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VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI,
každá současnost je měřena 
„hektickými metry“ a nové při-
cházející události pak nejenže 
smazávají ty minulé, ale stáva-
jí se „hektičny“ novými. A tak 
to běží neustále, takže až his-
torická měření v různých ča-
sových odstupech mohou tu 
či onu událost označit jako vý-
znamnou. Nevím, a to dnes asi 
málokdo, zda současná po-
litická krize u nás vstoupí do 
análů jako historická událost, 

shodnou nejistotu mám, i co se týče krize hospodářské. Ta 
první mě jitří a z té druhé mám respekt. A budu si velmi 
přát, aby se o těchto událostech nemuseli za čas učit žáčci
základních škol a ani studenti univerzit. 

Nezávisle na těchto vnějších událostech trh potravin 
u nás i v Evropě v podstatě prosperuje. Nápojáři sice 

signalizují prodejní propady, zejména u piva, ale na přesnější 
měření je nutné si ještě počkat, až se vyhodnotí celý tento rok. 
Není pochyb o tom, že příliv turistů ze západní Evropy do 
naší země ustal a i náš spotřebitel začal šetřit na návštěvách 
restaurací. To hodnotí velmi negativně celý systém „horeca“, 
ale i jejich dodavatelé, včetně nápojářů. Do tohoto záběru 
dost nešťastně, ale pochopitelně vstoupil i stát přípravou 
státního rozpočtu na příští rok, kde zvýšení spotřební daně 
u alkoholických nápojů, kromě vína, přináší pivovarům další 
odbytové obavy. Celkové hodnocení poptávky po potravinách 
u nás však nelze považovat za krizové. Řada fi rem hodnotí 

současné prodeje pozitivně, zřejmé je to i z řady investičních 
aktivit řešících rozvoj další výroby. Co nám ale opravdu moc 
nejde, je vývoz potravin do zemí od nás na západ na našem 
jednotném trhu. Rada na to není, jen však neustávat v tlaku 
a být občas na správném místě ve správném čase. Dokonce 
i poměrně malé fi rmy hledají svá odbytiště na potravinářských 
veletrzích a občas se „zadaří“. Přeji těmto snahám mnoho 
úspěchů a i tímto trochu provokuji k aktivitě v tomto směru. 
Rád bych si jednou naservíroval na talíř v alpském hotelu při 
snídani náš párek či sýr.

Ale jsou i radostné události. Letošní Země živitelka 
v Českých Budějovicích ve dnech 27. srpna až 1. září 2009 
byla potravinářsky velmi zdařilá. Deset našich firem si 
odneslo ocenění národní značkou kvality KLASA, které 
převzali jejich zástupci z rukou ministra zemědělství Jakuba 
Šebesty a prezidenta republiky Václava Klause ihned 
při zahájení výstavy. Dalších pět společností získalo pro 
svoje potravinářské výrobky tradiční a prestižní ocenění 
„Zlatý klas“ a jedna společnost „Zlatý klas s kytičkou“. 
Nutno připomenout i Svatováclavskou slavnost českého 
piva, kterou na vysoké společenské úrovni pořádali čeští 
pivovarníci již podeváté, tentokrát v hotelu Hilton v Praze 
dne 24. září 2009. A naše firmy se také podílely na menu 
a občerstvení papeže Benedikta XVI. při příležitosti 
jeho návštěvy u nás ve dnech 26. až 28. září tohoto roku.

I o těchto událostech informuje toto vydání časopisu 
Potravinářská Revue. Určitý akcent v tomto čísle je kladen 
na biopotraviny a suroviny pro jejich výrobu a také na obaly, 
balení a označování potravin. A řada dalších pohledů na 
výrobu potravin, obchodní sítě, školství a potravinářské 
osobnosti. Přejeme příjemné počtení.

Ing. František Kruntorád, CSc., vydavatel

�
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Produkce 
biopotravin 
má podporu 
ministerstva 
zemědělství

Ing. JIŘÍ URBAN,
náměstek ministra pro životní prostředí,

výzkum a vzdělávání,
Ministerstvo zemědělství 

Ekologické zemědělství je systém
pro 21. století

Ekologické zemědělství je u nás vnímáno stále jen jako hos-
podaření „jako za našich dědečků“, a ne jako promyšlený 

moderní způsob zemědělství, který může být svým environ-
mentálním přístupem přínosem v řešení aktuálních problé-
mů, jakými jsou snižování biodiverzity, špatná kvalita půdy 
či znečišťování přírodních zdrojů. Řada postupů, které jsou 
plošně na zemědělské půdě či v chovu hospodářských zví-
řat dnes zaváděny, mají kořeny právě v ekologickém země-
dělství. Ať už jsou to metody ekologické intenzifi kace, které 
ekologické zemědělství úspěšně rozvíjí, nebo vyšší standar-
dy dobré pohody zvířat jako možnost, jak snižovat například 
preventivní medikaci hospodářských zvířat a nepřímo ovliv-
ňovat kvalitu potravin. To vše a řada dalších příkladů jsou 
metody, které vedou k dlouhodobé udržitelnosti. Je škoda, 
že česká odborná i spotřebitelská veřejnost si tuto skutečnost 
uvědomuje jen velmi pomalu. 

Úvodem k vývoji trhu

Počet ekologických zemědělců i ekologicky obhospo-
dařovaná zemědělská půda od roku 2007 výrazně stoupá, 
zvyšuje se i počet výrobců biopotravin. Zásluhu na rozšíření 
ekologicky obhospodařované půdy má především navýšení 
dotací pro ekologické zemědělství v rámci agroenvironmen-
tálních opatření v Programu rozvoje venkova. Ekozeměděl-
ských podniků je dnes přes dva a půl tisíce, plocha ekologicky 
obhospodařované země brzy dosáhne 10 % z celkové země-

dělské půdy. Tento podíl nás v Evropě řadí mezi země s vy-
spělým ekozemědělským sektorem, jako je Francie či Velká 
Británie, z pohledu bioprodukce však jejich vyspělosti zda-
leka nedosahujeme. V roce 2006 bylo zaregistrováno 152 vý-
robců, v srpnu letošního roku jich je již 429, z nichž většina 
jsou potravináři (přibližně 100 spadá mezi farmy s faremní 
produkcí biopotravin). Letos poprvé na českém trhu klesl po-
díl zahraničních biopotravin (57 %, zdroj Green marketing). 
Znamená to, že čeští výrobci začínají pružněji reagovat na po-
ptávku obchodních řetězců. Svoji roli pravděpodobně hraje 
nejen snaha některých maloobchodních řetězců profi lovat se 
prodejem českých potravin, ale i stoupající zájem spotřebite-
lů o lokální biovýrobky. Objevilo se například dlouho očeká-
vané české biokuřecí, dobře se rozšiřuje sortiment českých 
mléčných výrobků a podobně. 

Na první pohled slibně se rozvíjející ekozemědělský sek-
tor má však stále řadu slabin. Nízká informovanost a koordi-
novanost jednotlivých účastníků výrobně-obchodní vertikály, 
malá efektivnost české bioprodukce, nedostatečný marketing 
lokálních biopotravin, chybějící statistická data o trhu a výro-
bě či nekvalitní přenos vědeckých poznatků do praktických 
výstupů, které se dostanou až k zemědělci – to vše jsou oblas-
ti, ve kterých je co zlepšovat. 

Na sousedskou soudružnost
se v Čechách zatím nehraje

Výroba biopotravin má svá specifi ka. Běžná je roztříš-
těnost produkce, malé objemy komodit, specifi cká odbytová 
místa prodeje (od prodeje z farmy přes biokluby až po prodej 
čersvé zeleniny na tržišti) i vysoké nároky spotřebitelů na ga-
ranci kvality a „autentičnost původu“. 

V zemích tradičně nakloněných ekologickému země-
dělství, jako je např. Německo, Švýcarsko nebo Dánsko, jsou 
běžná „malá sdružení“ zemědělců z nejbližšího okolí. Ta slou-
ží nejen jako odbytová družstva ve smyslu vyjednávaní výkup-
ních cen či koordinace nákupu nebo společné zpracování bio-
surovin, ale také jako prostor ke vzájemné výměně informací, 
vzdělávání či identifi kaci případných problémů. Výstupem je 
pak nejen snazší dohoda s výrobci (všichni vědí, po čem bude 
v příštím roce poptávka a za jakou cenu), nižší výrobní cena 
(společné lisovny, sušírny či jatka), ale i jasně formulované do-
tazy na poradce a často i konkrétní požadavky na výzkumné 
zemědělské instituce. Mnohem užší je i vazba na praktický vý-
zkum. Testování různých metod ekologického pěstování rost-
lin – např. nových odrůd − probíhá velmi často přímo na far-
mách. Sedláci tak mají přímou zkušenost s inovacemi, vědci 
zase cenné praktické postřehy, které se na testovacím univer-
zitním políčku nedozvědí. (Příkladem takové farmy je u nás 
například Josef Sklenář z Biofarmy Sasov, kde probíhají vý-
zkumy v oblasti ekologického chovu prasat a kvality masa).

I přes výhody, které svým členům nabízí, se u nás odby-
tovým družstvům zatím příliš nedaří. Finanční podporu k je-
jich založení, kterou nabízel od roku 2005 do 2006 v rámci 
svých investičních programů PGRLF, využilo zanedbatelné 
množství ekozemědělců. 

Mezi odbytové organizace, které se rozběhly úspěšně, 
patří společnost PRODEJ-BIO, s. r. o., která obcho-
duje zemědělskou produkci členům Svazu PRO-BIO. 
Šedesát procent obchodovaných komodit, zejména 
rostlinného původu, končí u českých výrobců krmiv či 
podniků zaměřených na chov hospodářských zvířat, 
čtyřicet procent jde na export. 
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Zkušenosti českých potravinářů s touto formou spolu-
práce jsou zatím malé, většina realizuje výkup smluvně pří-
mo od farmářů. Za nízkým počtem odbytových organizací, 
ve kterých jsou přímo zapojeni ekozemědělci, stojí nejčastěji 
nedůvěra a neochota českých sedláků se smluvně zavazovat, 
„sousedská“ spolupráce se u nás zatím příliš nenosí. O bene-
fi tech, které poskytují malé farmářské spolky, jako jsou zpra-
covny surovin či koordinace a společné plánování produkce, 
společný postup při vyjednávaní výkupních cen nebo provoz 
lokální prodejny, se v české ekokotlině zatím nedá hovořit. 
O malém zájmu zapojování ekozemědělců do aktivit v regio-
nech hovoří i nízké procento ekofarem zapojených v místních 
akčních skupinách (zdroj ÚZEI, 2008).

Jak stát podporuje biovýrobce

Pokud se ekozemědělec přihlásí k čerpání dotace, může 
mu být z titulu „Ekologické zemědělství“ v rámci Agro-
environmentálních opatření v ose II Programu rozvoje ven-
kova (PRV) vyplacena částka v rozsahu od 71 EUR/ha za 
travní porosty až do 849 EUR/ ha za vinice, ovocné sady nebo 
chmelnice. Z výkladu nařízení vlády 79/2007 je jasně defi no-
váno, že se jedná o podporu zaměřenou na ochranu a údržbu 
životního prostředí, zejména také biodiverzity, a nelze z ní 
podporovat výrobu, jak se často mylně i mnoho odborníků 
domnívá. Biopotraviny jsou z tohoto pohledu vítaným ved-
lejším produktem, nicméně v rámci dotací na ekologické ob-
hospodařování půdy nelze jejich výrobu přímo dotovat.

Co se týče přímé podpory propagace značení výslovně 
českých potravin, museli jsme ji jako stát po vstupu do EU 
omezit, protože z evropských a státních peněz jednotlivých 
zemí EU nelze propagovat národní značení, které by mohlo 
zpochybňovat společný evropský trh. Aktivně však vytvá-
říme nástroje pro odbyt biopotravin, nezanedbatelné jsou 
i propagační a osvětové aktivity, které cíleně zvyšují spotře-
bitelskou poptávku. 

Pro výrobce biopotravin je v Programu rozvoje venko-
va určeno opatření „I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělských 
a potravinářských produktů“, které mohli letos v létě využít 
od roku 2007 již potřetí. Výběr projektů probíhá na základě 
bodového hodnocení dle preferenčních kritérií (transparent-
ně stanovená kritéria jsou zakotvená v Pravidlech pro žadate-
le). Oproti předchozím dvěma rokům, kdy výrobcům stačilo 
prokázat bioprodukci doložením faktury, byla letos vytvoře-
na přísnější preferenční kritéria, a to s odstupněním bodo-
vého ohodnocení dle podílu příjmů či podílu z bioprodukce 
oproti produkci konvenční (10 bodů za 10−75 % podílu/pří-

jmu z produkce biopotravin/biokrmiv nebo 10 až 25 mil. Kč 
příjmu/výnosu za produkci biopotravin/biokrmiv; 20 bodů 
za více než 75 % podílu/příjmu z produkce biopotravin/bi-
okrmiv nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosu za produk-
ci biopotravin nebo krmiv). Preferenční kritéria letos také 
výrazně zohledňovala, oproti předchozím výzvám, farem-
ní zpracování potravin. Pokud se přihlásil zemědělský pod-
nik s faremním zpracováním potravin, a to nejméně ze 75 % 
v biokvalitě, mohl v preferenčních kritériích získat 50 bodů. 
Data z letošního roku nejsou zatím známa, předpokládáme 
však o toto opatření zvýšený zájem (viz tabulka).

Co se týká zvyšování spotřebitelské poptávky, od roku 
2008 do roku 2010 probíhá propagačně-osvětová kampaň 
„Bio je životní styl“, zaměřená na spotřebitele. Její rozpo-
čet je zhruba 28 mil. Kč, z poloviny je hrazena Evropskou 

Tabulka:   Podpora bioproducentů v PRV
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů

2. kolo
2007

4. kolo
2008

Spolufi nancováno celkem 
(v Kč)

500 mil. 600 mil.

Podpora bioproducentů 
(v Kč)

200 mil. 300 mil.

% bioproducentů 40 % 54 %

Celkem projektů 165 236

Počet bioproducentů 50 91

% bioproducentů (projekty) 30 % 39 %

Výsledky 7. kola v roce 2009 výzvy nebyly v době uzávěrky zveřejněny. 
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unií, z poloviny státem. Jejím cílem je vysvětlit podstatu a vý-
znam biopotravin, seznámit spotřebitele se způsobem výroby 
a značením biopotravin a posílit jeho pozitivní vnímání eko-
logického zemědělství a kvality biopotravin. Dle průběžných 
výzkumů veřejného mínění všeobecná orientace a znalost 
značení biopotravin u spotřebitelů výrazně vzrostla. 

V současné době připravujeme ve spolupráci se SZIF ke 
schválení další informační a propagační program, který bude 
od roku 2011 na stávající kampaň navazovat a bude zamě-
řen na komunikaci zejména k zpracovatelům, výrobcům bio-
potravin a prodejcům. O tom, zda bude program realizován, 
rozhodne Evropská komise v příštím roce. 

V souladu s akčním plánem pro ekologické zemědělství 
a programem „Ekologické zemědělství a biopotraviny“ je od 
roku 2008 aktivně podporován rozvoj výrobně-zpracovatel-
ské vertikály a odbytu. Aktivně podporujeme realizaci vzdě-
lávacích akcí pro ekologické zemědělce, zpracovatele a ob-
chodníky s biopotravinami, vytvoření sítě modelových farem, 
zlepšení welfare na ekologických farmách a vypracování me-
todik v oblasti zpracování a prodeje ekologických produktů. 
Od podzimu tohoto roku je realizován také ministerstvem 
zemědělství fi nancovaný projekt pro rozvoj odbytových míst 
„Bio do škol“, který by měl vytvořit praktické podmínky pro 
zavádění a používání biopotravin ve školních stravovacích 
zařízeních a usnadnit odběr biopotravin dostupných na na-
šem trhu.

Environmentálně šetrné postupy jsou od roku 2008 zo-
hledněny v koncepci výzkumu a vývoje ministerstva země-
dělství Ekologické zemědělství a biopotraviny jsou jednou 
z priorit nově připravovaného výzkumného programu KUS 
(Komplexní udržitelné systémy). 

Od letošního roku jsme jako Česká republika členem 

mezinárodního koordinačního projektu v oblasti ekologické-
ho zemědělství CORE Organic (v rámci 7. Rámcového pro-
gramu ERANET), kterého se účastní již přes 20 zemí EU. 
Význam CORE Organic spočívá zejména v koordinovaném 
zapojení zemí v jednotném výzkumu v oblasti EZ, na někte-
rém z témat můžeme již od příštího roku jako členská země 
participovat. Od této činnosti si slibujeme zejména aktivněj-
ší přenos vědeckých poznatků do praxe a zvýšení celkového 
povědomí o významu a přínosech ekologického zemědělství 
v oblasti environmentálních metod. 

