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3. Výrobní technologie regionálních potravin 

se zaměřením na chov a welfare zvířat 

V září roku 2014 se rozběhl mezinárodní projekt Výrobní technologie regionálních 

potravin se zaměřením na chov a welfare zvířat v nově koncipovaném programu Eras-

mus+ (odborné vzdělávání – partnerství škol. 

Tento projekt je určen čtyřem zemědělským školám s podobným studijním programem 

a aktivitami.  

1. Česká republika: SZeŠ Lanškroun, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 56301 

2. Francie: EPLEFPA de BAZAS, 2 Avenue de la République, 33430 Bazas 

3. Portugalsko: Associação para a Valorização Agrária (AVA), Quinta da 

Fonte Portela - Runa, 2565-711 Torres Vedras 

4. Norsko: Skjetlein vgs., Skjetlein, 7083 Lenistrand 

Spolupráce těchto institucí umožňuje vzájemnou výměnu know how, zkušeností, získá-

vání dovedností a praxe. Účastníci se tak mohou seznámit s výukou praxe a s prací 

v terénu, chovem hospodářských zvířat a produkcí potravin (obzvláště mléčné a masné 

výrobky). Projektové aktivity se zaměřují na technologii výroby regionálních potravin 

a hledání způsobů, jak nové poznatky využít v praxi. Jde například o mléčné produkty 

(sýr, jogurt, máslo), pekárenské a masné výrobky či výrobky z ovoce a zeleniny (víno, 

džemy, sirupy).Důležitou součástí projektu je také péče o zvířata, která by měla splňo-

vat požadavky na welfare zvířat tak, aby byla chována ve vyhovujících podmínkách 

v souladu s pravidly EU.  

Výsledkem práce na projektu je příprava technologických listů, jejich design a podoba, 

informace o metodách výroby se vzájemným porovnáváním přístupů různých zeměděl-

ských institucí v Evropě. Během zahraničních pobytů studenti a učitelé pracují na tech-

nologických listech, připravují regionální potraviny i jejich ochutnávku. Technologický 

list zahrnuje obrázek produktu, jeho složení, technologický postup výroby, obalovou 

techniku a distribuci, jeho využití. Mezi produkty jsou zařazeny mléčné, masné a rost-

linné výrobky. Finální produkty v podobě technologických listů budou jak v tištěné tak 

v elektronické podobě a to ve všech jazycích partnerů (českém, norském, francouzském 

a portugalském) a pracovně v jazyce anglickém. 

První výměnný pobyt se uskutečnil na konci roku 2014, kdy deset studentek s učitelským 

doprovodem odcestovalo za poznáním do jižní Francie. Jejich příspěvek si můžete pře-

číst níže: 

Náš týden ve Francii 

Jsme moc vděčny, že jsme díky paní Janouškové 

mohly vycestovat na týden do adventně naladěné 

jihozápadní Francie. Zde jsme se v rámci programu 

Erasmus+ zúčastnily mezinárodního projektu Tech-

nologické listy regionálních potravin, který získal 

finanční prostředky z Evropské unie a do kterého je 

naše třída zapojena.  

Pro některé z nás už jenom let z Prahy do Bordeaux 

představoval velké dobrodružství, protože to byla 

naše premiéra. Po příletu do tohoto hlavního města 

regionu jsme byly překvapeny teplotou vzduchu, 

takže jsme začátek prosince přes den trávily 

v příjemných 20°C. Z Bordeaux jsme se přesunuly 

60 km na východ do francouzské partnerské školy 
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„Lycee Agricole et Forestier“ ve městě  Bazas, kde jsme společně s našimi dalšími 

partnerskými školami z Norska a Portugalska v rámci projektu získaly nejenom odborné 

znalosti ze zemědělství, ale poznaly jsme i kulturní zajímavosti Akvitánska..  

Během našeho pobytu nás z odborných znalostí nejvíce fascinovalo plemeno místního 

masného dobytka Bazadaise, které pro jeho vynikající chuť masa chovají i na školní 

partnerské farmě. Dále jsme navštívily prohlídku výroby s degustací vína značky „La 

Tour Blanche“. Toto těžké sladké víno nám zachutnalo natolik, že jsme si ho i přes jeho 

vysokou cenu musely koupit. Všechny z nás pak uchvátilo město Bordeaux s  advent-

ními trhy a především jeho  gigantická katedrála St. André.   

