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SE DNY HYGIENY VÝŽIVY TEPLICE 2014  

Z POHLEDU „VÝŽIVÁŘE“ PRAKTIKA

THE NUTRITION HYGIENE MEETING, TEPLICE 2014 FROM 
THE POINT OF VIEW OF A PRACTICING “NUTRITIONIST”

ZUZANA BARTOŠOVÁ

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Prostějov

16.–18. září 2014. jsem se účastnila celostátní konfe-
rence s mezinárodní účastí „Dny hygieny výživy prof. 
MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc.“ pod záštitou prof. 
MUDr. J. Blahoše, předsedy ČLS JEP, s tématikou: Vý-
živa a zdraví 2014 – Budoucnost výživy člověka.

Co říci úvodem? Snad to shrnu ve dvou větách: po-
kud ke známé písni „Dokud se zpívá…“ přidáme: „do-
kud hygiena výživy žije i vědou, ještě se neumřelo“, po-
vzbudí to nejen zanícené vědce, ale i odborníky v teré-
nu na hygienických stanicích či zdravotních ústavech.

Rozvinu myšlenku. Téma „Budoucnost výživy člově-
ka“ se prolínala všemi třemi dny a je jen chvályhodné, že 
hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta je velkým pří-
znivcem a propagátorem této problematiky a naše poli-
tiky „masíruje“, aby opravdu nejen výživa, ale celý sys-
tém preventivní medicíny, kam hygiena beze sporu pat-
ří, se vrátil, ne-li předčil, původní směr a místo na slun-
ci, které hygiena dříve měla. Neubráním se ale malému 
povzdechnutí. Při vstupu na konferenci první den jsem 
si připadala jako Alenka v říši divů. Zatím co vlastní 
obor hygieny výživy již několik let doplácí na politické 
a mocenské zájmy, kdy nejen tomuto oboru, ale i více 
odvětvím hygieny jsou gesce postupně odnímány, věda 
se rozvíjí dál. Bylo by skvělé, kdyby záměry a nové po-
znatky v oboru ochrany veřejného zdraví nalezly i kon-
krétní uplatnění v hygienické praxi.

Odborné i široké veřejnosti mohu připadat jako po-
slední Mohykán, který bojuje za spravedlnost a odbor-
né názory z praxe. Neubráním se kritické poznámce: Co 
vede naše politické představitele k plýtvání peněz daňo-
vých poplatníků? Co dělala hygienická služba v dozoru 
stravovacích služeb nedostatečně, když z hlediska výsky-
tu epidemií v provozovnách stravovacích služeb nedošlo 
k žádným nárůstům? Proč díky změně zákona o potra-
vinách budou v restauracích od 1. 1. 2015 vykonávat do-
zor nad problematikou potravin tři dozorové orgány?“

Shrnu ve zkratce. Veterinární služba (SVS) kontro-
luje výrobu potravin živočišného původu prakticky od 
prvovýroby až po prodej těchto potravin v maloobcho-
dě (maso, mléko, vejce apod.), Státní zemědělská potra-
vinářská inspekce (SZPI) činí totéž při výrobě a prode-
ji potravin rostlinného původu. Provozovatel restaura-
ce tedy připravuje pokrmy z prověřených potravin, za-
koupených v tržní síti. Znamená to, že inspektoři veteri-
nární služby a Státní zemědělská potravinářská inspekce 

v předchozích článcích potravinového řetězce svoji do-
zorovou činnost nevykonávají dostatečně?

Závěrem chci vyjádřit velký dík za uspořádání Dnů 
hygieny výživy všem odborníkům, hlavně MUDr. Janu 
Ševčíkovi a jeho týmu a také paní Evě Helisové a její-
mu kolektivu společnosti ALWAC za skvělou organiza-
ci akce. Doufám, že se na podobné akci snad někdy ješ-
tě setkáme a že část přednášek bude věnována i terénu 
hygienické služby, případně debatě s ostatními dozoro-
vými orgány.

Tak hodně úspěchů při další činnosti na poli vědy, při 
vyjednávání našich představitelů s ostatními zúčastně-
nými dozorovými orgány v samotném terénu při roz-
voji podpory zdraví. 

MVDr. Zuzana Bartošová 
KHS Olomouc, Územní pracoviště Prostějov

Oddělení hygieny výživy a PBU
E-mail: Zuzana.Bartosova@email.cz

Poznámka redakce k diskusnímu příspěvku Zuzany 
Bartošové: Krátce před uzávěrkou připravovaného čísla 
Hygieny upozornila autorka redakci, že kontrolní činnost 
u stravovacích provozů se v současné době značně liší 
od nedávné minulosti, z níž vycházelo její sdělení. Ve-
terinární správa a Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce projevily po 1. lednu 2015 v kontrolách značnou 
iniciativu a už první výsledky své práce intenzivně me-
dializovaly. Vytváří se tím mylný dojem, že hygienická 
služba na tomto úseku práce nebyla tak efektivní. Bar-
tošová uvádí, že v roce 2014 hygienická služba uzavřela 
400 provozů, aniž by o tom byla veřejnost informována.