Co se týká přípravy koncepčních materiálů a sběru eko-
nomických dat, je ministerstvo zemědělství iniciátorem no-
vého akčního plánu pro ekologické zemědělství a biopotra-
viny v letech 2011−2015, jehož přípravy se aktivně účastní 
zástupci odborné veřejnosti, nevládních organizací i akade-
mické obce. 

S ohledem na nedostatečné statistické výstupy v oblasti 
ekologického zemědělství zadává od roku 2006 ministerstvo 
zemědělství Ústavu zemědělské ekonomiky a informací zpra-
cování statistického šetření (Statistická šetření na ekologic-
kých farmách ČR za období let 2006 a 2007, 2008, ÚZEI), 
od letošního roku své zadání rozšířilo vedle sbíraných dat na 
ekologických farmách také o monitoring dat týkající se zpra-
cování a odbytu a trhu s biopotravinami. Tato data budou do-
stupná v první polovině příštího roku. 

Se záměrem dlouhodobě rozvíjet potenciál ekologic-
kého zemědělství a biopotravin a upevňovat jejich povědo-
mí u spotřebitelské i odborné veřejnosti jsou pravidelně pod-
porovány nevládní organizace či organizace tradičních akcí, 
jako je Měsíc biopotravin či účast na mezinárodním veletrhu 
Biofach. 

I přes slibný vývoj je však stále co zlepšovat. �

2.-5. 3. 2010
Brno – Výstaviště
www.salima.cz

5. mezinárodní veletrh 
mlynářství, pekařství 

a cukrářství

24. mezinárodní veletrh 
zařízení pro obchod, hotely 

a veřejné stravování
26. mezinárodní veletrh 

obalů a obalových 
technologií

15. mezinárodní 
vinařský vveletrh

TRENDY 2010 – přehlídka trendových potravinářských 
výrobků se zaměřením na zdravý životní stylBIOPOTRAVINY

10

27. mezinárodní potravinářský veletrh
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Země živitelka 
2009

L etos se konal ve dnech 27. srpna až 1. září 2009 již 36. roč-
ník výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. 

Zahájení výstavy byla přítomna řada významných hostů po-
litického a hospodářského života naší země, a to v opravdu 

významném zastoupení. Vedle ministra zemědělství Jakuba 
Šebesty, který výstavu otevřel, byl přítomen prezident repub-
liky Václav Klaus a další významní politici. Pro potravináře to 
byla velká událost, protože prezident republiky byl i jedním 
z gratulantů při předávání národních značek kvality KLASA 
pro potraviny deseti našich potravinářských fi rem. A to se 
v minulosti nikdy nestalo – takže šlo tentokráte o prezident-
skou premiéru. Nutno také podtrhnout další událost, a tou je 
ocenění 5 potravinářských výrobků titulem „Zlatý klas“ a jed-
noho výrobku titulem „Zlatý klas s kytičkou“. I touto cestou 
všem oceněným společnostem blahopřejeme! A pořadatelům 
výstavy vyslovujeme pochvalu za opravdu reprezentativní za-
stoupení čestných hostů výstavy. Není totiž pochyb, že si to 
jak zemědělci, ale zejména potravináři více než zaslouží.

Ing. František Kruntorád, CSc.   �

Prezident Václav Klaus obdivuje kuřecí šunku Kubíček, pro 
kterou převzal Jaroslav Radoš značku Klasa.

Oceněné výrobky

Ing. Marcela Payerová, ředitelka Výstaviště České Budějovice, a. s., na zahájení výstavy Země živitelka spolu s čestnými hosty
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Svatováclavská 
slavnost

českého piva
2009

Ing. JOSEF VACL, CSc.,
PORT spol. s r. o.

U příležitosti svátku svatého Václava, patrona českých sla-
dovníků a pivovarníků, se uskutečnil již podeváté galave-
čer českých pivovarníků a sladovníků – Svatováclavská 
slavnost českého piva 2009. Ačkoliv se jedná v tisícileté
historii českého piva o relativně krátkou tradici, získal si 
tento slavnostní večer své renomé. Kromě představitelů
pivovarského průmyslu se jej zúčastnili i zástupci řady
fi rem, které s pivovarstvím a sladařstvím spolupracují 
a bez nichž by si nebylo možné české pivo představit. Mezi 
hosty byli i další hosté, jako např. olympijský vítěz Lukáš 
Pollert, autor publikací o pivu a pivovarství Zdeněk Susa, 
představitelé Parlamentu ČR i řada zástupců médií atd. 

Slavnostní večer, který uváděla Tereza Kostková, měl tři 
části. V úvodní z nich byli již posedmé uvedeni do Síně 

slávy českého pivovarství a sladařství za celoživotní profes-
ní přínos oběma oborům Ing. Ivan Houska a Ing. Josef To-
lar. Toto ohodnocení obdrželi z rukou místopředsedy Senátu 
Parlamentu ČR Jiřího Šnebergera a Františka Šámala, před-
sedy Českého svazu pivovarů a sladoven, v doprovodu vý-
znamných pivovarsko-sladařských osobností. Mezi držitele 
patří např. vynikající pivovarský odborník Ivo Hlaváček, Pa-
vel Ferkl nebo Jaromír Franzl. Nelze opomenout ani význam-
nou vědeckou pracovnici a pedagožku Gabrielu Basařovou, 
ze sladovníků připomeňme Richarda Paulů st. nebo Milosla-
va Urbánka a lze uvést i další.

„Naše pivovarství a sladařství by nikdy nedosáhlo svě-

tového věhlasu bez těch, kteří se na výrobě piva podíleli svou 
celoživotní prací,“ uvedl při předávání cen František Šá-
mal. „Při předávání těchto ocenění si uvědomujeme, že ač
technologie i technika kráčí vpřed doslova mílovými kroky, 
české pivo by nebylo tím, čím je, bez silného vlivu lidského 
faktoru. Naše obory mají to štěstí, že disponují takovými
odborníky v pivovarech, sladovnách a výzkumných i vzdělá-
vacích institucích. Jsem si jist, že tomu tak bude rovněž v bu-
doucnu,“ dodal František Šámal. 

První z letošních nositelů ocenění je Ing. Ivan Houska, 
který je dlouholetý vynikající pedagog a byl řadu let ředitelem 
Střední průmyslové školy potravinářské technologie v Praze, 
Podskalské ulici. Během své pedagogické činnosti se podílel 
na odborné výchově kolem jednoho tisíce specialistů v potra-
vinářském, a především pivovarském oboru. Mezi absolventy 
školy patří dnešní přední experti a manažeři českého pivovar-
ství a sladařství. V letech 1990 až 2005, kdy vedl školu, se mu 
ji podařilo zrekonstruovat, zmodernizovat a vybavit mnoha 
technologickými zařízeními, tak aby vznikla špičková vzdělá-
vací instituce. Škola se rovněž stala místem, které se dlouho-
době sponzorsky podílelo na činnosti nadace pro bývalé vyni-
kající československé a české sportovce a olympioniky. Škola 
se pod jeho vedením stala institucí, která zahrnuje pět potra-
vinářských oborů a sedm ekonomických a patří k prvotříd-
ním vzdělávacím institucím u nás.

Pivovarské odborníky v letošním ocenění laureáta Síně 
slávy zastupoval Ing. Josef Tolar. Během svého dlouholetého

Svatováclavskou slavnost, podobně jako v předchozích letech, 
uváděl Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel ČSPS.

František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven (na obou snímcích vlevo), a Jiří Šneberger, místopředseda Senátu
Parlamentu ČR (uprostřed), uvádějí do Síně slávy českého pivovarství a sladařství za celoživotní profesní přínos Ing. Ivana
Housku, dlouholetého pedagoga a bývalého ředitele SPŠPT v Praze, a Ing. Josefa Tolara, pivovarského odborníka, který dlouhá 
léta působil v Budějovickém Budvaru – na snímcích vpravo.
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působení v Budějovickém 
Budvaru, n. p., se stal syno-
nymem vynikajícího pivovar-
ského odborníka. Během ob-
dobí 24 let, kdy byl sládkem, 
se mu podařilo zrekonstru-
ovat a zmodernizovat četná 
technologická zařízení v pivo-
varu. Tehdejší výstav piva byl 
v roce 1985 kolem 413 000 hl, 
zatímco v roce 2008 činil už 
1 360 000 hl a export se zvý-
šil z 18 na dnešních 55 zemí 
světa. Piva s unikátní a ne-
napodobitelnou chutí, na je-
jichž výrobě se Tolar rozhodu-
jícím způsobem podílel, byla 
mnohokrát oceněna doma 
i v zahraničí, např. v několika 
ročnících respektované a re-
nomované Monde Selection 
v Bruselu. Tolar měl také po 
roce 1989 možnost prezentovat české pivovarství v různých 
zemích, např. v Rakousku, Německu, Brazílii, bývalém So-
větském svazu, Koreji nebo Japonsku. Je držitelem podniko-
vých ocenění tuzemských i zahraničních institucí působících 
v pivovarském sektoru.

V další části večera byla oceněna nejlepší piva roku v sou-
těži odbornosti piv České pivo roku a vyhlášena nejpopulár-
nější piva mezi novináři v anketě Naše pivo 2009. Třetí, zá-
věrečná část večera znamenala příležitost setkání pro řadu 
pivovarských a sladařských osobností. Značná část diskuse se 

točila kolem piva a pivovarského sektoru, především v souvis-
losti s připravovanými daňovými opatřeními. Růst daní, který 
je připravován, by mohl, především pro malé pivovary, zname-
nat velké znevýhodnění na trhu a mít bezprostřední dopad na 
poptávku nejen po čepovaných, ale především po lahvových 
pivech. Letošní slavnostní večer byl doplněn prezentací deví-
ti pivovarů a pivovarských skupin, od nejmenší až po největ-
ší subjekty na českém trhu. V nabídce bylo více než 25 piv vč. 
nealkoholických a některých pivních speciálů, které se na trhu 
objevily jako novinky v posledních dnech. 

Dlužno podotknout, že slavnostní večer v kongresové
části hotelu Hilton Prague doprovázela skupina Fragment se 
sólistkou a orchestr Magnum Jazz Bigband se zpěvačkou.

Svatováclavská slavnost českého piva je nejen každo-
roční příležitostí se setkat s řadou odborníků z pivovarského 
sektoru. Je to především součást dlouhodobého projektu Čes-
kého svazu pivovarů a sladoven České pivo naše pivo. Jeho zá-
kladním smyslem a úkolem je seznamovat nejširší veřejnost 
s historií i současností výroby piva v českých zemích a s tím, 
co pivo obsahuje a jakým způsobem ovlivňuje lidský organis-
mus, a rovněž zlepšovat image piva. Projekt, který v příštím 
roce připomene desátý rok existence, bude i nadále pokračo-
vat a pomáhat šířit slávu českého piva doma i v zahraničí.  �

Moderátorce večera Tereze 
Kostkové pivo víc než chut-
nalo..., hostům večera se lí-
bily nejen její znalosti o pivu 
a našem pivovarství, ale i bri-
lantní vystupování a šarm.
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MLS Pardubického kraje 2009

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...cccccccccchhhhhhhhhhhhhhoooooooooocccccccccceeeeeeeeeennnnnnnnnnsssssssssskkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaammmmmmmmmmlllllllllllllleeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaarrrrrrrrrrnnnnnnnnnnaaaaaaaaaa...cccccccccczzzzzzzzzz

Choceňské pomazánkové
čedar s karotkou

Choceňské pomazánkové
gyros s jogurtemčedar s ka

Výrobek roku 2009

Choceňské 
smetanové jogurty

dar pro papeže 
Benedikta XVI.

Choceňské smetanové jogurty se staly přímými účastní-
ky jedné z nejvýznamnějších akcí letošního roku, návštěvy 
nejvyššího představitele katolické církve papeže Benedik-
ta XVI. v České republice. Jedním z osmi darů Královohra-
decké dieceze, které měly symbolicky představit hodnoty 
a tradice vzniklé ve východočeském regionu, byly jogurty 
z Choceňské mlékárny. 

Dar byl předán na Apoštolskou nunciaturu ve Voršilské 
ulici v Praze, kde byl papež po dobu návštěvy ubytován. 

Radost a zároveň i hrdost vnímají pracovníci mlékárny, ne-
boť jejich jogurt ochutnal Svatý otec, a tak alespoň maličkostí 

přispěli k dobrému jménu českého mlékárenství. Zamyšlení 
a uznání zaslouží skutečnost, že mezi významnými dary pro 
vzácnou návštěvu může být i chléb, jogurt, pivo či jiné potra-
viny. Není to běžné. Děkujeme organizátorům za tuto mož-
nost a těšme se na další příležitost.

Choceňská mlékárna    �
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Výrobní program 
společnosti

ZŘUD-MASOKOMBINÁT 
PÍSEK CZ, a. s., je známý nejen 
na tuzemském trhu, ale 
i na řadě zahraničních trhů 
svým širokým sortimentem 
vyráběných opracovaných 
výsekových mas a masných 
výrobků s tradičně vysokým 
standardem kvality.
Poctivá práce a odpovědný 
přístup v oblasti řízení 
kvality a hygieny výroby 
již byly ohodnoceny 
v rámci celé řady výstav 
a veletrhů na velmi vysoké 
úrovni. Společnost za svoji 
novodobou historii obdržela 
řadu významných ocenění. 
Z tohoto velkého výčtu 
ocenění můžeme uvést jen 
ta nejvýznamnější − 2x Zlatý 
IBUCOB a 5x Zlatá Salima 
v rámci potravinářských 
veletrhů SALIMA, 4x Zlatý 
Klas na Zemi živitelce,

ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s., výrobní středisko Písek, Samoty 1533, 397 18 Písek

tel.: +420 382 203 222, www.mkpisek.cz, e-mail: mkpisek@mkpisek.cz

3x Chutná hezky jihočesky 
a řadu dalších ocenění. 
Dokladem nejvyšší kvality 
vyráběné produkce je 
i v současné době celkem
30 masných výrobků, které 
mají certifi kát KLASA
− národní značku kvality
pro potravinářské produkty.
Jen v rámci posledního 
36. ročníku výstavy Země 
živitelka jsme převzali 
z rukou prezidenta ČR 
Václava Klause a ministra 
zemědělství Ing. Jakuba 
Šebesty čtyři certifi káty 
národní značky kvality 
KLASA za výrobky 
dunajská klobása, blanická 
klobása, tatarská klobása 
a chalupářský bok. Výrobek 
dunajská klobása obdržel 
navíc v rámci této výstavy 
i ocenění Zlatý Klas. 
Posledně zmíněné oceněné 
výrobky jsou doloženy na 
následujících fotografi ích.

Blanická klobásaDunajská klobása

Chalupářský bokTatarská klobása
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Označování 
potravin – současná 

právní úprava 
a připravované 

změny
Ing. MARTIN ŠTĚPÁNEK,

vedoucí oddělení, Ministerstvo zemědělství

Bez nadsázky lze v úvodu konstatovat, že označování potra-
vin v zásadní míře ovlivňuje chování spotřebitelů, jelikož 

exaktně popisuje základní kvalitativní charakteristiky jednot-
livých druhů potravin. Označování potravin tak představuje
pro spotřebitele jeden ze základních zdrojů informa-
cí, který jim při výběru ze širokého spektra potravinářských
výrobků umožňuje kvalifi kovaně se rozhodnout. Pod pojem 
označování potravin spadají veškeré slovní a číselné údaje, 
včetně zobrazení různých symbolů nebo znaků vztahující se 
k potravině, které jsou umístěné na obale určeném pro spo-
třebitele, nebo na vnějším obalu, nebo na nesnadno oddělitel-
ných součástech, nebo na připojených součástech nebo v pí-
semné dokumentaci, které potravinu doprovází. 

Všechny výše uvedené údaje lze dále rozdělit do katego-
rie údajů povinných údajů a do kategorie nepovinných údajů. 
Povinné údaje vyplývají z řady národních požadavků, které 
po vstupu ČR do EU jsou doplněny rovněž požadavky ev-
ropského potravinového práva. Nepovinné údaje, mnohdy
pokrývající více než polovinu obalu, nevyplývají z platné le-
gislativy, ale jsou naopak hlavním nástrojem marketingu a re-
klamy. Obvykle se v tomto případě jedná o plochu hlavního
zorného pole, které má zákazníka upoutat a zaujmout na prv-
ní pohled. 

Se stále rozšiřujícím se sortimentem potravinářských 
výrobků za poslední roky, technologickým a inovačním 
vývojem potravinářské produkce, rozvojem a rozšířením 
použití přídatných a aromatických látek v potravinách, dále 
zpracováním a distribucí GMO produktů, produkcí ekologic-
kých produktů, rozšířením potravin, které se svým složením 
nebo zvláštním výrobním postupem odlišují od potravin pro 
běžnou spotřebu, rozvojem různých doplňků stravy a řadou 
dalších aspektů se vyvíjí tlak na informovanost spotřebi-
telů na poskytování relevantních informací, na uvádění
řady informací na obale, jejímž společným jmenovatelem je 

zásadní požadavek, aby všechny tyto údaje neklamaly a neu-
váděly spotřebitele v omyl.