V neposlední řadě jsme naše odborné znalosti v anglickém jazyce shrnuly při práci 

v mezinárodních týmech na školní francouzské farmě. V těchto skupinkách jsme se 

účastnily i teoretické výuky ve škole, které jsme se trochu obávaly, ale nakonec vše 

dobře dopadlo a my jsme si odnesly spoustu zážitků z francouzské výuky angličtiny, 

matematiky, mechanizace i chemie. Díky týmové práci jsme si vytvořily spoustu přátel 

z evropských zemí, a proto nám bylo líto, že jsme se s nimi po týdnu musely rozloučit. 

Studentky 3. B 

SZeŠ Lanškroun 

 

 

 

Článek obsahuje pouze názor autora, NAEP Praha a Komise nenesou odpovědnost za 

použití informací v něm obsažených. 
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Po stopách norských trollů 

Projekt Výrobní technologie regionálních potravin se zaměřením na chov a welfare 

hospodářských zvířat se přehoupl do své druhé poloviny. Po prvních setkáních u nás 

a ve francouzském Bazas se v květnu 2015 uskutečnilo další projektové setkání v nor-

ské zemědělské škole v Skjetleinu. Tentokrát dostali příležitost i zaměstnanci ekono-

mického úseku, kteří jsou součástí projektového týmu; také i oni mohli získat cenné 

zkušenosti ze zahraničí. Hned po příletu nás na letišti vyzvedla Sonja, Češka, která již 

30 žije let v Norsku a učí na skjetleinské škole. Její zkušenosti ze života v této severské 

zemi a poutavá vyprávění nás provázely ce-

lým pobytem. Abychom neztráceli čas a po-

znali co nejvíce z nádherné místní krajiny, 

vydali jsme se minibusem do hor po stopách 

trollů (Romsdal, Trollstigen a Geiranger). 
První noc na horské chatě daleko od lidí nám 

zpříjemnilo stádo pižmoňů, kteří se v této 

oblasti vyskytují a druhý den jsme již zdolá-

vali slavnou Trolí stezku. Počasí nám ukázalo 

všechny své tváře – od sluníčka po déšť, 

kroupy a sněhové závěje, ve kterých se náš 

minibus zcela ztrácel. Obklopovaly nás hory 

s vodopády a naskýtal se nám nádherný výhled na jedinečné norské fjordy.  

Po návratu z této úžasné cesty nás již čekali zástupci dalších partnerských škol z Francie 

a Portugalska a projektové setkání mohlo začít. V neděli 17. 5. se celá naše skupina 

vypravila do Trondheimu na oslavu národního svátku. Mohli jsme sledovat průvod, do 

kterého se vydali snad všichni místní Norové, nastrojeni do národních krojů či různých 

převleků. Tato sváteční neděle byla zakončena pozváním na kávu a typické norské po-

hoštění, které pro nás připravil norský učitelský pár a umožnil nám tak nahlédnout do 

běžného chodu rodiny. 

Pracovní týden začal v skjetleinské škole ukázkami prezentací a prací na projektu. Ná-

sledovala prohlídka školy, která byla kompletně modernizována. Mohli jsme obdivovat 

nejen nový kravín, jezdeckou halu, stáje, chlévy pro prasata, ovce a drůbež, ale i sklení-

ky vytápěné bio energií z vlastních zdrojů či zahradní školku. Samozřejmě nesměla 

chybět ukázka Králičího hopu, který se nám stal inspirací již z předešlé návštěvy této 

školy. 

Do programu bylo zahrnuto i pracovní 

setkání na školském úřadě, kde jsme byli 

přijati a pohoštěni zřizovatelem norské 

partnerské školy a seznámeni s jejich 

vzdělávacím systémem, který se od 

našeho podstatně liší.  

V dalších dnech jsme měli příležitost 

nahlédnout do moderního zařízení na 

porážku dobytka, které jsme mohli na-

vštívit za neuvěřitelně přísných hygie-

nických opatření. Mohli jsme vidět, jak 

Norové velmi dbají na welfare zvířat, a 

to i v případě jejich porážky, která je 

prováděna co nejhumánnějším možným 

způsobem. 

