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Úpadek v gastrooborech?
kulaTý sTůl odborNíků v gasTroNoMii, kTerý uspořádala aMsp Čr,  
odhalil klíČové probléMy TohoTo oboru.

Test převodu jednotek a  prosté odečí-
tání na  SŠ gastronomické dopadlo kata-
strofálně. V  těchto studijních oborech je 
enormně málo praxe, studenti na  praxi 
absentují bez omluvy, a  stejně nejsou 
vyloučeni ze školy. V  České republice 
máme 160 (!) těchto odborných škol, 
ale zároveň v  nich nevyučují kvalitní 
odborníci. Mistr odborné výuky je stře-
doškolský maturant bez praxe, neumí 
pracovat s  novými technologiemi, pro-
tože je na  škole ani neviděl. K  tomu se 
přidá výuka čtyřicet let starých receptů. 
Progresivní techniky přípravy pokrmů, 
jako je sous-vide, vaření za pomoci tlaku 

nebo úpravy pomocí ultrasonických 
vln, nejsou vůbec v  učebních osnovách. 
Jaký může být výsledek? Až 95 % stu-
dentů po  prvním roce neumí základní 
úkony – krájet na nudličky, vykostit kuře. 
Student je využíván v  praxi jako levná 
pracovní síla bez potřebného kontro-
lovaného rozvoje, ze školy nic neumí. 
Dostane tedy za  úkol mýt nádobí, což 
jen prohlubuje jeho frustraci. Tři roky 
po  ukončení vzdělání odchází mimo 
gastronomický obor 49 % vyučených... 
Zástupci Ministerstva školství, mládeže 
a  tělovýchovy a Výzkumného ústavu pi-
vovarského a  sladařského byli v  diskuzi 

u  kulatého stolu překvapeni, jaká je re-
alita. Naproti tomu známe kuchařské 
řemeslo provozované na  vysoké úrovni, 
jak je v  médiích prezentováno napří-
klad Zdeňkem Pohlreichem nebo ku-
chařskými soutěžemi. Vzorem může být 
i  Asociace kuchařů a  cukrářů ČR nebo 
vítězka soutěže KU Young Chef Kateřina 
Hubáčková. Velice si vážíme všech hostů 
z  praxe, kteří přispěli do  této velmi zají-
mavé diskuze, z níž pro naši asociaci vy-
plynuly jasné úkoly. Za možnost uspořá-
dání akce děkujeme majitelům vynikající 
pražské restaurace Červený jelen.  

ZdroJ: aMSp čr

horeNTNí suMy za zeleNiNu jdou do zahraNiČí
bez skuTeČNé garaNce kvaliTy a NezávadNosTi
jíMe Málo zeleNiNy, přesTože je zdravá. alespoň Ta TuzeMská. u papriky z Maďarska Či pekiNgského zelí z polska však 
koNTroly sTáTNí zeMědělské a poTraviNářské iNspekce (szpi) odhalily NěkolikaNásobNé překroČeNí MaxiMálNích liMiTů 
zbyTků pesTicidů. aMsp Čr, kTerá v ráMci projekTu faNdíMe řeMeslu sdružuje MiMo jiNé i zeliNářskou uNii Čech 
a Moravy (zuČM), upozorňuje Na TaTo alarMující Čísla.

Ročně zkonzumujeme zhruba 900 ti-
síc tun zeleniny, kontroly SZPI zmapují 
méně než jedno procento. Za  rok jich 
bývá kolem 400. Všechna alarmující zjiš-
tění se ale týkají zeleniny z  dovozu. Ta, 
kterou na  trh dodávají tuzemští produ-
centi, v  posledních letech obstála bez 
problémů. Jenže dovoz kryje většinu tu-
zemské spotřeby.

Spotřeba zeleniny v  ČR navíc stále vý-
razně zaostává za doporučeními Světové 
zdravotnické organizace (WHO). Podle 
ní by jí měl každý z  nás denně zkonzu-
movat 400 gramů, ve  skutečnosti je to 
jen 240 gramů na osobu a den. WHO své 
doporučení doprovází statistikou, podle 
níž je nízká spotřeba zeleniny a  ovoce 
jedním z  deseti  nejrizikovějších faktorů 
globální úmrtnosti. Podle ní by se do-
držováním výživových doporučení dalo 

ročně na  celém světě zachránit 2,7 mi-
lionu životů.

Podle předsedy ZUČM Petra Hanky je 
Česko v  pěstování zeleniny soběstačné 
jen zhruba ze třetiny. Hůře je na  tom 
už jen Lucembursko. Naopak polští ze-
lináři vypěstují až dvojnásobek vlastní 
spotřeby.

ZELENINA S RODOKMENEM
Jediným způsobem skutečně efektivní 
kontroly je podle předsedy ZUČM kon-
trola celého pěstebního systému, který 
je dán pravidly integrované produkce 
zeleniny. „Mluvíme o  ‚zelenině s  rodo-
kmenem‘, která je čerstvá, chutná a bez-
pečná pro spotřebitele,“ vysvětluje Petr 
Hanka. ZUČM chce tento přístup prosa-
dit u celé domácí produkce.

Projekt Fandíme řemeslu, který organi-
zuje AMSP ČR, usiluje o zvýšení prestiže 
řemesel v  celé společnosti. „Připojilo se 
k němu přes dvacet cechů a řemeslných 
společenstev z  nejrůznějších oborů, 
včetně ZUČM,“ připomíná generální ře-
ditelka asociace Eva Svobodová.  
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