Krátký výčet důvodů a požadavků s cílem informovat 
a poskytnout relevantní informace spotřebiteli ve svém 
důsledku vytváří a zavádí rozsáhlé množství požadavků, 
parametrů a povinností zakotvených v příslušné legisla-
tivě vůči provozovatelům potravinářských podniků, kteří 
jsou nuceni tyto povinnosti dodržovat, resp. uvádět na obale. 

V oblasti potravinového práva lze konstatovat, že oblast 
označování patří mezi jednu z nejsložitějších. S cílem shrnout 
základní požadavky na označování nyní zmíním několik zá-
kladních oblastí a předpisů týkajících se označování potravin. 
Jak již bylo zmíněno, problematika označování je zpracována 
jak v národní, tak evropské legislativě. 

Národní požadavky potravinového práva 
v oblasti označování 

Z hlediska národní legislativy je stěžejním předpisem 
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, který uvádí základní 
požadavky na označování jak pro balené potraviny, tak pro 
nebalené potraviny, případně pro potraviny zabalené mimo 
provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele. Zákon 
o potravinách uvádí základní výčet údajů, které musí být 
uváděny na obalu určením pro spotřebitele, ať už jde o název 
obchodní fi rmy a sídla výrobce nebo prodávajícího nebo ba-
lírny, údajem o množství výrobku, datem použitelnosti nebo 
datem minimální trvanlivosti, údajem o způsobu skladování, 
údajem o způsobu použití, údajem o složení a řadou dal-
ších požadavků. Tento zákon doplňuje prováděcí vyhláška
č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabáko-
vých výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška 
upravuje způsob označování, ať už jde o detaily a podmínky 
označování množství potraviny, data minimální trvanlivosti, 
data použitelnosti, údaje o způsobu použití, údaje o složkách 
potravin, údaje o přídatných látkách, údaje o látkách urče-
ných k aromatizaci a v neposlední řadě údaje o alergenních 
složkách atd. Z pohledu požadavků na označování jsou tyto 
dva předpisy jedny z nejdůležitějších. Jednak obsahují základ-
ní požadavky na označování, a pak jsou přímou transpozicí 
příslušné horizontální evropské směrnice pro označování. 
Jedná se o směrnici EP a Rady 2000/13/ES ze dne 20. 
března 2000, o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se označování potravin, jejich obchodní 
úpravy a související reklamy, v platném znění. Požadavky 
v této směrnici jsou totožné a závazné, pokud jde o cíle 
pro všechny členské státy EU, které měly za povinnost 
požadavky této směrnice transponovat do svých právních 
řádů. 

Na národní úrovni je obecné označování dále dopl-
něno specifickými požadavky pro jednotlivé kategorie 
potravin, které jsou zapracovány do řady prováděcích 
vyhlášek. Jedná se zejména o označování škrobu, luštěnin 
a olejnatých semen dle vyhlášky č. 329/1997 Sb., označování 
čaje, kávy a kávovin dle vyhlášky č. 330/1997 Sb., označová-
ní koření, jedlé soli a dehydratovaných výrobků a hořčice dle 
vyhlášky č. 331/1997 Sb., označování mlýnských obilných 
výrobků, těstovin, pekařských a cukrářských výrobků dle
vyhlášky č. 333/1997 Sb., označování nealkoholických ná-
pojů, ovocných vín, piva, lihovin a ostatních alkoholických 
nápojů, kvasného octa a droždí dle vyhlášky č. 335/1997 Sb., 
označování masa a masných výrobků, ryb, vajec a výrobků 
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z nich dle vyhlášky č. 326/2001 Sb., označování přírodních 
sladidel, medu, cukrovinek, kakaového prášku, čokolády a čo-
koládových bonbonů dle vyhlášky č. 76/2003 Sb., označování 
mléka mléčných výrobků, jedlých tuků a olejů dle vyhlášky
č. 77/2003 Sb. a označování čerstvého ovoce a zeleniny,
zpracovaného ovoce a zeleniny, suchých skořápkových plodů, 
hub, brambor dle vyhlášky č. 157/2003 Sb. 

Specifi ckou kategorií je označování potravin dle způsobu 
ošetření nebo skladování. V tomto případě jde např. o spe-
cifi cké požadavky pro označování zmrazených potravin dle 
vyhlášky č. 366/2005 Sb. nebo stanovení způsobu označení 
potravin a surovin ozářených ionizujícím zářením v souladu 
s vyhláškou č. 133/2004 Sb. 

Další prováděcí vyhlášky k zákonu o potravinách stano-
vují způsoby označování pro potraviny určené pro zvláštní 
výživu dle vyhlášky č. 54/2004 Sb., označování pro doplňky 
stravy dle vyhlášky č. 225/2008 Sb., označování výživové 
hodnoty dle vyhlášky č. 450/2004 Sb., označování přídatných 
látek dle vyhlášky č. 4/2008 Sb., a označování látek určených 
k aromatizaci dle vyhlášky č. 447/2004 Sb. 

Specifi ckou kapitolou je označování balených přírod-
ních minerálních vod dle vyhlášky č. 275/2004 Sb. 

Evropské potravinové právo
v oblasti označování

V případě evropské legislativy jsou požadavky na 
označování potravin upraveny jednak na horizontální úrovni, 
kdy jsou stanoveny obecné požadavky platné pro všechny 
potraviny, a dále na vertikální úrovni, kdy se v různých práv-
ních předpisech stanoví zvláštní požadavky pro určité druhy 
a kategorie potravin. 

Mezi horizontální předpisy v oblasti označování spadá 
již zmiňovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/13/ES ze dne 20. března 2000, o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se označování potravin, 
jejich obchodní úpravě a související reklamy, v platném 
znění. 

Z legislativního hlediska je nutné zdůraznit, že směrnice 
je předpis, který je nástrojem harmonizace národních práv-
ních řádů, neboť poté, co je na úrovni EU směrnice schválena, 
mají jednotlivé členské státy povinnost je převést vnitrostátní 
právní normou do svého právního řádu. Svým obsahem jsou 
pak jejich předpisy srovnatelné (harmonizované), formou 
se však mohou lišit, protože jeden stát např. přijme zvláštní 
zákon, jiný vydá vyhlášku a další jen novelizuje několik exis-
tujících zákonů. V tom tkví pružnost směrnice jako právního 
aktu: členské státy mohou v souladu se svými právními tradi-
cemi rozhodnout, jak je budou nejlépe realizovat. 

Proto výše uvedená směrnice, včetně dalších směrnic 
např. směrnice Komise 2006/141/ES pro počáteční a pokra-
čovací kojeneckou výživy, směrnice Komise 2006/125/ES
o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti, 
směrnice Komise 1999/21/ES o dietních potravinách 
pro zvláštní lékařské účely, a směrnice Rady 89/398/ES 
o potravinách určených pro zvláštní výživu a další jsou 
transponovány v národní legislativě. V tomto případě se jed-
ná o již zmiňovaný zákon o potravinách a řadu prováděcích 
vyhlášek, např. vyhláška pro potraviny určené pro zvláštní vý-
živu nebo vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky
stravy apod. 

Druhou a rovněž velmi důležitou formou právního aktu 
evropského práva jsou nařízení, obecně a přímo závazné 
právní akty. Tyto předpisy se vztahují na všechny členské 
státy a stávají se součástí jejich právního řádu ihned po svém 
schválení. Nařízení přímo zasahuje jak členské státy, tak 
i vnitrostátní subjekty práva. Nařízení jsou tedy nástrojem 
právní unifi kace a EU je užívá tam, kde je třeba společným 
rozhodnutím dosáhnout jednoty v obsahu i formě zákona. Lze 
konstatovat, že stále více předpisů evropského potravinového 
práva je ve formě nařízení. 

Základní horizontální nařízení EP a Rady (ES) č. 178/
2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravi-
nového práva, stanovuje obecný cíl nejen pro označování,
tj. že označování potravin nesmí uvádět spotřebitele v omyl. 

Z hlediska označování potravin je důležitá řada
vertikálních předpisů stanovujících zvláštní požadavky 
pro různé druhy a kategorie potravin. 

Velmi obsáhlou a specifickou kategorií je označo-
vání masa a masných výrobků. Základní požadavky na 
označování produktů živočišného původu jsou uvedeny 
v nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004 a nařízení EP a Rady
(ES) č. 854/2004, které samozřejmě primárně stanovují 
hygienická pravidla a organizaci úředních kontrol. Rovněž 
v nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 jsou stanoveny dílčí 
požadavky na označování týkající se informace o důkladné 
tepelné úpravě v mletém mase, masných polotovarech a mas-
ných výrobcích. 

Horizontální nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 o spo-
lečné organizaci trhu zasahuje mj. do oblasti označování 
v odvětví mléka a mléčných výrobků, roztíratelných tuků, 
olivového oleje, masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího 
skotu, vajec a ovoce a zeleniny.

Dílčí požadavky na označování jsou rovněž uvedeny v na-
řízení Komise (ES) č. 1249/2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla pro zavádění klasifi kačních stupnic Společenství 
pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí. Dále označo-
vání dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu dle nařízení 
Komise (ES) č. 566/2008, označování hovězího masa a vý-
robků z hovězího masa v souladu s nařízením EP a Rady (ES) 
č. 1760/2000, označování drůbežího masa dle nařízení Ko-
mise (ES) č. 543/2008, označování vajec dle nařízení Komise 
(ES) č. 589/2008, označování olivového oleje dle nařízení 
Komise (ES) č. 1019/2002, označování lihovin dle nařízení 
EP a Rady (ES) č. 110/2008, označování aromatizovaných 
vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných 
vinných koktejlů dle nařízení Rady (EHS) č. 1601/91. 

Oblast označování produktů rybolovu a akvakul-
tury je zpracována dle nařízení Rady (ES) č. 104/2000 
o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akva-
kultury, včetně nařízení Komise (ES) č. 2065/2001, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů 
o produktech rybolovu a akvakultury. V této souvislosti 
jsou požadavky na označování uvedeny rovněž v nařízení 
Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchod-
ním norem pro některé produkty rybolovu, v platném 
znění, v nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 o stanovení 
společných obchodních norem pro konzervované sar-
dinky, a v nařízení Rady (EHS) č. 1536/92, kterým se 
stanoví společné obchodní normy pro konzervované 
pravé a nepravé tuňáky.

Problematika označování ekologických produktů 
dle nařízení Rady (ES) č. 834/2007, označování geneticky 
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modifi kovaných potravin a krmiv dle nařízení EP a Rady 
(ES) č. 1829/2003, označování potravin nového typu dle 
nařízení EP a Rady (ES) č. 258/1997, označování potravin 
a složek potravin s přidanými fytosteroly dle nařízení Komi-
se (ES) č. 608/2004. 

Velice důležitá je oblast výživových a zdravotních 
tvrzení při označování potravin dle nařízení EP a Rady 
(ES) č. 1924/2006 a samozřejmě podmínky pro přidávání 
vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do 
potravin dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1925/2006. 

Neméně důležité je téma označování potravinář-
ských enzymů dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1332/2008, 
označování potravinářských přídatných látek dle naří-
zení EP a Rady (ES) č. 1333/2008 a označování látek 
určených k aromatizaci dle nařízení EP a Rady (ES) č. 
1334/2008. 

Oblast označování ovoce a zeleniny, včetně skořáp-
kových plodů a čerstvých hub, je zpracována v nařízení 
Komise (ES) č. 1580/2007. Od 1. července 2009 platí pro 
stanovené druhy ovoce a zeleniny (jablka, citrusové plody, 
kiwi, salát, endivii kadeřavou letní a endivii zimní, broskve 
a nektarinky, hrušky, jahody, papriku zeleninovou, rajčata, 
stolní hrozny  révy vinné) zvláštní obchodní normy, ve kte-
rých jsou stanoveny rovněž požadavky na označování (např. 
identifi kace balírny/odesílatele, druh produktu, původ pro-
duktu, obchodní specifi kace atd.) Jedná se o nařízení Komise 
(ES) č. 1221/2008, kterým se mění nařízení Komise (ES)
č. 1580/2007. 

Samostatnou a velmi obsáhlou kapitolou je označování 
vína, které je ošetřeno již zmíněným horizontálním nařízením 
Rady (ES) č. 1234/2007 o společné organizaci trhu, resp. na-
řízením Rady (ES) č. 491/2009, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1234/2007. 

Codex Alimentarius
Kromě evropských předpisů jsou však velmi důležité 

požadavky na označování potraviny stanoveny v normách 
a směrnicích Codex Alimentarius, podle nichž se postupu-
je v mezinárodním obchodu s potravinami. Problematikou 
označování se zabývá Výbor pro označování potravin Co-
dex Alimentarius, který se schází jednou ročně v Kanadě. 
Tento výbor je zodpovědný za přípravu standardů, vodítek 
a doporučení v oblasti označování potravin. Mandát tohoto 
výboru pro označování potravin spočívá ve vypracování ná-
vrhů norem, kódů správné výrobní praxe a doporučení pro 
všechny druhy potravin. Výbor dále přezkoumává specifi cké 
otázky označování potravin dle požadavků Komise Codexu 
Alimentarius. Neméně významnou úlohou tohoto výboru je 
posuzování problematických otázek spojených s reklamou na 
potraviny se zvláštním zaměřením na tvrzení o vlastnostech 
výrobků a zavádějící informace. Hlavní pozornost ze strany 
členských států je v současné době věnována projednávání 
dokumentů souvisejících s otázkou QUID, diskuse o globální 
strategii WHO pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví, a další 
postup při označování GMO. 

Shrnutí národní a evropské legislativy

Cílem výše uvedeného demonstrativního výčtu ně-
kterých předpisů evropského a národního potravinového 
práva, které se dotýkají oblasti označování potravin, není 

vyvolání paniky, chaosu a beznaděje, nýbrž konstatová-
ní rozsahu, množství požadavků a složitosti celého systé-
mu označování a uvádění informací na obale. Celý systém 
označování je dle mého názoru propracován do nejmenších 
detailů, avšak v konečném důsledku může spotřebitelům navo-
zovat dojem velkého množství nepřehledných informací a vý-
robcům nepřehledné a komplikované množství požadavků, 
které musejí zohledňovat při přípravě a návrzích nových oba-
lů potravin. Je zřejmé, že při stanovování pravidel pro ozna-
čování potravin se střetávají zájmy jak potravinářského prů-
myslu na jedné straně, tak zájmy spotřebitelů na straně druhé. 

Z průzkumu, který si nechalo Ministerstvo zemědělství 
zpracovat v roce 2006, na téma Názory spotřebitelů na ozna-
čování potravin, vyplynulo, že údaje na obale sleduje necelá 
třetina českých spotřebitelů, přičemž drtivá většina českých 
spotřebitelů sleduje označování potravin kvůli informacím 
o datu spotřeby, respektive o trvanlivosti výrobku. Z průzku-
mu rovněž vyplývá, že téměř pro 30 % respondentů jsou údaje 
na obale nečitelné a nesrozumitelné.

Revize potravinového práva
Z důvodu modernizace, zlepšení pravidel EU pro ozna-

čování potravin, snahy zpřehlednit údaje na etiketách a přiblí-
žit je potřebám spotřebitelů Evropská komise dne 30. 1. 2008 
přijala a zveřejnila návrh nařízení o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům, který by se měl stát zásadním 
horizontálním novým předpisem v oblasti označování. 

Předloha návrhu nařízení sjednocuje celkem osm před-
pisů evropských společenství a z věcného pohledu sjednocuje 
oblast obecného a nutričního označování potravin, tak aby 
měl spotřebitel snadný přístup k nejdůležitějším údajům na 
etiketě a byla zajištěna v 27 členských státech určitá jednota 
v jejich rozvržení.

Součástí revize právních předpisů týkajících se 
označování potravin jsou kromě předloženého návrhu 
nařízení předloženy samostatné zprávy o posouzení dopadů 
v souvislosti s otázkami týkajícími se obecného označování 
a nutričního označování. V rámci konzultací byly provedeny 
rozsáhlé průzkumy u všech zúčastněných stran s cílem 
získat názory na ustanovení stávajících právních předpisů 
a jejich používání a zjištění potřeby změn. Respondenty 
byli zástupci vládních i nevládních organizací, průmyslu 
a jednotlivci. Některé konzultace byly zaměřeny na 
členské státy, průmysl nebo spotřebitele. Z výsledků těchto 
konzultací lze konstatovat, že spotřebitelé požadují více 
„lepších“ informací na etiketách a mají zájem o jasné, 
jednoduché, srozumitelné, normalizované a směrodatné 
údaje. Naopak zástupci výrobního odvětví mají za to, že 
existuje příliš mnoho požadavků na označování potravin 
vyžadujících zavedení podrobných technických pravidel. 
Objem a rozptýlení textů jde na úkor srozumitelnosti 
a koherence pravidel. Zástupci výrobního odvětví mají obavu 
z nákladů na provedení příslušných navrhovaných změn. 
Členské státy chtějí vyvážit potřeby spotřebitelů a výrobního 
odvětví, s přihlédnutím ke všem otázkám specifi ckým pro 
jednotlivé státy.

