Zpráva o proběhlých zkouškách ze znalosti hub
Dne 18. 10. 2018 v 9:00 hodin se letos již podruhé konala na Krajské hygienické stanici Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně zkouška ze znalosti hub. První termín proběhl na jaře dne 29. 5. 2018. Zkouška je určena
zejména pro ty, kteří potřebují získat osvědčení o znalosti hub, tj. osoby uvádějící do oběhu volně rostoucí jedlé
houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely a také osoby provozující
stravovací služby, které používají k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru
nebo pěstování.
Zkouška uchazečů byla v obou termínech provedena před odbornou tříčlennou komisí. Komise pracovala ve
složení:
Předsedkyně komise: MUDr. Eva Sedláčková – ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně
Člen komise: RNDr. Vladimír Antonín, CSc., odborník na mykologii z Moravského zemského muzea v Brně
Člen komise: MVDr. Miroslav Jaroš – ředitel odboru hygieny výživy a PBU Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
V podzimním termínu se ke zkoušce ze znalosti hub přihlásilo a dostavilo celkem 6 uchazečů. Nejmladší
uchazečce bylo 41 let a nejstaršímu účastníkovi bylo 63 let.
Na jaře to bylo 8 uchazečů. Nejmladší absolventce bylo 31 let, nejstarší účastnici 60 let. Ve všech případech
se jednalo se o zkušené houbaře, kteří se věnují sběru hub již několik let.
Všichni zúčastnění úspěšně absolvovali písemnou část, která spočívala ve správném zodpovězení nejméně
dvou třetin otázek znalostního testu z právních předpisů v dané oblasti (např. podmínky skladování, sběr a
prodej hub, označování, spotřební lhůty, projevy otrav z hub apod.). Otázky týkající se jedovatosti hub musely
být zodpovězeny správně všechny.
Po písemné části následovala ústní zkouška před odbornou komisí. Uchazeči o osvědčení museli prokázat
rozlišení hub podle atlasu jedlých a jedovatých hub a znalost nejčastějších otrav z hub.
Všech 14 uchazečů na jaře i nyní na podzim úspěšně složilo písemnou i ústní zkoušku a na závěr jim bylo
předáno osvědčení o znalosti hub. Osvědčení opravňuje uvádět do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k
prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely.
Závěrem lze konstatovat, jak se nám v letošním roce potvrdilo, že zájem o zkoušky ze znalosti hub na Krajské
hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně je ze strany uchazečů velký.

Ve Zlíně dne 6. 11. 2018
Zpracovalo: oddělení hygieny výživy

