až u 18 % prasat domácích 
a 17 % prasat divokých. Genetické studie poukázaly, že 
přenos viru z masa i vnitřností prasat s nedostatečně 
tepelnou úpravou nebo z domácích masných výrobků je 
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možný. Autoři studie v průzkumech pokračují s cílem 
potvrdit tyto závažné skutečnosti na representativním 
počtu případů.
Prevence onemocnění VHE - v současné době považují 
epidemiologové za rizikové faktory zejména: 
• kontaminaci potravin záplavovou vodou, pití kontami-

nované vody
• konzumaci jelit, steaků, paštik a jiných masných vý-

robků s nedostatečnou tepelnou úpravou 
• nákup masných výrobků vyrobených v nestandardních 

podmínkách (například při domácích zabijačkách, 
zvěřinových hodech)

• nedostatečný oplach zeleniny hnojené organickým 
hnojivem (prasečí hnůj)
Nejlepší ochranou proti tomuto onemocnění je pre-

vence. Je tedy velmi důležité nepít vodu z neznámých 
zdrojů, nekonzumovat potraviny neznámého původu a při 
sebemenším podezření zajistit jejich důkladnou tepelnou 
úpravu. Obecně platí i nadále skutečnost, že viry, které 
jsou původci hepatitidy A a E jsou označovány pro nej-
častější způsob přenosu „nemoci špinavých rukou“. Proto 
péče o mytí rukou, dodržování obecných zásad osobní 
a provozní hygieny je jedním z hlavních preventivních 
opatření při přípravě stravy. 

Souhrn 
Virové hepatitidy představují skupinu závažných in-

fekčních onemocnění s dlouhotrvající léčbou a častými 
trvalými následky. Viry hepatitidy A a E jsou přenášeny 

fekálně orální cestou, prostřednictvím vody, potravin, 
kontaminovaných předmětů. V některých případech může 
být novým zdrojem infekce virem hepatitidy E maso 
a vnitřnosti prasete domácího i divokého. Tato skuteč-
nost vyzývá ke zvýšení předběžné opatrnosti při jejich 
kulinární úpravě co do manipulace se syrovým masem 
a vnitřnostmi, tak při důkladné tepelném zpracování.

Viry hepatitidy B, C a D jsou přenášeny parenterálně 
(krví a tělními tekutinami) způsobují akutní i chronickou 
formu onemocnění a v případě další přítomnosti viru 
v organismu jsou rezervoárem pro šíření infekce a mohou 
vést k chronickému postižení jater. Klinická manifestace 
virových hepatitid je velmi podobná, a proto je lze odlišit 
pouze sérologicky.
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rization of Human Hepatitis E Virus Strains, Czech 
Republic, VÚVeL, Brno, 2012.  

Mimořádná kontrolní akce zásilek drůbežího masa, 
ale i výrobků do ČR dovezených, probíhala v první půlce 
července a byla úspěšná v několika ohledech. Za prvé 
jsme zjistili, že naprostá většina zásilek byla v pořádku, 
o účinnosti kontroly svědčí, že jsme zaznamenali jednu 
zásilku, kde byl třikrát překročen limit pro rezidua 
veterinárního léčiva a ukázalo se opět, že jsme schopni 
okamžitě reagovat i na neofi ciální informace o možných 
problémech.

Za 14 dní veterinární inspektoři ve všech krajích ČR 
odebrali 126 vzorků drůbežího masa a masných výrobků, 
u kterých bylo provedeno 357 vyšetření. Vzorky byly 
odebrány ze zásilek z 5 zemí EU (Rakouska, Německa, 
Polska, Maďarska a Nizozemí) a jedné třetí země (Bra-
zílie). Kontroly byly zaměřeny na zjištění reziduí zaká-
zaného metronidazolu, dále chloramfenikolu a ostatních 
antibiotických léčiv. Tato vyšetření se v ČR provádějí 
v ÚSKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv) a dále pak ve Státních veterinárních 
ústavech.