Dle samotného návrhu názvu nařízení (nařízení o po-
skytování informací spotřebitelům), rovněž z věcného obsahu 
nařízení a dílčích vyjádření Evropské komise je zřejmé, že 
důležitým a zásadním prvkem celého textu nařízení je „spo-
třebitel“ a ochrana práv spotřebitelů se stala zvláštním cílem 
Evropského společenství. Již první horizontální legislativní 
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nástroj pro označování potravin z roku 1979 (směrnice 
79/112/EHS) stanovoval jednotná pravidla pro označování 
potravin jako nástroje pro volný pohyb potravin ve Spole-
čenství a současně ochranu práv spotřebitelů. Tento prvek je 
v novém návrhu nařízení mnohem silněji zdůrazňován a chá-
pán jako samotný cíl revize požadavků na označování. 

V případě problematiky nutričního označování potravin 
je důležité zveřejnění Bílé knihy – Strategie pro Evropu týkají-
cí se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou 
a obezitou z května 2007. Tento dokument zdůrazňuje zajiště-
ní potřeby spotřebitelů mít přístup k jasným a srozumitelným 
informacím a informacím založeným na důkazech. Nutriční 
označování je zavedený způsob poskytování informací spo-
třebitelům na podporu výběru potravin podle zásad zdravé 
výživy, tj. podle uvedeného obsahu základních nutrientů 
a energetické hodnoty. Nutriční označování je chápano jako 
prostředek podpory schopnosti spotřebitelů zvolit si vyváže-
nou stravu.

Jednotlivé problematické a diskutované oblasti návrhu 
nařízení jsou následující:

–  pokud jde o obecné označování, návrh nařízení stanovuje 
požadavky na označování potravin ve všech stadiích po-
travinového řetězce, kde se činnosti potravinářských pod-
niků týkají poskytování informací o potravinách spotřebite-
lům. Text nařízení se vztahuje na všechny potraviny určené 
pro konečného spotřebitele a na potraviny určené k zásobo-
vání zařízení společného stravování, 

–  návrh nařízení má za cíl blíže rozvést odpovědnost provo-
zovatelů potravinářského podniku za poskytování informa-
cí na obale,

–  zlepšení čitelnosti informací uváděných na obale je jedním 
z nejdůležitějších návrhů. Komise navrhla kromě zajištění 
dostatečně velkého kontrastu mezi tiskem a pozadím i mi-
nimální velikost 3 mm pro uvádění všech povinných údajů, 

–  návrh nařízení stanovuje seznam povinných údajů. Na oba-
le potravin musí být mj. uveden seznam složek. Návrh na-
řízení stanovuje několik výjimek, u kterých se nevyžaduje 
uvádění výčtu složek, jedná se zejména o alkoholické ná-
poje (pivo, víno, lihoviny). Po stanovené lhůtě 5 let bude 
provedeno vyhodnocení, resp. předložena zpráva o uplat-
ňování této výjimky, 

–  všechny složky nebo látky (uvedené v příloze nařízení) způ-
sobující alergii nebo nesnášenlivost musí být uvedeny na 
etiketě výrobku,

–  označování země původu nebo místa provenience po-
travin je dobrovolné. Nicméně v případě, že by opomenutí 
této informace mohlo uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde 
o skutečnou zemi původu nebo provenienci, je uvádění to-
hoto údaje povinné,

–  nejdůležitější novum návrhu je povinné nutriční označo-
vání, které by se mělo dle Komise nacházet v hlavním zor-
ném poli. Povinné nutriční označování se týká energetic-
ké hodnoty, množství tuků, nasycených mastných kyselin, 
sacharidů (s konkrétním uvedením cukrů) a soli. Obdob-
ně i v tomto případě navrhuje Komise výjimku pro alkoho-
lické nápoje předložení zprávy po 5 letech o uplatňování 
této výjimky. Tyto informace Komise navrhuje uvádět jako
množství na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci. Další 
nutriční údaje uvedené v nařízení v seznamu je možné uvá-
dět na dobrovolné bázi.

–  jiné formy vyjádření nutričních údajů mohou podle návrhu 

Komise členské státy vyvinout pouze prostřednictvím tzv. 
vnitrostátních systémů. Tento návrh Komise se snaží ze-
jména o podporu inovativních přístupů výroby a přizpůso-
bení se změnám na trhu a změněným požadavkům spotře-
bitelů, současně je cílem postupné zavedení určitého řádu 
do používání jiných forem vyjádření nutričních údajů,  

–  poskytování informací ve vztahu k nebaleným potravinám 
je možné podle návrhu Komise upravit na národní úrovni, 
avšak informace o alergenních látkách je vždy povinná.  

Obsah výše zmíněného návrhu nařízení je v současné 
době předmětem jednání pracovních orgánu Rady EU a Ev-
ropského parlamentu. Obecně je podporován záměr Evropské 
komise zrevidovat požadavky na označování potravin na 
komunitární úrovni, protože označování potravin na jednot-
ném trhu představuje základní komunikační prostředek mezi 
průmyslem a spotřebiteli a označování bývá rovněž jedním 
z nejčastějších problémů, které musí provozovatelé potravi-
nářských podniků řešit v rámci vnitřního trhu Společenství. 
Z právního hlediska se jedná o oblast velmi komplikovanou 
a současný legislativní stav neodpovídá technologickému 
pokroku v oblasti výroby potravin ani komunikačním mož-
nostem. Na základě dosavadních diskusí na úrovni pracovní 
skupiny se jednoznačně potvrdilo, že návrh nařízení skutečně 
přestavuje velmi komplexní úpravu. Během Českého před-
sednictví se podařilo vypracovat velmi dobrý základ pro další 
projednávání za Švédského předsednictví. Shrnutí dosavadní 
práce je promítnuto v dokumentu „Zpráva o pokroku“, který 
byl následně vzat na vědomí na zasedání Rady pro zeměděl-
ství a rybářství dne 22.–23. 6. 2009. 

Osobně se domnívám, že je velmi rozumné a chvályhodné 
předložit předpis, který bude sjednocovat základní požadavky 
na označování potravin. Je však v této otázce nutné skloubit 
jak požadavky spotřebitelů, tak požadavky výrobního odvět-
ví. Ze samotných jednání na úrovni Rady EU je zřejmé, že 
nalezení kompromisu, jasného a srozumitelného obsahu na-
řízení bude velmi komplikované a zdlouhavé. Samotné přijetí 
a účinnost textu nařízení lze očekávat v horizontu několika let 
a již dnes je jasné, že Evropská komise bude muset k řadě té-
mat zpracovat a předložit Guidlines, určitá vodítka k aplikaci 
příslušných ustanovení. Rovněž věřím, že původně stanovený 
cíl revize, tj. racionalizace a zjednodušení legislativy pro ozna-
čování potravin bude v maximální míře zachován. V důsledku 
výše zmíněných připravovaných změn v označování potravin 
bude nutné ve střednědobém horizontu provést rekodifi kaci 
českého potravinového práva, tj. připravit rozsáhlou novelu 
nebo zcela nový zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a ta-
bákových výrobcích, včetně revize příslušných prováděcích 
vyhlášek. O aktuálním stavu a připravovaných změnách 
v oblasti potravinového práva budou provozovatelé potravi-
nářských podniků průběžně informováni. 

Zdroj

http://eur-lex.europa.eu
http://www.mvcr.cz – Sbírka zákonů 
Průzkum MZe z roku 2006 – Názory spotřebitelů na označování 
potravin
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování 
informací spotřebitelům ze dne 30. 1. 2008 
Shrnutí zprávy o posouzení dopadů v souvislosti s otázkami 
týkajícími se obecného označování a nutričního označování ze 
dne 30. 1. 2008 �
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Zákon 
o potravinách

má svoji
historii vzniku 

a vývoje
Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Kořeny vzniku potravinářské legislativy – samotného záko-
na o potravinách a prováděcích vyhlášek k němu, sahají 

až do 19. století. V té době za panování Rakousko-Uherské-
ho císařství, jehož součástí byly též České a Moravskoslezské 
země a Slovensko, byly regulující závazné předpisy v oblasti 
výroby, distribuce a prodeje potravin na nejvyšší úrovni v rám-
ci Evropy. Na přelomu 19.–20. století bylo zpracováno velmi 
rozsáhlé dílo, zahrnující všechny dosavadní vědecké i prak-
tické poznatky a zkušenosti, shrnující všechny předpisy z ob-
lasti poživatin. Toto rozsáhlé dílo ve své době a následné době 
několika desítek let vysoce odborně fundované bylo nazváno 
Codex Alimentarius Austriacus a zveřejněno ve třech svaz-
cích, vydaných postupně v letech 1911, 1912 a 1917, pouze 
však v němčině. Upravovalo problematiku poživatin (potra-
vin a pochutin), kosmetických prostředků, užitých předmětů 
aj., ve vztahu k výrobě, složení, označování, názvosloví, do-
volené a nepovolené manipulace, chemické, fyzikální, mik-
robiologické a biologické zkoušení a posuzování jednotlivých 
poživatin. Dále pravidla pro oběh poživatin a některých před-
mětů užitých, vyplývajících zejména ze zákona č. 89/1897, 
říšského zákona o oběhu poživatin.

Kodex byl určen všem, kteří se zabývali výrobou, obcho-
dem a kontrolou, jako základní závazná směrnice.

Po vzniku naší republiky v roce 1918 byla problematice 
věnována značná pozornost. Kromě řady převzatých předpi-
sů z Rakousko–Uherska, které postupně zanikaly, bylo v ob-
dobí 1918–1937 (do okupace ČR Německem) vydáno více 
než 25 zákonů a více než 150 výnosů, vyhlášek a rozhodnutí, 
které se více nebo méně dotýkaly problematiky potravin, ze-
jména dílčích specifi ckých opatření k jednotlivým komoditám 
a druhům, ale též trestního práva.

Samozřejmě jako ucelený souhrnný předpis pro oblast 
potravin byl převzat v celé šíři a rozsahu výše uvedený Codex 
Alimentarius, podle kterého postupovaly kontrolní orgány 
a soudy v zemích České a Moravskoslezské (nikoli Sloven-
ské, kde setrvávala v platnosti především legislativa uherská) 
a tím potažmo i výrobci, dovozci i prodejci. Kontrolní orgány 
byly stanoveny v počátečních letech podle převzatého zákona 
č. 89/1897 o obchodu s potravinami a některými předměty 
užívání, a jednalo se o speciální orgány některých politických 
úřadů, magistrátů některých měst, okresní lékaře, orgány sa-
mosprávných sborů (zdravotní a potravní policie). Kromě 
toho vláda byla zmocněna k výkonu dozoru (který byl v její 
působnosti) zřizovat dozorčí orgány pro jednání ve sněmu.

V důsledku dalšího rozvoje hospodářství ČR začal potra-
vinový kodex pomalu zaostávat a také se stále více nepříznivě 
projevovala skutečnost, že nebyl k dispozici uživatelům jeho 

český překlad. Tyto hlavní důvody vedly k nutnosti revize ko-
dexu (novelizaci).

Z tohoto důvodu byla problematika kodexu projednána 
na širší politické bázi včetně vlády na základě výnosu Minis-
terstva zdravotnictví č. 2254/1934 z prosince 1934, vydaného 
na základě usnesení vlády. Kromě jiného zde byla stanove-
na schvalovací procedura a platnost rozšířena i na Slovensko 
a Podkarpatskou Rus. Tímto aktem se kodexu dostalo uznání 
jako ofi ciální právně závazné normy na území celé republiky, 
s názvem Potravní kodex československý.

Do konce roku 1934 bylo vydáno celkem 6 sešitů (jed-
notlivých publikací) s 16 kapitolami (obiloviny, luštěniny, 
chléb, pečivo, dále čerstvá zelenina, sušená zelenina, koření, 
jedlé houby, čerstvé jižní ovoce, sušené ovoce, kakao, káva, 
čaj, cukry a jejich náhražky, umělá sladidla). V následujícím 
roce 1935 byly vydány další 3 sešity s kapitolou Pivo a dokon-
čení i některých předchozích kapitol.

V roce 1936 byl publikován 10.–12. sešit s kapitolami 
XVII–XX (Petrolej, cukrářské zboží a cukrovinky, kysličník 
uhličitý, sodová voda a jiné uměle připravované uhličité ná-
poje), jako přílohy byly k jednotlivým kapitolám přidávány 
Potravinářské rozhledy, které se tak osvědčily pro jednotný 
výklad a lepší porozumění. Na žádost zemědělských organi-
zací a se souhlasem Ministerstva zemědělství byly kapitoly 
Obiloviny, Luštěniny, Chléb a pečivo znovu novelizovány.

Všechny dosud uvedené kapitoly byly redakčně zpraco-
vány do komplexního samostatného I. svazku Potravního ko-
dexu československého, vydaného v roce 1937.

Pro názornost: I. svazek s rozsáhlým jmenným rejstří-
kem a přílohami (tabulkové, obrazové) obsahuje 750 stran 
tisku.

Vzhledem k rozsahu dalších dosud nezpracovaných ka-
pitol původního Codexu Alimentarius Austriacus se před-
pokládalo vydání dalších 2–3 svazků. Tyto práce však byly 
narušeny a posléze zcela zastaveny v důsledku okupace ČSR 
a následnou světovou válkou.

Ve válečných letech byly dosavadní právní předpisy, 
včetně Potravního kodexu, nahrazovány ve většině případů 
německými předpisy, zejména nařízeními.

Krátce po ukončení druhé světové války došlo v únoru 
roku 1948 ke komunistickému puči a zásadnímu politickému 
obratu, bohužel nežádoucím směrem, v systému řízení hos-
podářství, a to na úplnou, direktivní regulaci státem.

V přímé souvislosti po zániku demokracie byla v krát-
kém čase zrušena většina zákonných předpisů i v oblasti po-
travinářství, včetně Potravního kodexu, a regulace zákonem 
postupně nahrazena úplnou regulací pouze na úrovni tech-
nických norem, jejichž závaznost nebyla stanovena zákonem, 
ale jen politickými rozhodnutími v podobě výnosů, rozhodnu-
tí a podobných aktů řízení vydaných příslušnými ministerstvy 
nebo i nižšími, organizačními institucemi (např. Ústřed-
ní správou nákupu u stanovených zemědělských produktů), 
aniž by byla opora (zmocnění) v zákoně.

V návaznosti na celoplošné znárodnění výrobní a ob-
chodní sféry její strukturalizace do výrobních oborů potravi-
nářského průmyslu se vytvořila při generálních ředitelstvích 
těchto oborů tzv. oborová normalizační střediska pověřená 
tvorbou oborových technických norem (ON) v těch oblas-
tech, které nebyly pokryty celostátními technickými normami 
– ČSN, jejichž tvorbou byla pověřena příslušná ministerstva, 
za koordinace Úřadu pro normalizaci a měření. Pro potraviny 
to bylo Ministerstvo potravinářského průmyslu, po jeho zru-
šení pak Ministerstvo zemědělství a výživy. Koordinátorem 
pro všechny ČSN byl pověřen Úřad pro technickou normali-
zaci a měření, později přejmenován na Úřad pro normalizaci, 
měření a zkušebnictví (ÚNMZ).
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Kromě těchto norem musel mít každý národní podnik 
pro své výrobky vypracovanou tzv. podnikovou normu, pokud 
nevyráběl výrobky zcela jen v rozsahu ČSN nebo ON.

Po vytvoření mezinárodního seskupení států RVHP 
(Rady vzájemné hospodářské pomoci) se sjednocovaly pří-
stupy k řešení, mj. též v oblasti technické normalizace.

Výsledkem byly mezinárodní normy RVHP, které byly 
uplatňovány zejména při obchodování mezi členskými země-
mi a státy v područí Sovětského svazu a ovlivňovaly i tvorbu 
ČSN.

Veškeré technické normy všech úrovní (PN, ON, ČSN), 
v celkovém rozsahu několika tisíc, velice podrobně až detailně 
stanovily příslušné podmínky a požadavky na každý jednotli-
vý výrobek, včetně zdravotního požadavku, a byly zcela závaz-
né pro obchodní partnery, kontrolované dozorovými orgány 
a neplnění sankcionováno. V důsledku toho byl postupně roz-
voj potravinářského sortimentu a průmyslu vůbec zakonzer-
vován. Vývoj této oblasti a zejména nové vědecké poznatky se 
velice zdlouhavě a obtížně dostávaly do praxe přes tuto nor-
malizační bariéru. Tento stav se prohluboval narůstajícími 
potížemi výrobních podniků v zaostávající modernizaci tech-
niky a technologie, narůstající zastaralostí a opotřebovaností 
technických zařízení (v celoplošném pohledu, bez zřetele na 
určité ojedinělé a spíše prominentní výjimky) důsledkem ne-
dostatku fi nančních prostředků. Tento stav ve svém důsled-
ku vedl k postupnému změkčování požadavků technických 
norem a tím i poklesu jakosti samotných výrobků. Nepřízni-
vý vývoj hospodářství se všemi nepříznivými důsledky včetně 
politických si uvědomovalo politické vedení tehdejšího reži-
mu. Zvláště v posledních letech svého panování. Ve snaze po 
řešení této situace došlo k některým opatřením, jako např. 
zrušení oborových podniků a jejich generálních ředitelství 
a k dalším strukturálním změnám, které se neobešly bez úpra-
vy příslušné legislativy.