Během procházky k jezeru Kåttåtjønna jsme se seznámili s projektem Salamander na 

ochranu mloků a opět obdivovali vztah Norů k přírodě, kteří s ní na rozdíl od nás i ji-

ných zemí “nebojují”, ale žijí v souladu a harmonii. 
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Závěr našeho pobytu patřil návštěvě impozantní trondheimské katedrály Nidaros, která 

je nejúžasnější středověkou památkou v celé Skandinávii. Stavěla se skoro 300 let a je 

místem posledního odpočinku královské rodiny. Již po několik století je zakončením 

poutní cesty k ostatkům sv. Olava a od roku 1814 také svědkem všech korunovací v 

Norsku.   

Poslední tečkou za naším malým norským dobrodružstvím byla procházka po nábřeží 

s barevnými dřevěnými a historickými domky, které byly postaveny na pilířích na vodě, 

kde se vyjímaly jako barevné korálky na niti. Není divu, že se staly součástí kulturního 

dědictví na seznamu UNESCO. 

Domů jsme se sice vraceli unaveni, ale plni zážitků a dojmů a zase o nějakou tu zkuše-

nost bohatší. 

Mgr. Radmila Janoušková 

Portugalsko – květen, červen 2015 

V termínu od 31. května do 6. června se patnáct studentů třetích ročníků společně 

s pedagogickým doprovodem v podobě Mgr. Radmily Janouškové a Mgr. Terezy 

Krištofové zúčastnilo zahraničního pobytu v Portugalsku v regionu Lisabon. Výjezd byl 

součástí projektu Erasmus + Production Technology of Regional Food Focused on 

Animal Breeding and Welfare. Na projektu, který započal roku 2014, spolupracují čtyři 

střední školy zemědělského zaměření - portugalská Escola Profissional Agrícola Fer-

nando Barros Leal, francouzská Eplefpa de Bazas, norská Skjetlein vgs. a česká SZeŠ 

Lanškroun.  

 

Hlavní část setkání v Portugalsku se odehrávala v prostorách střední školy Escola Pro-

fissional Agrícola Fernando Barros Leal ve městě Runa. Naše skupina se do Portugalska 

vypravila letecky, a tak hned na počátku měli někteří studenti zážitek na celý život 

v podobě svého prvního letu. S mezipřistáním v Ženevě jsme se úspěšně, i když 

s velkým napětím způsobeným výraznými poryvy větru, dostali na mezinárodní letiště 

Lisabon. Odtud nás odvezl uvítací výbor ve školních tranzitech do městečka Santa 

Cruz, kde jsme se ubytovali v moderním ubytovacím komplexu s bazénem. Po únavné 

cestě, která započala již před druhou hodinou ranní, jsme se vypravili odpočívat na pláž. 

Velmi studená voda a silný vítr nás ale z pláže během krátké chvíle vyhnaly. Vodu tak 

naplno okusil pouze jediný student, který do ní omylem spadl. Hlad jsme zahnali neděl-

ní portugalskou klasikou - zapečeným chlebem z malé místní pekárny. Během večera se 

do ubytovacího komplexu postupně dopravili i Norové a Francouzi a mohla konečně 

začít společná pozdní večeře a oficiální uvítání ředitelem portugalské školy.  

Týdenní nabitý program započal v pondělí v devět hodin ráno odjezdem do 15 km vzdá-

leného města Runa, kde sídlí škola Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal. 

První setkání mělo za úkol seznámit návštěvníky s provozem a s činností školy a také 

prolomit jazykové a kulturní bariéry.  
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Každá skupina studentů dostala svého portugalského průvodce, díky němuž se seznámi-

la s celým areálem školy. Na poměření fyzických sil a schopnosti kooperace v rámci 

skupiny si připravili portugalští studenti zápolení v několika disciplínách. Souhra pohy-

bů se uplatnila při překonávání slalomu a hod na přesnost při plnění barelu vodou. Stu-

denti se stali diváky na hodině jezdectví a někteří se mohli i aktivně zúčastnit. Oběd se 

odehrával v prostorách školní jídelny a následovala nezbytná káva ve školním bistru. 