Výsledky kontrol 
drůbežího masa budou i na webu

V jedné zásilce mražených kuřecích stehenních řízků 
od polské fi rmy bylo zjištěno trojnásobné překročení limitu 
pro lék doxycyklin. Okamžitě po zjištění byla část zásilky 
ve skladě pozastavena a ostatní stahována z tržní sítě. Pro 
dovozce to znamená výrobek tzv. neškodně odstranit, tj. 
zlikvidovat. 

Ukazuje se, že takovéto cílené mimořádné kontrolní 
akce mají smysl, jsou účinné, nicméně není to „zadar-
mo“. Celkové náklady na náročné laboratorní vyšetřo-
vání se budou pohybovat okolo jednoho milionu korun. 
Ale pro potvrzení účinnosti státního veterinárního 
dozoru a pro ujištění o schopnosti chránit zákazníky 
je to nezbytné. S obdobnými kontrolami samozřejmě 
počítáme i nadále.

Po zpracování všech údajů a zhodnocení mimořádné 
kontrolní akce budou výsledky přístupné na webových 
stránkách www.svscr.cz v mapách pod označením 
MKA – drůbeží maso z dovozu. Jen pro zajímavost, od po-
loviny května navštívilo mapy s výsledky veterinárních 
kontrol přes 60 000 zájemců.
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mu personálu školní jídelny Novolíšeňská z Brna, který 
připravil kuřecí kroketu se sýrem, zeleninovou směsí 
a s brambory s petrželkou. Podle hlasování veřejnosti 
na stránkách www.YesNeYes.cz se vítězem stala školní 
jídelna ZŠ Videčská z Rožnova pod Radhoštěm, která ze 
svého školního jídelního lístku vybrala do soutěže kuřecí 
stehýnko na majoránce s kroupovým rizotem. 

Kvalitu a vhodnost pokrmu pro danou věkovou kate-
gorii hodnotila komise složená z odborníků na výživu 
a školní stravování, lékařů, zástupců Asociace kuchařů 
a cukrářů, pražského magistrátu, ministerstva školství, 
České školní inspekce, médií, Všeobecné zdravotní po-
jišťovny ČR a Společnosti pro výživu. 
„Soutěž O nejlepší školní oběd 
již čtvrtým rokem dokazuje 
nejen žákům a rodičům, ale i ši-
roké veřejnosti, že školní strava 
může být chutná, sezónní a pře-
devším zdravá. Kromě jiného 
má také nesporný vliv na správ-
nou výživu a zdravý životní styl 
a předchází tak dětské nadvá-
ze a obezitě,“ připomíná Marta 
Řežábková, náměstkyně ředitele 
VZP pro služby klientům. 

Ve fi nálovém kole soutěžily tyto jídelny:
 1. Centrální školní jídelna Třebíč
 2. Mateřská škola Libocká, Praha 6
 3. Mateřská škola Na Korábě 2, Praha 8
 4. Mateřská škola V Žáčku 219, Klánovice
 5. Střední odborná škola, Polička
 6. Střední odborné učiliště U Krbu, Praha 10
 7. Školní jídelna Novolíšeňská, Brno
 8. Školní jídelna Základní školy Mánesova, Otrokovice
 9. Základní škola Na Sadech 375, Třeboň
 10.  Základní škola Felberova, Svitavy

Vítězné týmy si rozdělily celkovou částku 35 tisíc korun 
na nákup spotřebičů či potřeb do školní jídelny. Finanč-
ní prostředky věnovala Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR. „Jsme velice rádi, že jsme se mohli soutěže zú-
častnit a hlavně, že jsme zvítězili. Snažíme se vařit 
zdravě a chutně a našim cílem je vždy spokojený 
strávník,“ uvedl Miroslav Koblížek ze školní jídelny 
Středního odborného učiliště U Krbu.