V roce 1988 byl vydán pokyn Federálního minister-
stva zemědělství a výživy k tvorbě nového zákona o potravi-
nách, který by navazoval na Potravní kodex československý
z I. republiky.

Prvními kroky bylo zajištění všech dostupných podkladů 
a materiálů (což nebylo po více než 50 letech odstupu příliš 
snadné), projednání a stanovení koncepce z hlediska věcného, 
legislativně právního, stanovení metodického postupu a dal-
ších organizačně technických opatření, jakož i vztahu budou-
cího zákona k dosavadnímu systému technických norem.

V červenci 1989 byla vypracována a schválena osnova 
pro sestavení zásad zákona. Byly přitom vzaty v úvahu mj. 
podněty a doporučení mezinárodní organizace FAO/WHO 
členským zemím, které dosud neměly zákonnou úpravu po-
travin, aby vypracovaly a přijaly zákon o potravinách. Součas-
ně s tím byly vysloveny principy tohoto zákona.

V návaznosti na tyto přípravy federální vláda vydala 
usnesení č. 208/89, kterým bylo ofi ciálně uloženo minister-
stvu vypracování zásad zákona a jejich předložení do 31. 12. 
1990.

První návrh těchto zásad byl předložen počátkem listo-
padu 1989 do připomínkového řízení. Do těchto přípravných 
prací zasáhla listopadová revoluce, která svrhla dosavadní re-
žim, a následně bylo zrušeno FMZVž.

Změna politického režimu v roce 1989 si vyžádala samo-
zřejmě i změnu řízení národního hospodářství a s ním i úpra-
vu společenských vztahů v legislativě.

Přebudování právní soustavy je vždy časově velmi ná-
ročné a odvislé od rychlosti změn ve společnosti. 

V této souvislosti regulace podmínek a požadavků na vý-
robky soustavou technických norem přetrvávala ještě několik 
let po revoluci. Právního rámce tomuto systému se dostalo 

až v roce 1992, přijetím zákona č. 142/1992 Sb., o technic-
kých normách, který zrušil předchozí zákon č. 96/1964 Sb. 
a principiálně zcela nově řešil oblast technické normaliza-
ce. V této době existovalo v odvětví zemědělství (vč. potra-
vinářství) cca 500 ČSN (Československých státních norem) 
s celostátní působností a cca 3000 ON (Oborových norem) 
s působností v daném oboru a řádově několik tisíc PN (pod-
nikových norem), které však tímto zákonem regulovány 
nebyly. PN byly v postavení vnitropodnikového předpisu po-
drobně upravujícího požadavky na konkrétní výrobek v da-
ných podmínkách.

Zákon č. 142/1992 Sb. řešil danou problematiku na pře-
chodnou dobu, tj. do konečného legislativního řešení – v od-
větví potravinářství přijetím zákona o potravinách.

V návaznosti na postupující práce na zákoně o potra-
vinách byly novelou zákona o technických normách veškeré 
oborové normy zrušeny ke dni 1. 1. 1994 a ČSN znezávaz-
něny ke dni 1. 1. 1995, s výjimkou některých zemědělských 
produktů, např. syrové kravské mléko, obiloviny apod. Další 
poslání ČSN bylo určeno jako podklad k uzavírání smluvních 
vztahů usnadňující stanovení požadavků na jakost výrobku 
apod. mezi obchodními partnery.

Po schválení zásad zákona o potravinách federální vlá-
dou v roce 1991 pokračovala příprava jeho paragrafovaného 
znění. Práce na tomto zákoně byly zásadně narušeny a ča-
sově posunuty rozpadem federální ČSFR, ke dni 1. 1. 1993. 
V důsledku toho veškerá další řízení a koordinace prací v ČR
přešla na Ministerstvo zemědělství a výživy ČR. Nový návrh 
zásad zákona o potravinách byl předložen vládě ČR v říjnu 
1994. Po řadě připomínek a jejich dopracování byly zásady 
schváleny. Paragrafované znění návrhu zákona bylo předlo-
ženo o rok později (listopad 1995). V následujícím roce před-
ložen již vládní návrh do Parlamentu ČR, kde po zdlouhavém 
projednávání byl v dubnu následujícího roku – 1997 schvá-
len, s účinností od 1. 9. 1997 a zveřejněn ve Sbírce zákonů pod 
číslem 110/1997 Sb.

Současně s pracemi na přípravě zákona o potravinách 
v nové ČR započaly práce na přípravě „potravinového kode-
xu – potravní knihy“, jako prováděcího předpisu k tomuto 
zákonu.

Koncepce přípravy vycházela z těchto aspektů:
–  rozpracování problematiky technologie výroby balení, 

přepravy, skladování, označování, požadavků na jakost 
a zdravotní nezávadnost, a to podle jednotlivých oborů, 
resp. komodit

– využití vědeckovýzkumných poznatků a zkušeností
–  konfrontace těchto poznatků se zkušenostmi výrobní

praxe
–  v možné míře uplatňování a využívání předpisů EU a sou-

sedních západních států

Legislativní forma zpracování byla ponechána na úplný 
konec těchto prací.

V první fázi (1993–1994) byly na základě smluvního za-
dání vypracovány příslušnými výzkumnými ústavy, vysokými 
školami, Státním zdravotním ústavem a dalšími institucemi 
odborné studie s konkrétními návrhy řešení v jednotlivých 
komoditách, v další fázi probíhaly velmi početné oponen-
tury za účasti zástupců výrobní praxe a současně s tím po-
kračovalo systematické formování do přijatelné podoby 
předpisů. V závěrečné fázi (1996) byly zahájeny legislativ-
ní úpravy s rozhodnutím o defi nitivní podobě – prováděcích 
vyhláškách.

Jejich projednávání a schvalovací proces trval celý rok. 
Celkový počet těchto původních vyhlášek činil 22, z toho
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15 vyhlášek zpracováno pod gescí Ministerstva zemědělství
a 7 vyhlášek pod gescí Ministerstva zdravotnictví. 

Nabyly účinnosti převážně koncem roku 1997.
Každá právní norma s širším záběrem působností, jakou 

je i zákon o potravinách, se nevyhne úpravám a změnám vyvo-
laným vývojem společenských vztahů a vývojem souvisejících 
předpisů v dané oblasti. Také tento zákon bylo nutno několi-
krát od svého vzniku upravovat.

Převážná část těchto úprav byla však malého rozsahu 
a často formálního charakteru, provedena nepřímou noveli-
zací tak, aby zákon nebyl v legislativním nesouladu s novela-
mi ostatních souvisejících zákonů.

K prvním úpravám dochází až po 3 letech praktického 
působení zákona, tj. od roku 2000. Méně podstatné úpravy 
byly provedeny nepřímými novelami, prostřednictvím novel 
zcela jiných přímo nesouvisejících zákonů, a to
–  zákonem č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/

1990 Sb., o metrologii
–  zákonem č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravi-

nářské inspekci
–  zákonem č. 131/2003 Sb., kterým se mění a doplňuje zák. 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
–  zákonem č. 274/2003 Sb., kterým se mění a doplňuje zák. 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
–  zákonem č. 94/2004 Sb., kterým se mění zák. č. 477/2001 

Sb., o obalech
–  zákonem č. 392/2005 Sb., kterým se mění a doplňuje zák. 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
–  zákonem č. 441/2005 Sb., kterým se mění zák. č. 531/

2000 Sb., o fi nančních orgánech
–  zákonem č. 229/2006 Sb., kterým se mění a doplňuje zák. 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

–  zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění zák. č. 182/
2006 Sb., o odpadech.

Úpravy těmito zákony se týkaly zejména upřesnění ně-
kterých povinností výrobců, ohlašování zásob stanovených 
druhů potravin, povinnosti při uvádění potravin do oběhu, 
drobné úpravy v označování tabákových výrobků, formula-
ce působností některých dozorových orgánů, upřesnění ně-
kterých požadavků na zdravotní nezávadnost, doplněna 
zmocnění k úpravě prováděcích vyhlášek atd., a samozřejmě 
doplnění sankcí za nedodržení nových povinností.

K zásadnějším úpravám a doplňkům zákona o potra-
vinách došlo přímými novelami, a to ještě v době před vstu-
pem ČR do EU, které byly motivovány přípravami na tento 
vstup ČR do EU. V oblasti legislativy byl stanoven úkol zhar-
monizovat (přizpůsobit, sladit) národní předpisy s potravino-
vým právem EU. Harmonizace v této době vyžadovala nejen 
upřesňování a úpravy některých ustanovení zákona, ale pře-
devším doplnění nových ustanovení, která byla přijata v té 
době do závazných předpisů ES.

První takovouto přímou novelou byl zákon č. 306/2000 
Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1997 Sb., o po-
travinách a tabákových výrobcích.

Tato novela především doplnila některé nové pojmy a je-
jich defi nice, další povinnosti výrobců potravin v oblasti hygie-
nických požadavků ve výrobě a distribuci, povinnosti výrobců 
i prodejců dodržovat opatření vlády přijatá v krizových obdo-
bích, nová úprava celé oblasti ozařování potravin ionizujícím 
zářením, úprava a prohloubení klasifi kace těl jatečných zví-
řat za účelem jejich oceňování, doplněno označování vnějších 
obalů s potravinou, označování potravin nového typu včetně 
GMO, země původu potraviny, zavedena alternativa označení 
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jména a adresy výrobce nebo dovozce nebo prodejce, dopl-
něn zákaz nabízení prodeje klamavým způsobem, zpřesněna 
ustanovení o podmínkách uvádění do oběhu atd.

A samozřejmě upraveny sankce za nedodržení nových 
povinností.

Těsně před vstupem ČR do EU byla přijata další přímá 
novela, a to zákonem č. 316/2004 Sb., která završila úplnou 
harmonizaci zákona o potravinách s příslušnou evropskou 
legislativou.

Novelou byly doplněny další povinnosti výrobců, pro-
dejců a distributorů a pro tyto podnikatele zavedeno jednot-
né označení, jako provozovatelé potravinářských podniků 
(v souladu s nařízením č. 178/2002 ES), doplněna povinnost 
dodržovat bezprostředně závazné (v další novele označené 
jako přímo použitelné) předpisy ES, a to pod sankcí, doplně-
ny nové hygienické požadavky na výrobu, prodej, distribuci 
a jejich kontrolu, zpřísněn režim kontroly jakosti a nezávad-
nosti potravin při dovozu a vývozu ze třetích zemí, do kont-
rol zapojeny též orgány celní správy, upraveny povinnosti při 
výrobě a dovozu přídatných látek, upraveny požadavky pro 
výrobu a dovoz potravin pro zvláštní výživu, doplňky stravy, 
dokončena úprava v oblasti ozařování potravin, klasifi kace těl 
jatečných zvířat, upřesněna některá ustanovení při označová-
ní potravin včetně potravin nového typu a GMO a jejich uvá-
dění do oběhu. Nově bylo zapracováno přelomové ustanovení
(§ 11a), podle kterého nelze odmítnout v ČR potravinu pů-
vodem z EU v případě, že tato potravina odpovídá platnému 
předpisu v zemi původu nebo byla zde vyrobena podle pravidel 
správné výrobní praxe, a to i v případě, že tato potravina neod-
povídá požadavkům ČR. Výjimkou by byl pouze odůvodněný 
národní zájem ČR. Platí to samozřejmě i v opačném směru.

Tímto ustanovením byla odstraněna poslední možnost 
ochrany domácího trhu a zcela otevřen evropský jednotný trh 
s potravinami.

Dále byl završen legislativní předpoklad pro bezchyb-
né fungování systému rychlého varování o vzniku rizika 
(RASFF) se zapojením orgánů státní správy.

Přijetím tohoto zákona byla završena požadovaná har-
monizace s předpisy ES a zákon o potravinách přijat orgány 
EU jako harmonizovaný.

Zákon o potravinách v úpravě zákona č. 316/2004 Sb. 
a nepřímých novel prakticky působil až do roku 2008. Vývoj 
společenských vztahů v samotné EU, rozvoj vědy a techniky 
v oblasti potravin, výsledky výzkumu vlivu potravin a zejména 
jejich složek (přídatných látek, aromatů, enzymů, mikroorga-
nismů, zcela nových surovin rostlinného a živočišného původu 
atp.) na zdraví člověka vyžadují pečlivé sledování a hodnocení 
a v této souvislosti posouzení, zda dosavadní regulace této ob-
lasti potravinářskou legislativou ještě vyhovuje.

Současně s tím se stále důrazněji potvrzuje, že jednotný 
trh a vývoj vztahů v rámci zemí EU vyžaduje mj. též jednotný 
postup přípravy a tvorby legislativy, za koordinace zastupitel-
ských orgánů EU. K této činnosti mají tyto orgány též soustře-
děné fi nanční možnosti, nesrovnatelně větší než jednotlivé 
státy. V této souvislosti a při naplňování prioritního zájmu 
všech – zajišťování bezpečnosti potravin pro spotřebitele, je 
každoročně přijímáno několik desítek zcela nových nebo no-
velizujících předpisů ES. V posledních letech se legislativa ES 
přesouvá především do přímo použitelných nařízení, zčásti 
do rozhodnutí, na úkor směrnic.

Z toho důvodu zákon o potravinách ČR nevyžaduje čas-
tější a zásadnější úpravy, přesto však je nezbytná soustavná 
kontrola a občasná aktualizace tak, aby zákon nebyl v rozporu 
s legislativou ES a dále aby sloužil k uplatňování potřebných 
změn v podmínkách a požadavcích, jejichž řešení je ponechá-
no na národní úrovni.

K poslední přímé novelizaci zákona o potravinách došlo 
v roce 2008, přijetím zákona č. 120/2008 Sb.

Principiálně byla vypuštěna řada ustanovení, která byla 
před vstupem do EU převzata z příslušných nařízení ES a po-
nechány zde jen odkazy na příslušná čísla těchto nařízení. Tím 
byla odstraněna duplicita těchto ustanovení a zabráněno pří-
padným nepřesným formulacím a nepřesným výkladům. 
–  nově byly upraveny povinnosti provozovatelů potravinář-

ských podniků (§ 3),
–  upřesněny povinnosti při výrobě, dovozu a uvádění do obě-

hu přídatných látek (§ 3a) a potravin pro zvláštní výživu 
(§ 3 c)

–  nově formulovány informační povinnosti provozovatelů 
potravinářských podniků při fortifi kaci některých potravin 
vitaminy, minerálními látkami nebo jinými látkami s nut-
ričním účinkem (§ 3 d)

–  upraveno znění podmínek a požadavků při klasifi kaci těl 
jatečných zvířat (§ 4 a)

–  upřesněny některé formulace ustanovení pro uvádění po-
travin do oběhu (§ 11)

–  upraveny pravomoci a úkoly MZe a MZd v rámci působ-
nosti tohoto zákona (§ 15)

–  zpřesněny některé formulace v působnostech dozorových 
orgánů (§ 16)

–  upřesněny sankce za porušení zákona (§ 17), nově formu-
lovány sankce za nedodržení předpisů ES (§ 17 a – § 17 i)

–  další, méně významné či formální úpravy

Uvedená úprava zákona o potravinách novelou č. 120/
2008 Sb. je k současnému datu poslední platnou.

Vzhledem k tomu, že právních úprav zákona o potravi-
nách přímými a nepřímými novelami byla celá řada, čímž se 
zákon stal značně nepřehledným, bylo vládou ČR vydáno úpl-
né znění zohledňující veškeré úpravy a zapracované do jedi-
ného zákona.

Poprvé bylo úplné znění vydáno v roce 2004 a zveřejně-
no ve Sbírce zákonů pod č. 456/2004 Sb., druhé a k dnešnímu 
dni poslední úplné znění bylo vydáno v roce 2008 a zveřejně-
no ve Sbírce zákonů pod č. 224/2008 Sb., zohledňující veš-
keré platné novely včetně poslední přímé novely zákonem
č. 120/2008 Sb.

Úpravy, změny a doplňky v zákoně o potravinách v ča-
sovém průběhu jejich přijímání často vyžadovaly a vyžadují 
adekvátní úpravy v příslušném prováděcím předpise – vyhláš-
kách MZe nebo MZd. Samozřejmě některé úpravy vyhlášky 
naopak byly prováděny beze změn zákona, vždy však za pod-
mínky, že odpovídaly zmocnění v zákoně a nepřekračovaly 
povinnosti nad rámec tohoto zákona. Jak již bylo uvedeno na 
začátku, v roce 1997 bylo po schválení zákona o potravinách 
vydáno celkem 19 vyhlášek (z toho 12 pod gescí MZe a 7 pod 
gescí MZd). Jejich počet se k dnešnímu dni rozrostl na více 
než 30 platných vyhlášek (z toho 17 MZe a 15 MZd), přičemž 
v rámci jejich novelizace bylo přijato a je platných k současné-
mu dni celkem 40 novel.