Studenti i pedagogické doprovody byli po obědě rozděleni do mezinárodních skupin 

a pokoušeli se naučit se základní fráze v různých jazycích. Znalostní test na téma Portu-

galsko pro českou výpravu nedopadl nejlépe, ale snaha i tak byla oceněna. Oficiální 

zakončení dne proběhlo na dětském dnu ve městě Torres Vedras. Policisté na koních, 

výstava historických fotografií, výuka golfu pro malé a po přemlouvání i pro větší 

a velké množství jiných expozic nám sebralo i zbytek sil. Vyčerpání celodenní aktivitou 

jsme odjeli na ubytování a oddali se relaxaci u bazénu. Večer jsme se společně 

s Francouzi osvěžili procházkou na pláž a pískovou verzí ragby. Prohrál ten, kdo si 

s sebou na pokoj odnesl nejmenší množství písku různě ukrytých po celém těle. Úterý 

bylo vyčleněno na poznávání regionu Lisabon. Nemohla chybět prohlídka největší por-

tugalské stavby - kláštera Mafra, malebného města Sintra s červeno žlutým zám-

kem Palácio Nacional da Pena v romantickém stylu a hlavního města Lisabon. Klášterní 

kostel se nám do pamětí vryl velkolepostí, krásnou atmosférou a velmi studeným vě-

trem, na který nikdo z nás nebyl vhodně oblečen. První stavbou, která v Lisabonu při-

táhla naší pozornost, byl monumentální památník objevitelů ležící v části Belém při ústí 

řeky Tajo. Po vyjetí několika pater se nám z jeho vrcholu podařilo přehlédnout alespoň 

část hlavního města s krásnou kulisou červeného visutého mostu na jedné straně 

a s nádherným vodotryskem a klášterem sv. Jeronýma na straně druhé. Někteří ze stu-

dentů a pedagogů navštívili během dvouhodinového rozchodu i vyhlášenou lisabonskou 

kavárnu a pekárnu. Ta je známá svým krásným modrobílým obložením z konce 

19. století a portugalskou specialitou, moučníkem z listového těsta, zvanou pasteis de 

Belém. Náročný den jsme opět ukončili koupáním v hotelovém bazénu. Středa byla 

zaměřena na vzdělávání v oblasti vinařství a pěstování plodin. Návštěva dvou typů vinic 

nám ukázala rozdíl mezi původním způsobem hospodaření na vinicích a velkovýrobou, 

která se provádí v několikasethektolitrových tancích v dnešní době. Procházka po láv-

kách umístěných na tancích v několikametrové výšce exkurzi propůjčila adrenalinový 

nádech. Obrovskými skleníky s právě se sklízejícími rajčaty a fazolemi jsme se se ze-

mědělstvím pro tento den rozloučili. Čtvrtek byl věnován oficiálnímu uvítání všech 

účastníků projektu na radnici v Torres Vedras. Po vzájemném předání darů a malém 

rautu jsme se vydali na prohlídku historického centra s malou zříceninou hradu a s 

hradní kaplí. Po obědě nás čekal free time. Někteří se odebrali do nákupních center, jiní 

usnuli již při přesunu na ubytování a ti co zbyli, se umístili před hotelový bazén 

a odpočívali. Čtvrteční večer byl věnován sdružování studentů, výměně názorů a zážit-

ků, kontaktních údajů a především komunikaci v jazyce anglickém. V pátek jsme se 

pokochali krásami školních vinic a malebnými vesničkami v okolí. Nakoupili školní 

vína a rozloučili se s většinou portugalských studentů i s jejich učitelským sborem. 

Pozdní odpoledne jsme strávili v historickém městě Óbidos. Středověké městečko se 

zachovalými obvodovými zdmi a s šesti kostely je unikátem nejenom v Portugalsku. 

Večerní program se nesl ve stylu loučení. Francouzští učitelé a studenti připravili pro 

všechny ubytované ochutnávku speciálních vín a francouzských paštik. Poslední západ 

slunce do oceánu, sbalení věcí a brzké ranní vstávání. Let i cesta domů se, až na drob-

nou leteckou zkratku a razantní přistání, odehrálo bez problémů, bez ztráty zavazadel 

i studentů. Za celou skupinu a jednomyslně mohu prohlásit, že pobyt v Portugalsku 

jsme si užili a že nikdy nezapomeneme nejenom na všechny fajn lidi, ale i na specialitu 

portugalské kuchyně sušenou solenou tresku Bacalhau. 

Mgr. Tereza Krištofová 

 

 