Do letošního ročníku soutěže O nejlepší školní oběd 
se přihlásilo 88 soutěžících z celé České republiky. Nej-
lepších deset školních jídelen se utkalo ve fi nálovém kole, 
které se uskutečnilo 27. srpna 2013 v prostorách škol-
ní jídelny Základní školy Chelčického v Praze. „Úko-
lem soutěžících byla příprava kompletního poledního 
menu o třech chodech s důrazem na zdravé stravování, 
kvalitu a energetickou vyváženost. Nezbytnou surovi-
nou hlavního chodu byla drůbež,“ upřesňuje odbornice 
na školní stravování Alena Strosserová. Důležitou roli 
hrála také limitní cena jedné porce ve výši 34 Kč. Zvole-
né menu muselo odpovídat skutečné nabídce školní jídel-
ny a patřit mezi oblíbené pokrmy studentů.

Nejlepší školní obědy připravují svým strávníkům 
kuchaři ze školní jídelny Středního odborného učiliště 
U Krbu z Prahy 10, kteří uvařili konfi tované kuřecí 
prso á la bažant obalené v anglické slanině s kapusto-
vým pure a glazírovanou červenou cibulkou. Na dru-
hém místě se umístil tým školní jídelny ze Základní ško-
ly Felberova ve Svitavách, který jako hlavní chod uvařil 
zapečené krůtí medailonky s brokolicí a sýrem a barev-
ným kopečkovým kuskusem. Třetí místo patří kuchařské-

NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ OBĚD UVAŘILI KUCHAŘI Z PRAHYNEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ OBĚD UVAŘILI KUCHAŘI Z PRAHY

Projekt Žij zdravě je celostátní edukační kampaň, jejímž cílem je 
zvýšit povědomí veřejnosti o obezitě jako vážném celospolečen-
ském problému, přispět ke změně chování českého obyvatelstva 
a napomoci k dodržování tzv. Rovnice zdravého života, která říká: 
lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít. Jeho součástí jsou mj. Jízdy 
YesNeYes zaměřené na prevenci obezity u dětí a mládeže.
Projekt Žij zdravě vznikl v roce 2007 za podpory Všeobecné zdra-
votní pojišťovny ČR.

O PROJEKTU ŽIJ ZDRAVĚO PROJEKTU ŽIJ ZDRAVĚ

Pro více informací, fotografi í nebo s žádostmi 
o rozhovor kontaktujte AMI Communications
Kateřina Peterová, 
e-mail: katerina.peterova@amic.cz, tel.: 234 124 112

Již počtvrté se české a moravské školní jídelny mohly zúčastnit soutěže O nejlepší školní Již počtvrté se české a moravské školní jídelny mohly zúčastnit soutěže O nejlepší školní 
oběd pořádané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Soutěž se uskutečnila v rámci pre-oběd pořádané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Soutěž se uskutečnila v rámci pre-
ventivního projektu VZP Žij zdravě pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělový-ventivního projektu VZP Žij zdravě pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a ve spolupráci se Společností pro výživu.chovy ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a ve spolupráci se Společností pro výživu.
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Titulek k uvedenému výročí není zvolen náhodně, 
publikaci Jak a čím se živit? vydala Marie Úlehlová – 
Tilschová (M.Ú.T.) v letech 1935 – 37 ve třech dílech, 
kde nabídla, ve formě otázek a odpovědí, 620 předpisů 
a doporučení teoretických i praktických v duchu zásad 
zdravé výživy, včetně slovníku potravin, jejich vlastností 
a možností využití v kuchyni. Publikace je jednou z mála, 
kterou ani dnes v knihovnách nenajdeme, nebo jen zcela 
vzácně, protože autorem obálky a grafické podoby je 
Ladislav Sutnar, světově uznávaný výtvarník, který však 
před rokem 1989 emigroval do USA a proto byla kniha 
bez milosti stažena a do současnosti se nového vydání 
nedočkala. Nicméně M. Ú. T. se zapsala do české kuchyně 
svými dalšími díly tak výrazně, že je uznávána za snad 
největší českou odbornici a propagátorku zdravé výživy 
20. století, ale také badatelku v oblasti etnografi e výživy, 
dietetiky a praktického vaření. Byla dlouholetou členkou 
Společnosti pro racionální výživu, až do konce života pu-
blikovala v časopise Výživa lidu a v řadě novin a časopisů. 