V souvislosti s trendem zvyšování podílu přímo použi-
telných předpisů ES oproti směrnicím se v posledních letech 
počet prováděcích vyhlášek i jejich novel ustálil a prakticky se 
již nerozšiřuje.

Poznámka redakce:

Autor článku byl v čele pracovních skupin, jejichž úkolem 
bylo připravovat potravinářskou legislativu, a to od samého po-
čátku prací v roce 1988 až po završení její harmonizace v roce 
2004.  �
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Několik pohledů
na obaly potravin

Ing. VLADO VOLEK,
ředitel,

OBALOVÝ INSTITUT SYBA s. r. o.

Než se podíváme na obaly potravin z několika důležitých 
úhlů pohledu, je dobré si uvědomit, pro jak širokou pa-

letu výrobků jsou potravinářské obaly určeny. Balit potřebu-
jeme jak čerstvé, tak zpracované potraviny. Jiné požadavky
jsou kladeny na obaly pro potraviny mražené, jiné pro konzer-
vované sterilizací. I v sektoru nápojů lze spatřit značné rozdí-
ly: sycené nápoje, nápoje s obsahem alkoholu, ovocné šťávy. 
Samostatnou kapitolu tvoří pekárenské výrobky, jinou speci-
fi ckou skupinou je mléko a produkty z něj. A opět jiné poža-
davky jsou kladeny na obaly pro sektor rychlého občerstve-
ní a podobně. Toto není výčet či kategorizace, pouze nástřel 
poukazující na obrovský záběr sektoru obalů pro potraviny. 
Ostatně balicí technologie pro potraviny včetně vhodných 
obalových materiálů tvoří podstatnou část obalového trhu, 
prameny z různých průzkumů uvádí 60–70 %.

Obal v pavučině předpisů

K výrobě, užívání, aplikaci obalů a dokonce i k nakládá-
ní s odpady z obalů se váže řada předpisů a technických no-
rem. Řada z nich předepisuje i použití určitých značek, pik-
togramů.

Materiálová identifikace

V souladu s evropskými předpisy dává i český zákon 
o obalech označení materiálu, z něhož je obal vyroben na dob-
rovolnou bázi. Značení je dobrovolné, ale nikoli bezbřehé. 
Zapomeňte na ČSN 77 0052-2, držte se příloh Rozhodnutí 
komise 97/129/ES, které stanoví číselné kódy a písmenné 
zkratky pro jednotlivé materiály. 

Zde se poměrně často chybuje: například pokud v troj-
úhelníku je číslice 7 a pod trojúhelníkem zkratka PAP, je to ne-
smysl. Sankce dle zákona o obalech: stažení výrobku z trhu… 
Pozor, na Slovensku je to jinak.

Zálohovaný obal 

Vratné zálohované obaly, zejména lahve, je nutné ozna-
čit v souladu s příslušnou českou technickou normou, na kte-
rou se odvolává vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 
nápisem ZÁLOHOVANÝ OBAL. Pozor, na Slovensku je Ná-
vratný obal.

Šlehačka ve spreji

Potravinu, například šlehačku v aerosolové plechovce, je 
nutné označit v souladu s příslušnou českou technickou nor-
mou, na kterou se odvolává vyhláška Ministerstva průmyslu 
a obchodu vhodným nápisem vyjadřujícím speciální zacháze-
ní s obalovým odpadem, například nápisem NEVHAZOVAT 
DO OHNĚ – NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

Panáček

Oblíbený „panáček“, „basketbalista“, „tidy man“ je 
ukotven v české technické normě, ale její použití v tomto smě-
ru je naprosto dobrovolné. Panáček být na obalu může, ale ne-
musí. Pozor, na Slovensku je to jinak.

Číše a vidlička

Obaly a obalové materiály určené pro přímý kontakt 
s potravinami, pokud ještě nejsou při dodání v kontaktu s po-
travinou, musí být určeným způsobem označeny. Může to být 
nápisem „Pro potraviny“ nebo značkou „číše a vidlička“. Po-
kud se nejedná o dodávku spotřebiteli, postačí označení na 
přepravním obalu. Tyto obalové materiály musí provázet pří-
slušné prohlášení.

REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals). Výrobci obalových prostředků nesmějí použí-
vat neregistrované látky pro výrobu těchto prostředků. Navíc 
v registraci musí být uvedeno, že příslušná registrovaná látka 
může být používána pro výrobu těchto obalových prostředků. 
Může být vyžadováno prohlášení o registraci (přeregistraci).

k“ b k b li “

ateriály určené pro př
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Vysledovatelnost

K povinnosti doložit, z které krávy je prodávané maso, 
přistoupila povinnost být schopen prokázat, i z které fólie, od 
jakého dodavatele je obal zmíněného masa. Způsobů je mno-
ho, od tužky a pytlíku od mouky až po sofi stikované systémy 
založené na snímání čárových kódů nebo RFID.

Zelený bod

Ochranná známka „Zelený bod“ není synonymem či mí-
rou „ekologičnosti“ obalu. Vyjadřuje, že do systému zpětné-
ho odběru AOS EKO-KOM je uhrazen poplatek na využití 
odpadu z příslušného obalu. Pozor, velikost terčíku značky je 
minimálně 6 mm. Použité barvy jsou také dány – PANTONE: 
366C a 343C, CMYK: 18-0-47-0 a100-0-69-60; v případě jed-
nobarevného potisku se jedna barva netiskne a druhá je shod-
ná s barvou potisku.

Uhlíková stopa

Mezi módní trendy bezesporu patří hnutí kolem tzv. uh-
líkové stopy. Tento pojem vyjadřuje množství oxidu uhličitého 
vyprodukovaného při výrobě obalu. Číselná hodnota se uvá-
dí v gramech a používá se značka, kterou zavedlo sdružení
CARBON TRUST. 

RESY

Značka RESY má smysl pouze pro obaly z lepenky dodá-
vané na německý trh. Sdružení RESY vydává licence, popla-
tek nezahrnuje náklady na recyklaci odpadů z těchto obalů.

Biodegradovatelné obaly

Obaly, které splňují požadavky evropské technické nor-
my na biodegradabilitu, je možné označit například značkou 
zkušebny DIN-CERTO.

Obaly pro mikrovlnky

Na obalech může být řada dalších piktogramů vyjadřují-
cích vlastnosti samotného obalu nebo baleného zboží. Vhod-
né piktogramy mohou sdělovat spotřebiteli vhodnost obalu 
pro ohřev v klasických horkovzdušných troubách, v mikro-
vlnkách nebo dokonce možnost mytí v myčkách.

Správná výrobní praxe

Zvýšený důraz na ochranu spotřebitele v evropském po-
litickém prostředí se promítá i do výroby a distribuce obalů 
pro balení potravin. Požadavky po desetiletí uplatňované na 
hygienu a kázeň při výrobě farmaceutických obalových mate-
riálů se vydáním příslušných evropských předpisů posunuly 
i do sektoru výroby obalů a balicích materiálů pro potraviny. 
OBALOVÝ INSTITUT SYBA letos vydal Manulál SVP – oba-
ly, obalové materiály a pomocné obalové prostředky na balení 
potravin. Členům obalové asociace SYBA je manuál poskyto-
ván bezplatně.

Braille dobrovolně

Zatímco na obalech léčiv musí být jejich 
název proveden i v Braillově slepeckém písmu, 
použití tohoto typu označení produktu na oba-
lech potravin je zcela na dobrovolné bázi. Jsou 
jisté signály o snaze o zavedení takového zna-
čení povinně pro potraviny, nicméně zatím je 
to záležitost marketingová k upoutání pozor-
nosti zákazníků.

Grafický design a kvalita tisku

Někdy se ani renomovaným výrobcům nepovede sklou-
bit požadavky legislativy i spotřebitele na dobrou čitelnost 
informací na obalech. Často bývá špatná volba barevné kom-
pozice designu, malý kontrast pozadí a textu. A to nemluvím 
o podfuku 2 zdarma: zdarma nic není, spotřebitel kupuje toto 
balení za nabízenou cenu.  

�

kd b ů d kl

U

a Zelený bod“ nen

má smysl pouze pro o

ňují požadavky evrops
j ž é či

že být řada dalších pik

y

o b a l y ,  b a l e n í  a  o z n a č o v á n í  p o t r a v i n



23
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
0

9
i n f o r m a c e

Obaly,
zákony
a krize 

Ing. ZBYNĚK KOZEL, 
generální ředitel, 
EKO-KOM, a. s.

Třídění odpadů je už dnes pro mnoho lidí samozřej-
mostí. Kontejnery vidíme na každém rohu, témata tří-

dění a recyklace odpadů se skloňují ve všech pádech. Za 
celým systémem třídění a využití obalových odpadů stojí 
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., která 
se stará o zajištění splnění zákonných povinností zpět-
ného odběru a využití obalových odpadů pro své klienty. 
Spolupracuje s obcemi a dalšími subjekty v odpadovém 
řetězci a fi nančně se podílí na třídění a dalším využití 
obalového odpadu. 

Ovšem letošní rok měl pro odpadové hospodářství 
připravenou zatěžkávací zkoušku. Ceny druhotných su-
rovin rapidně spadly dolů, systém třídění a recyklace od-
padů byl v ohrožení. Klíčovým spojencem v boji proti kri-
zi a zhroucení vybudované sítě třídění a využití odpadů se 
stala společnost EKO-KOM, která postupnými kroky sta-
bilizovala situaci odpadového hospodářství.

Letošní rok byl pro odpadové hospodářství zvlášť složi-
tý. Pokles poptávky na trhu znamenal pokles cen druhotných 
surovin, čímž byl ohrožen celý systém třídění a recyklace 
odpadů. Z důvodu nízké poptávky na asijských trzích tak ra-
pidně šly ceny dolů především u plastů, papíru a kovů. Hrozi-
lo, že lidé přestanou třídit odpady, které v tu dobu neměly do-
statečné uplatnění na trhu. Výkupny sběrných surovin si za 
suroviny nechávaly dokonce platit, v lepších případech ode-
bíraly některé komodity zdarma. 

Z tohoto důvodu vytvořila společnost EKO-KOM ve 
spolupráci se Svazem měst a obcí ČR tzv. stabilizační pro-
gram, jehož cílem byla zejména ekonomická stabilizace 
úpravy a dotřiďování odpadu, které jsou klíčové pro zajiště-
ní odbytu vytříděných odpadů na trhu druhotných surovin. 
V rámci stabilizačního programu došlo ke zvýšení odměn ob-
cím za sběr využitelných odpadů, společnost také fi nančně 
podpořila dotřiďovací zařízení. Tento krok byl pro zachování 
stávajícího systému třídění a využití odpadů nezbytný, proto-
že zejména kvalitně vytříděný odpad umožňuje produkovat 
surovinu vyšší kvality, která má pak lepší uplatnění jak na do-
mácím, tak zahraničním trhu. 

Pohled na současnost

Po tři čtvrtě roce propadu cen druhotných surovin do-
chází nyní k postupné stabilizaci odbytu druhotných surovin. 
Nikdo neumí ani nemůže v současné chvíli s jistotou říct, jak 
se bude celá situace na trhu s druhotnými surovinami vyvíjet 
v dalších měsících. 

o b a l y ,  b a l e n í  a  o z n a č o v á n í  p o t r a v i n
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Jistotou jsou efektivně aplikované nástroje stabilizační-
ho programu společnosti EKO-KOM, které přináší pozitivní 
výsledky. Systém třídění a recyklace odpadů funguje a zůstal 
zachován v takové podobě, jak jsou na něj lidé po léta zvyklí. 

Krize druhotných surovin, která potrápila celou Evropu, 
ukázala, že i v takových situacích se ve spolupráci se všemi 
postiženými stranami odpadového hospodářství a průmyslu 
dá najít řešení. Důležitým hnacím motorem k zachování ce-
lého systému je také fakt, že bez ohledu na krizi musí Česká 
republika splňovat procenta recyklace dané EU.

Na špici ve třídění

Obecně řečeno můžeme říct, že Češi jsou úspěšní „třídi-
či odpadů“. Německé sousedy jsme porazili podle posledních 
dat z Eurostatu ve sběru plastových obalových odpadů. Ke 
třídění odpadů lhostejní rozhodně nejsme, vždyť dlouhodobě 
se aktivně na třídění podílí kolem sedmdesáti procent obyva-
tel ČR! Každým rokem stoupá počet vytříděných odpadů na 
obyvatele, čímž splňujeme veškeré požadavky EU, která sta-
novuje procenta recyklace. 

Množství vytříděného odpadu připadající na jedno-
ho obyvatele za rok je více než uspokojivé. Ještě v roce 2002 
se vytřídilo v průměru 24,4 kilogramu odpadů na obyvate-
le a rok a o pět let později, v roce 2007, to bylo již 48,7 kg/
obyv. a rok. V loňském roce už dosáhla výtěžnost vytříděné-
ho odpadu na obyvatele a rok 53,1 kg. Z příspěvků podniků 
byly v roce 2008 fi nancovány náklady na sběr a třídění obalo-
vé složky komunálních odpadů 5 791 obcím a městům zapo-
jeným v systému EKO-KOM. Na třídění odpadů se tak mělo 
možnost podílet více než 10,1 mil. obyvatel, tedy 98 % popu-
lace ČR žijící v těchto městech a obcích.

Obalová legislativa
a fungování systému

Jak již bylo zmíněno, o celý systém třídění a využití oba-
lového odpadu se v ČR stará nezisková Autorizovaná oba-
lová společnost EKO-KOM. Firma, jejíž počátky sahají na 
počátek devadesátých let, měla za cíl vybudovat efektivní sys-
tém nakládání s tříděnými obalovými odpady a jeho využití. 
V roce 2002 byla společnost EKO-KOM autorizována MŽP 
k poskytování služeb zajištění zpětného odběru a využití oba-
lových odpadů podle zákona o obalech. Společnosti pro-
dukující balené zboží, které se rozhodly využít služeb AOS, 
každé čtvrtletí vykazují množství obalů, které uvedly na trh 

nebo do oběhu. Dle tohoto množství hradí poplatky za zajiš-
tění zpětného odběru a využití obalových odpadů do systému
EKO-KOM. Na druhé straně spolupracuje EKO-KOM s ob-
cemi, které dostávají příspěvky na zajištění tříděného sběru 
komunálních odpadů v obcích, jejichž výše závisí na množ-
ství vytříděných odpadů u nich v obci. Spolupracuje a fi nanč-
ně se podílí také na dalším dotřídění, úpravě odpadů a při fi -
nálním zpracování na nové výrobky. Nedílnou součástí aktivit 
společnosti EKO-KOM je dlouhodobá činnost v oblasti osvě-
ty a vzdělávání týkající se třídění, recyklace a vůbec správné-
ho nakládání s odpady, bez které by celý systém třídění odpa-
dů nemohl dostatečně efektivně fungovat. 

Cesta k ekologii

Systém sdruženého plnění zajištění zpětného odběru 
a recyklace obalů ukázal, že je důležitým prvkem v odpado-
vém hospodářství a příjmy z něho se staly významnou po-
ložkou obecních rozpočtů určených na nakládání s odpady. 
V neposlední řadě se však stal také významným prvkem eko-
logické výchovy obyvatel. Do budoucna je jeho hlavním úko-
lem nejen splnit pro své klienty všechny zákonné poža davky 
vyplývající z předpisů EU na další zvyšování recyklace, ale 
i dále zefektivnit celý řetěz operací od sběru a třídění odpadu 
až po jeho fi nální využití tak, aby ochrana životního prostředí 
a primárních surovin byla ještě intenzivnější a současně byl 
systém i nadále efektivní. 

Autorizovaná obalová společnost jako nástroj 
k naplnění cílů zákona o obalech 

Směrnice o obalech a obalových odpadech přijatá EU 
v roce 1994 je nejstarším evropským předpisem, který je 
založen na principu odpovědnosti výrobce za celý životní 
cyklus výrobku. Přeneseně přes národní legislativy ve vět-
šině států EU ukládá výrobcům zajistit sběr a recyklaci po-
užitých obalů. Uplatnění této směrnice přineslo do Evropy 
nový pojem, kterým je kolektivní plnění odpovědnosti vý-
robce. Kolektivní systém je jediný způsob, jak prakticky za-
jistit uplatnění odpovědnosti výrobce konkrétního obalu za 
jeho recyklaci v situaci, kdy se tento obal stane anonymní 
součástí domovního odpadu. Smyslem kolektivního systé-
mu je sdružit prostředky všech výrobců a ve spolupráci s ob-
cemi a občany zajistit recyklaci a využití všech obalů v jed-
notném a pro spotřebitele jednoduchém systému nakládání 
s odpadem.  �
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Balím,
balíš, balíme 

Ing. JAN ŠVEJNOHA, jednatel,
Norbert Schaller, spol. s r. o.,

Schaller Lebensmitteltechnik

O významu obalu jakéhokoli zboží jistě nikdo nepochy-
buje. U potravin to pak platí několikanásobně. Nechci 

se pouštět do příliš odborných diskuzí, kterých je na toto 
téma hodně. Jde mi o pohled na vzájemný vztah spotře-
bitel–výrobce a vazbu na ekologii. Plnění tří základních 
funkcí obalu − a to, že chrání, prodává a informuje − v sobě 
zahrnuje pro toho, kdo výrobek balí celou škálu úkolů a po-
vinností. Kromě toho pohled na jednotlivé problémy se mění 
podle možností daných vývojem techniky, podle poznatků 
vědy, podle požadavků legislativy a v neposlední řadě podle 
požadavků zákazníka.

Pokud naši úvahu začneme funkcí ochrannou, pak 
již zde se jedná o několik aspektů. Setkává se tu problém 
ochrany před znečištěním ještě před zabalením hotového 
výrobku, problém kvality obalu co do údržnosti, problém 
ochrany proti následné kontaminaci, problém vzhledu 
zabaleného výrobku a omezení jeho nežádoucích změn. 
K tomu přistupuje problém odolnosti a prostorové 
výhodnosti obalu při přepravě od výrobce k prodejci 
a dále i snadné přepravitelnosti k zákazníkovi a snadného 
zbavení obalu před kuchyňskou úpravou nebo přímou 
konzumací. Tuto škálu problémů korunuje otázka, která 
výrazně nezatěžuje jednotlivého konečného spotřebitele, 
ale globálně je problémem číslo jedna. Je to minimalizace 
spotřeby množství obalů. S nárůstem rozsahu balení − 
a to nejen potravin − roste hrozba, že svět bude zavalen 
použitými obaly. Dnes se balí tisíce výrobků všeho druhu, 
o jejichž balení ještě před pár lety nikdo neuvažoval, 
a likvidace těchto obalů je neobyčejně náročná. Příroda 
sama si s likvidací drtivé většiny obalů neví rady a ani 
likvidace průmyslová není bez problémů. Ve většině případů 
se zde naráží na problematiku životního prostředí.

Protože určité množství potravinářských surovin − ať 
už živočišného nebo rostlinného původu − je ohroženo tím, 
že může podlehnout zkáze ještě před tím, než se dostane 
z prvovýroby ke spotřebiteli, je věnována intenzivní péče 
otázkám balení, především vývoji balicích strojů a obalového 
materiálu. Všichni víme, že potraviny se balí i s využitím 

I pack,
you pack, we pack 
Ing. JAN ŠVEJNOHA, Company Executive,
Norbert Schaller, spol. s r. o.,
Schaller Lebensmitteltechnik

Překlad:
RNDr. STANISLAVA EL-HADY

Nobody doubts the importance of goods packing. In case 
of food products, it is true several times. I do not want 

to enter much too technical discussions frequently occur-
ring in case of this topic. I am interested in the view of mutual
relationship consumer-producer and relation to ecology. Ful-
fi lment of three general functions of packing – meaning it 
protects, sells and informs – includes for the one packing the 
product, the whole range of tasks and obligations. Apart from 
this, the view of individual problems changes according to 
possibilities created by developing technology, according to 
scientifi c information, requirements of legislation, and last 
but not least, according to customer requirements.

If we start our thoughts by the protection function, it
already here concerns several aspects. Several issues meet 
here: the issue of protection against pollution already before
packing of finished product, the issue of packing quality 
with regards to maintenance, the issue of protection against 
a possible following contamination, the issue of appearance 
of packed product, and limitation of undesirable changes. In 
addition, there is the issue of resistance and spatial advan-
tageousness of packing during transport from producer to
retailer, and also an easy way of transport to customer and 
easy elimination of packing before preparation in kitchen or 
direct consumption. This spectrum of issues is crowned with 
the issue that does not represent any signifi cant burden for in-
dividual consumer, however, it is the challenge number one 
in global sense. It concerns minimizing the consumption of
packing volume. As the scope of packing grows – not only in 
case of food products – a threat is increasing that the world will 
be fl ooded with the used packing materials. We currently pack 
thousand of products of all kind while nobody even considered 
their packing few years ago, and elimination of these packing 
materials is quite demanding. Nature itself does not have ca-
pacity to deal with the elimination of overwhelming majority 
of packing materials nor industrial elimination is easy. In the 
majority of cases, it concerns environmental issue.

As a certain volume of food raw materials – of animal 
or plant origin – is threatened by the fact they can spoil
already before getting from primary production to consumer, 
a high attention is paid to the issues of packing, especially 
to development of packing machinery and packing 
materials. We all know that food products are packed using
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vakua do smrštitelných fólií, které kopírují a zvýrazňují 
tvar výrobku na podložce, že se balení provádí do ochranné 
a modifi kované atmosféry. Pro úspěšné balení, plnící všechny 
požadavky a umožňující použití různých technologií, 
jsou klíčovým bodem balicí stroje. Naše fi rma má ve svém 
prodejním programu baličky fi rmy Sealpac, které pokrývají 
potřebu balení velké části potravin. Díky speciální konstrukci 
z nerezové oceli, která zaručuje minimální opotřebení i při 
vysokém zatížení, nenáročnou údržbu, snadné čištění a tedy 
vysokou hygienu, nabízejí tyto stroje vysoký výkon a nižší 
náklady. Baličky se nabízí ve dvou oddělených řadách. 
Stroje řady A jsou plně automatické a jsou určeny pro balení 
produktů do hotových misek nejrůznějších tvarů, které si 
zákazník zvolí. Druhá řada baliček, označovaná RE, sama 
tvaruje misky z měkké či tvrdé hlubokotažné spodní fólie. 
U všech modelů je samozřejmě možné balení v modifi kované 
atmosféře. Modifi kovaná atmosféra je většinou jedno- až 
třísložková směs plynů (obvykle je používán O2, CO2, N2). 
Pro jednotlivé druhy balených produktů je doporučována 
speciální skladba těchto plynů − a to nejen podle druhů 
suroviny, ale i podle druhu opracování za účelem docílit co 
nejlepší ochranný efekt. Obdobně jsou pro jednotlivé druhy 
balených produktů vytipovány nejvhodnější fólie. 

Firma Sealpac má oprávnění používat novinku − systém 
balení označovaný jako Cryovac Mirabella, který je patentem 
této fi rmy. Jde o systém použití dvou krycích fólií s mezerou, 
z nichž jedna (vnější) je bariérová a druhá (vnitřní) je 
propustná. Systém je určen speciálně pro balení červeného 
masa a zabraňuje obvyklé změně barvy masa na styku jeho 
povrchu s fólií. Systém je výhodný v tom, že vyžaduje menší 
množství plynu, balíčky jsou nižší a z hlediska skladování tedy 
výhodnější a především zachování barvy masa láká zákazníka 
k nákupu. Jsem toho názoru, že naše nabídka balicích strojů, 
se kterou jsem vás stručně seznámil, je natolik široká, že je 
schopna uspokojit přání kteréhokoli zákazníka − od malých 
výrobců až po velké kombináty.

A k úvahám o ochranné funkci obalu si dovoluji jedno 
podotknutí: celá řada spotřebitelů se k potravinářským 
produktům, zpracovaným a zabaleným se vší pečlivostí 
chová macešsky. Velice často nedodržují podmínky pro 
skladování  a nakládání s výrobkem před jejich kuchyňskou 
úpravou, nedodržují ani základní hygienické zásady. 
V případě nějakých obtíží pak žehrají na výrobce. A ještě 
jednu poznámku: k nedostatkům v hygieně skladování 
a prodeje stále dochází i u velkých prodejců, kteří jsou 
potřebným technickým zařízením obvykle vybaveni. Svědčí 
o tom ostatně publikované poznatky SZPI a ČOI.

Nyní mi dovolte pár slov k dalším funkcím obalu − 
k funkci prodejní a informační. Obal nepochybně prodává 
− záleží ovšem na tom, jaký je. Snadno se řekne, že musí být 
lákavý − to je ovšem relativní a dost individuální požadavek. 
Kromě toho je vhodné, aby jeho potisk a informace na něm 
nezakrývaly obsah. To spotřebitel všeobecně nemá rád. 
Kromě toho, jak jsem uvedl, odborníci dělají naopak mnoho 
proto, aby pohled na výrobek prodejnost podporoval. 
Nezanedbatelné je i to, jak dobře se výrobek přenáší od 
prodejce do domácnosti, zda nehrozí, že se od něho umaže 
obsah tašky nebo oděv, a také − a to není legrace − je důležitá 
jeho otevíratelnost.

Jde o to, aby obal obsah udržel, a když je potřeba, dal se 
snadno otevřít. Což se Vám nestalo, že třeba sáček bonbonů 

vacuum in contractible films copying and emphasizing 
the shape of product on a support, that packing is made in 
a protective and modifi ed atmosphere. Packing machinery is 
a key item for a successful packing, fulfi lling all requirements 
and facilitating use of various technologies. In its marketing 
programme, our company has packing machinery of the 
company Sealpac covering requirements for packing of 
majority of food products. Thanks to a special construction 
from stainless steel, ensuring minimum wear and tear also in 
case of an intensive use, a not-complicated maintenance, easy 
cleaning and thus a high standard of hygiene, this machinery 
offers high performance and lower costs. The packing machines 
are offered in two separate lines. The machinery of the Line 
A is fully automatic and is intended for packing products in 
ready bowls of various shapes, selected by customer. The 
second line of packing machinery, called RE, shapes the 
bowls itself from a soft or hard, deep-drawing bottom fi lm. 
For all models, of course, packing in a modifi ed atmosphere 
is possible. Modifi ed atmosphere is mostly a mixture of one to 
three gas components (usually, O2,CO2,N2 are used). For the 
individual kinds of packed products, a special composition 
of these gases is recommended – not only by the kind of raw 
material, but also by the kind of processing to reach the best 
possible protection effect. Similarly, the most suitable fi lms 
are selected for individual kinds of packed products. 

The company Sealpac is authorized for using an 
innovation – a packing system called Cryovac Mirabella 
representing a patent of the company. It concerns a system 
of using two covering fi lms while one of them (external one) 
is not permeable for gas and the second one is permeable 
for oxygen. Modifi ed atmosphere is fi lled between the fi lms. 
The system is intended especially for packing of red meat 
while preventing from the common change of meat colour 
on the contact of its surface with the fi lm. The advantage of 
the system is the fact that it requires a lower volume of gas, 
the packages are lower and thus more suitable with regard to 
storage, and the maintained colour of meat attracts customer 
to buy. My opinion is that our offer of packing machines that 
I have briefl y described is so large that can satisfy requirements 
of any customer – from small producer to large factories.

And just one comment to the thoughts of protection func-
tion of packing: a number of consumers do not pay an appro-
priate attention to processed and packed food products. Quite 
often, they do not follow conditions of storing and handling the 
product before its preparation in kitchen, they do not follow 
general hygiene rules. In case of problems, they go to producer.
And one more comment: problems in hygiene of storing and re-
tail are still found at large retailers who have usually all neces-
sary technical equipment at their disposal. By the way, a pub-
lished information of the State Agricultural and Food Inspection 
and Czech Trade Inspection provides an evidence of that.

Let me now say few words about other functions of 
packing – the sale and information function. With no doubts,
packing sells – however, it depends on the kind of packing. 
One can easily say that it has to be attractive – this is, however, 
a relative and quite individual requirement. Apart from this, it 
is suitable that its printing and information on it does not cover
the content. In general, consumer does not like this. Apart 
from this, as I said, specialists do a lot, on the contrary, the view 
of product supports its volume of sale. It is also important how 
easy the product can be moved from retailer to household, 
whether there is any danger that the product makes a shop-
ping bag or clothes dirty, and also – and this is not a joke – it 
is important how easy the product can be open.

It is important that the packing holds the content 
and when it is necessary, it can be easily open. Did not it
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nešel a nešel otevřít, a když jste víc zabrali, byl celý obsah na 
zemi? Vypočítávám tu, jaký by měl být obal. Každý výrobce 
si ale položí i otázku, kolik takový obal bude stát. Pokud 
bude příliš drahý, zejména ve vztahu k ceně zboží, které je 
v něm zabaleno, nepůsobí ve prospěch prodeje, ale naopak 
a je prakticky nepoužitelný. Na tuto problematiku navazuje 
povinná textová část, která je dost rozsáhlá a zejména 
u menšího balení vzniká problém, aby se na informační část 
obalu vůbec vešla. Spotřebitelská veřejnost často kritizuje 
malá, až nečitelná písmena, a obviňuje výrobce, že to dělají 
úmyslně, aby se údaje nedaly běžně přečíst. Nechci nikoho 
hájit ani mu sahat do svědomí, ale někdy to opravdu jinak než 
s použitím malinkých písmen nejde. 

Ale nyní k některým údajům: nejsem oprávněn kriti-
zovat rozhodnutí EP (Evropský parlament) či RE (Rada
Evropy), ale ustanovení, že na výrobku musí být uveden 
výrobce nebo prodávající či balírna, žádný pokrok pro nás 
není a zvýhodňuje zahraniční výrobce. Spotřebitelé dostávají 
rady, že by si měli vybrat svého výrobce, ale upřímně − co nám 
řekne text „Baleno pro“ a jméno řetězce nebo dokonce jeho 
nadnárodní mateřské fi rmy? Země původu má být uvedena 
v případě, kdy by neuvedení tohoto údaje uvádělo spotřebitele 
v omyl.

Jak kulantní formulace a jak často nepoužívaný údaj! 

Obal by měl obsahovat − a většinou obsahuje − 
významné informace o množství výrobku, jeho složení, 
způsobu skladování a použití, o nutriční hodnotě, o datu 
použitelnosti a minimální trvanlivosti a řadu dalších. Jsou to 
údaje nejen zajímavé, ale především potřebné. 

U jednoho údaje bych se chtěl zastavit. Jde o složení 
potraviny, tj. surovinu, přídatné látky, látky určených 
k aromatizaci a potravní doplňky. Tento výčet zahrnuje nyní 
tak populární „éčka“, což jsou aditiva, a označení E používá 
nejen Evropská unie, ale i Codex Alimentarius. Předem 
je třeba zdůraznit dvě skutečnosti: tyto látky jsou známy 
delší dobu, ale znalosti o nich i jejich počet se vyvíjí, stejně 
jako názory na jejich význam. Je to vázáno na poznatky 
vědců několika vědních oborů i na vývoj analytických
metod. Tyto látky ovšem nebyly tak systematicky utříděny 
jako nyní.

Za druhé: řada těchto látek se běžně vyskytuje v látkách 
rostlinného a živočišného původu. Představa, že do potravin 
se dostávají jen tak, že je tam někdo přidá, jsou zjednodušující 
a často scestné. Mohu-li uvést příklad, tak např. mléko 
je potravina, u níž je použití přídatných látek zakázáno. 
Chemický rozbor ale ukáže, že E 322 (Lecitin) je v mléce 
obsažen. Lecitin je přirozená součást mnoha potravin, je 
to zdraví prospěšná látka, která snižuje hladinu špatného 
cholesterolu a dobrý zvyšuje, posiluje paměť a účastní se 
přeměny tuků na energii, zabraňuje ateroskleróze. Přesto je 
to, zjednodušeně řečeno, proklínané a zatracované „éčko“.

Nyní lze bez problémů získat seznam těchto přídatných 
látek, základní členění na barviva, konzervanty, okyselující 
prostředky, antioxidanty, zahušťovací a gelírovací přísady, 
emulgátory, aditiva zvýrazňující či zesilující chuť, sladidla, 
stabilizátory atd. Existují seznamy „éček“ živočišného původu 
s upozorněním pro vegetariány, aby věnovali pozornost 
údajům na obalech potravin, lze získat přehled potravin, 

happen to you that, for example, you could not open a pack of 
sweets under any circumstances and when you tried a lot, all 
content of the pack was on the ground? I am just listing here 
what packing should look like. Every producer, however, asks 
the question, what would be the price of such packing. If the 
packing is too expensive, especially in relation to the price of 
goods packed, it does not support sales and cannot be used. 
This issue is associated with a compulsory text part that is 
quite large, and especially in case of smaller packing, it can 
be a problem to place all compulsory information on packing. 
Consumers are often critical about small, almost illegible
letters, and accuse producer of intentional placing of small 
letters in order consumer cannot read them. I do not want to 
defend anybody but really it is sometimes not possible to fi nd 
any other solution than the use of small letters. 

But let us go now to some data: I am not competent 
to criticise decisions of European Parliament or European 
Council, however, the provision requiring that product has 
to list producer or retailer or packing plant does not represent 
any progress for us and is advantageous for foreign produ-
cers. Consumers get advise that they should select their pro-
ducer, but frankly speaking – what would we get from the text 
„Packed for “ and from the name of chain or even its multina-
tional parent company? Country of origin should be listed in 
case when not listing such data can misled consumer.