M. Ú. T. se narodila 13. 7. 1896 známým rodičům – matka 
Anna Marie Tilschová byla spisovatelkou (po ní zdědila Ma-
rie literární talent), otec JUDr. Emanuel Tilsch byl profesorem 
na Právnické fakultě University Karlovy (po něm zdědila 
Marie důslednost v ověřování informací, preciznost a racio-
nální usuzování). Po absolvování dívčího gymnasia Minerva 
studovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Rozvíjela 
i své jazykové znalosti a dovednosti – ovládala angličtinu, 
němčinu, ruštinu a francouzštinu. Během vysokoškolského 
studia se začala cílevědomě  věnovat studiu výživy a kulturní 
etnografi e, včetně studijních cest do  Moskvy – na Ústřední 
institut výživy a do Londýna – na Vysokou školu hygieny. 
Po absolvování vysokoškolského studia se začala vědecky 
zabývat zdravou výživou a životosprávou. 

Od roku 1928, jako stálá spolupracovnice Lidových 
novin, propagovala zásady správné výživy a nepřímo tak 
ovlivnila trendy konkurenčních časopisů a novin. První 
knihu Moderní kuchařka, s výraznou kritikou tradiční 
české stravy, vydala v roce 1930. Zařadila v ní úpravu 
pokrmů do systému přehledných tabulek, kniha se pak 
stala, na dlouhou dobu, základní literaturou pro výuku 
ve školách zaměřených na výživu. 

V letech 1935 až 1937 vydala v nadpisu uvedenou pub-
likaci. V úvodu se M. Ú. T. vyznala ze svého celoživotního 

motta, za citaci stojí určitě alespoň 
jedna věta: …“dnešní člověk chápe, 

že úkolem výživy není jen vyhovět 
zálibám chutí, nýbrž v první řadě 

najít klíč ke zdraví, a to jak 
jedinců, tak celých národů.“

V letech válečných pu-
blikovala v časopisech 
a zejména připravovala 
dílo, které je dodnes, ve-
dle Zíbrtova Staročeského 

umění kuchařského, základním a monumentálním dílem 
přinášejícím poznání tradiční kuchyně Čech, Moravy 
a Slezska, které nebylo autorsky nikým překonáno. Tímto 
dílem , které vyšlo v roce 1945 v nakladatelství Družstevní 
práce, byla Česká strava lidová. V témže roce byl také 
vydán výjimečný dokument z oblasti etnografi e výživy 
Výživa ve světle věků, ve kterém autorka charakterizovala 
výživové systémy a zvyklosti mnoha zemí a rozebrala vliv 
potravin, a to tradičních i novodobých, na zdravotní stav 
obyvatelstva různých národů. 

V 50. letech 20. století se cíleně zaměřila na problemati-
ku vyjádřenou nejvýstižněji v jejím mottu:„původní strava 
českého venkovského lidu očištěna od vší přítěže a nedo-
statků může představovat spolehlivý základ, na kterém lze 
dále budovat vědecky odůvodněnou životosprávu širokých 
vrstev“. Během několika let připravila k vydání několik 
publikací – Rok v české kuchyni, Společné stravování 
v zemědělství a Společné stravování na vesnici a zaměřila 
se také na hygienu – nejprve ve stravování venkovských 
domácností, posléze i ve vznikajících společných jídel-
nách  Jednotných zemědělských družstev (JZD). 

V roce 1970 vyšla další, velmi úspěšná, kniha Chuťový 
místopis, s 15 kapitolami charakterizujícími gastronomic-
ké odlišnosti regionů Československa. Úvodní slova této 
knihy napsala herečka Jiřina Šejbalová. Poslední rozsáh-
lejší knihu Mistři kuchaři, nositelé tradic české kuchyně 
dopsala a k vydání předala v roce 1978, krátce před svou 
smrtí. Tímto dílem, v přeneseném slova smyslu, potvr-
dila i odkaz pro budoucí generace – respekt ke kvalitě 
a sezónnosti surovin, respekt k tradici a historickým 
souvislostem.

Jak a čím se živit? Proč? Co? Jak? …
PhDr. Olga Štěpničková

Příspěvek k 35. výročí úmrtí Marie Úlehlové – Tilschové (9. 8. 1978)