What a courteous formulation and how often this data 
is not used! 

Packing should contain – and usually contains – an im-
portant information about volume of product, its composi-
tion, means of storage and use, nutrition value, date of pos-
sible use and “best before” data, and much more. It concerns 
the data not only interesting but what is important, the data 
that is necessary. 

I would like to focus on one kind of data. It concerns the 
composition of food product, i.e. raw material, additives, sub-
stances intended for aromatization and food supplements. 
This list includes currently so popular E-substances – addi-
tives – while E-substances are used not only by the Europe-
an Union but also by Codex Alimentarius. It is necessary to 
emphasize two facts: these substances are known for a lon-
ger time, however the information about them as well as their 
number are developing as well as the opinions of their
importance. This is associated with the information obtained 
by scientists of several scientifi c fi elds as well as development 
of analytical methods. These substances, however, were not 
so systematically classifi ed as it is the case now.

Secondly: a number of these substances commonly
occur in the matters of plant and animal origin. The idea that 
they get into food products only in such way that someone 
adds them there, is simplifi ed and often erroneous. If I can list 
an example, let us say that, for example, milk is a food product 
where the use of additives is prohibited. However, chemical 
analysis will show that E 322 (lecithin) can be found in milk. 
Lecithin is a natural component of many food products, it is 
a health-benefi cial product decreasing the level of unfavour-
able cholesterol while increasing the level of favourable one, 
strengthening the capacity of memory, and participating in 
transfer of fats into energy, prevents from atherosclerosis. De-
spite of this, it concerns a damned E-substance, simply said.

Currently, it is possible to get a list of these additives with no 
problems, general division into colouring agents, preservatives, 
acidifying agents, antioxidants, thickening agents and 
gelling admixtures, emulsifiers, additives emphasizing or 
strengthening fl avour, sweeteners, stabilizers, etc. There are 
lists of E-substances of animal origin with the information 
for vegetarians to pay attention to the data on packing of food
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u nichž je použití přídavných látek zakázáno, seznam ne-
bezpečných „éček“, stupnici škodlivosti potravinových 
přísad. O „éčkách“ se mluví a píše, ale přesto lze o skutečné 
informovanosti pochybovat. Uvedu příklad: můj kolega si šel 
do lékárny koupit sladilo, protože má omezit spotřebu cukru. 
V lékárně mu doporučili Irbis a ujistili ho, že jde o sladidlo na 
bázi Aspartamu, a jediné správné, co mají. Jeho argumentace, 
že v seznamu „éček“ se ale dozvíme, že E 951 Aspartam má 
pravděpodobně karcinogenní účinky, mu nebyla nic platná. 
O „éčkách“ se vede diskuze občas v tisku, častěji na internetu. 
Právě úroveň této internetové diskuze většinou člověku 
nahání husí kůži na záda. Úroveň autorů lze odhadnout podle 
vyjadřovacích schopností a znalosti českého jazyka. Tito lidé 
pronášejí často jednoznačné soudy, posílají ostatním rady. 
Mám bohužel zkušenost, že čím pitomější jsou tyto teorie, 
tím rychleji a účinněji se šíří. Nedávno jsem četl na internetu 
o tom, že E 330 (kyselina citronová) má karcinogenní účinky. 
Zpráva vznikla ze špatného překladu z angličtiny a záměny 
jména osoby za účinek. Na druhé straně fakt, že kůra citronů 
je chemicky ošetřena, většinou není náležitě zveřejněna, nebo 
ji nevnímáme, a tak klidně řežeme citron na plátky a házíme 
ho do čaje, abychom se vyléčili. 

Uvedení samozvaní informátoři matou veřejnost tím, 
že „éčka“ jsou cosi, co se v přírodě nevyskytuje a vytvářejí 
dojem, že my, potravináři, je asi kupujeme v nějaké obskurní 
chemické továrně a se sadistickým úsměvem je mícháme do 
všech možných potravin. 

I dobře míněné rady, že si údajů o obsahu „éček“ ve 
výrobku máme pečlivě všímat a vyvozovat pro sebe závěry, mi 
občas připadají úsměvné. Představuji si totiž svého starého 
otce, jak s brýlemi na nose a se seznamem „éček“ od E 111 
do E 999 stojí v hypermarketu a snaží se posoudit vhodnost 
přídatných látek ve výrobku, který je uložen v regálu ve výši 
jeho už špatně pohyblivých kolen. 

V žádném případě nechci zlehčovat práci vědců, kteří 
tyto přídatné látky definovali, zpracovali jejich přehledy 
a nadále se problematikou zabývají. Naopak. Domnívám se, 
že by měli nastoupit do informačního útoku a šířit informace 
− pravdivé, nezkreslené, netendenční − prostě objektivní, 
a to nejen v odborném tisku, ale tam, kde se je dozví řadový 
spotřebitel. Tak by jejich práce došla ocenění i v laické 
veřejnosti. A výrobci by měli v tomto gardu pokračovat. 

Legislativce bych pak chtěl požádat, aby se zamysleli, 
jaký rozsah informací musí na výrobku skutečně být. 
U exkluzivního výrobku je přijatelná i delší informace, 
které v tomto případě mohou poskytnout potřebný prostor. 
Koupím-li si dva párky na tácku, chci vědět, kdo je vyrobil, 
co skutečně zásadního obsahují a upozornění na přídatné 
látky zásadního významu. Co tím chci říci: ono opravdu 
to mikroskopické písmo, šifrovatelné jen pomocí lupy, 
není dáno jen neochotou nějakou informaci zveřejnit, ale 
i problémem, kam ji lze při tisku namačkat.

Námitku, že v rozsahu povinných informací a údajích 
o výrobci jde o rozhodnutí Evropské unie, neberu za 
nedotknutelnou. Mám tu na mysli zejména informaci 
o původu výrobku. V Evropském parlamentu máme své 
zástupce. Zvolili jsme je, a tak by snad pro potravináře 
i spotřebitele mohli něco udělat. Změnit se dá vše, jen se 
musí chtít a umět jednat. 

 �

products, it is possible to get a list of food products where the use 
of additives is prohibited, list of dangerous E-substances, scale 
of risk of food additives. There is a lot of spoken and written 
information about E-substances, however, one can have serious 
doubts about a real public awareness. Let me list an example: 
my colleague came to pharmacy to buy a sweetener as he should 
decrease his consumption of sugar. In the pharmacy, he was 
recommended Irbis and assured it concerns the sweetener on 
the basis of aspartame, and the only good one they can offer. 
His comments that in the list of E-substances, we can learn 
that E 951 aspartame has probably carcinogenic effects had 
no response. From time to time, there is a discussion about 
E-substances in press, more often on internet. And the level of 
the internet discussion is terrifying. The level of authors can be 
estimated by their means of expression and knowledge of Czech. 
These people often make clear judgements, send their advise to 
others. Unfortunately, my experience is that the more stupid 
these theories are, the faster and more effi ciently they spread. 
I recently read a contribution on internet about the fact that E 
330 (citric acid) has carcinogenic effects. The news originated 
from a wrong translation from English and confusion between 
the name of person and effect. On the other hand, the fact that 
the skin of lemons is chemically treated, is not usually published 
or we do not pay attention to it so we cut lemon in slices and 
put them in tea in order to do something good for our health. 

The listed uninvited informers mislead public in the way 
that E-substances are something not occurring in nature and 
create an impression that we, food producers, probably buy 
them in a kind of obscure chemical factory and add them, with 
a sadistic smile, into all possible food products. 

Also a well-meant advise that we should pay a good 
attention to the content of E-substances in product and make 
conclusion for ourselves, seem somehow funny to me. I think 
of my old father how he, with glasses on his nose and with 
the list of E-substances from E 111 to E 999, is standing in 
a hypermarket and tries to judge suitability of additives in 
a product stored on a shelf at the height of his, with diffi culty 
moving knees. 

In any case, I do not want to speak badly about the work 
of scientists who defi ned these additives, prepared their lists, 
and continue working on the issue. On the contrary, my opi-
nion is that they should enter the information attack and 
spread their information – a true, not misleading, unbiased 
one – simply the objective one, not only in technical press, but 
also there where ordinary consumers can get it. In such way, 
their work would be appreciated by general public as well. 
And producers should continue in such activities. 

Finally, I would like to ask legislators to think what scope 
of information should really be placed on product. In case of 
an exclusive product, one can accept even more extensive 
information while a necessary space can be provided for it. 
If I buy two sausages on a paper plate, I would like to know 
who produced them, what key components they contain, and 
the information about additives of critical importance. What 
I want to say by this: those really microscopic letters, that 
can be encoded only using a magnifying glass, are not given 
only by the unwillingness to publish some information but by 
a problem where to place such information in printing.

For me, the objection is not untouchable that with regard 
to the scope of compulsory information and data on producer, 
it concerns the decision of the European Union. I mean espe-
cially the information about the origin of product. We have 
our representatives in the European Parliament. We voted 
for them so they can do something for food producers as well 
as for consumers. Anything can be changed, however, it is
necessary to want and know how to negotiate.  �

o b a l y ,  b a l e n í  a  o z n a č o v á n í  p o t r a v i n
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Dlouhá cesta 
táborských řezníků 

českou historií 
MVDr. JOSEF RADOŠ

Slavnostní rozvinutí praporu
Společenstva řezníků a uzenářů

v Táboře 18. srpna 1929

Ve 13. století byla řemesla vesměs závislá na městských 
radách. Jen řezníci z královských měst, dříve než jiná ře-

mesla, přebírali svoje práva z rukou krále. Jednalo se zejména 
o právo monopolního prodeje masa.

Řezníci měli mezi potravinářskými řemesly vždy výsad-
ní postavení. Byli však v poměru k populaci jen průměrně 
početní. Příznivější situace byla v Táboře, kde již v roce 1436 
provozovalo svoji živnost 31 řezníků. Ne všichni však měli 
svůj krám, a proto někteří prodávali maso doma. Stávali se 
z nich tzv. čekatelé. „Pardubický řád“ z roku 1484 přímo sta-
novil, že nový řezník (čekatel) smí krám získat až po smrti 
řezníka – majitele krámu. Tuto zásadu postupně přebírala 
i ostatní města. Některá ustanovení zakazovala stavění no-
vých krámů a jiná naopak povolovala řezníkovi až dva krá-
my. 

Uzenářské řemeslo vzniklo mnohem později. Ještě
v 19. století bylo uzenářů málo, a to i v Táboře. Řezníci se 
snažili své nové konkurenty různě omezovat, což se jim pro-
střednictvím městských rad dosti dařilo. Byly popsány pří-
klady, kdy uzenářům bylo povoleno prodávat vedle uzené-
ho zboží v syrovém stavu pouze vepřová kolena a pazourky. 
Později však, zvláště ve venkovských městech, obě řemes-
la splynula. Rozdílná situace byla v Praze, kde obě řemesla 
měla v té době již své samostatné stavovské organizace.

Nová situace v Táboře nastala v roce 1904, kdy Spo-
lečenstvo řezníků a uzenářů postavilo na svou dobu velmi 
moderní jatky v nynější Soběslavské ulici. Byl to velmi smě-
lý čin, o kterém v mnoha podobných městech mohli řezníci 
jen snít. Autorem výstavby jatek byl táborský stavitel F. J. Ješ. 
Jatky v té době stavěla pro velkou fi nanční náročnost převáž-
ně města. Vedla je k tomu zpravidla neutěšená hygienická 
situace a strach z přenosu nebezpečných nákaz na lidi i zví-
řata.

Nové táborské jatky se honosily krásně zdobenými

budovami s oddělenými stájemi a porážkami pro velká hos-
podářská zvířata, drobná zvířata a prasata. V samostatné 
budově byla zřízena podle tehdejších předpisů koňská po-
rážka. Pro zpracování střev, paření drštěk a pro skladování 
kůží, derivátů, obsahů zažívacích ústrojí a ostatních odpa-
dů byly k dispozici prostory organicky navazující na hlavní 
porážky. Příjmová část objektu byla opatřena mostními va-
hami. Architektonickým skvostem jatek byla velká kruhová 
lednice, rozdělená mřížemi na prostory pronajímané jednot-
livým řezníkům. Samostatnou budovu měl k dispozici ve-
terinář a jeho technici. Přímo v areálu byl hostinec s přes-
ně stanovenou provozní dobou. Budovy navazovaly na tzv. 
„širou železniční trať“ z Tábora na Horní Cerkev, kde bylo 
umožněno vykládat jatečná zvířata z vagonů v čase mezi 
průjezdy vlaků. Zařízení jatek odpovídalo denní kapacitě
cca 50 kusů skotu a později po doplnění odštětinovače
200 kusů prasat.

V roce 1929 připravilo Společenstvo řezníků a uzená-
řů oslavy jubilea 25 let táborských jatek, na které byli členo-
vé stavovské organizace velmi pyšní. Oslavy měly vyvrcholit 
rozvinutím nového společenstevního praporu.

Pokud se jedná o samotný symbol, tj. prapor, neby-
lo jeho pořízení snadnou záležitostí. Na doporučení ředi-
tele městského muzea prof. F. Kroupy mělo prapor zhoto-
vit družstvo „Záštita“, které se takovou výrobou zabývalo. 
Prapor měl být skvostem na těžkém hedvábí nebo atlasu bílé 
barvy, velikosti 180 x 140 cm. Na přední straně měl být v čer-
veném poli stříbrný lev, držící v tlapě řeznickou sekyru. Ko-
runa lva, drápy a topůrko sekyry měly být vyšity zlatem, ostří 
sekyry stříbrem. Po stranách se počítalo s umístěním leto-
počtů 1904 a 1929. Výška lva byla plánována na 65 cm. Pod 

Jedna z prvních zachovalých listin o táborských řeznících
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štítem měl být nápis Společenstvo řezníků a uzenářů. Zadní 
stranu měl zdobit znak města Tábora – dvouhlavý vladislav-
ský orel černě vyšitý, na prsou orla v červeném štítě stříbrný 
lev, pod orlem městská brána s hradbami. V té době druž-
stvo Záštita společenstvu píše, že 1 g zlata stojí 12 Kč, stříbra
6 Kč a prapor že bude vyšívat čtyři až šest dívek cca 2 měsí-
ce. Bez zlata, stříbra a také stuh měl stát prapor minimálně 
10 tisíc Kč. Společenstvo po prostudování této předkalkula-
ce z obchodu vycouvalo. Další nabídky přišly z „Útulku pro 
zmrzačené a opuštěné dívky“ a paní Mladé, „majetnice pra-
covny pro pěstění národního ornamentu v Blažejově u Jis-
tebnice“. Ani ty však nebyly akceptovány. Nakonec prapor 
zhotovil „Jedličkův ústav pro zmrzačelé v Praze“. K vlastní-
mu praporu patřilo ještě pouzdro z bílého chifonu, pouzdro 
z voskovaného plátna pro pochody, pas pro praporečníka, tři 
páry rukavic a manžet pro praporečníka, stříbřený hrot na 
žerď a stříbřené kruhy na žerď. A to vše za 10 200 Kč včetně 
daně z obratu. Složená záloha činila 7 000 Kč. Na doporu-
čení odborníka z Umělecko-průmyslové školy byly vynechá-
ny navržené žluté hedvábné třásně. Dodatečnou zakázkou 
pro Jedličkův ústav bylo zhotovení několika stuh. První byla 
bílá pro Marii Škulinovou, Matku praporu, s nápisem: „Buď 
svědkem dnů radostných“. Modrá stuha patřila Anně Há-
zové, kmotře praporu, s nápisem: „Silný stav – opora stá-
tu“. Další kmotrou s červenou stuhou byla Anna Zejvalová, 
nápis zněl: „Láskou ke stavu – srdcem k národu“. Poslední 
kmotra Řina Kovářová měla stuhu s trikolorou a nápisem: 
„Vlaj na prospěch stavu“. U všech nápisů byl doplněn datum 
slavnosti. Jedličkův ústav zhotovil táborským řezníkům ještě 
kravaty a některé další doplňky oblečení. Jiný dodavatel za-
jistil společenstvu 1 000 odznaků.

31. července 1929 podalo Společenstvo řezníků a uze-
nářů v Táboře prostřednictvím svého starosty Václava Šku-
liny žádost o umožnění veřejné spolkové slavnosti „Roz-
vinutí společenstevního praporu“, spojenou s průvodem 
z jatek na Žižkovo náměstí. Datum slavnosti byl stanoven na
18. srpen. Komisař politické správy v zastoupení okresního 
hejtmana uskutečnění slavnosti povolil dopisem společen-
stvu z 6. srpna 1929 za podmínek, že obecní úřad nemá ve 
věci žádných námitek, pořadatelé budou dbát všech policej-
ních a požárních nařízení a opatření a bude řádně postaráno 
o bezpečnost účastníků. Povinné dávky a poplatky měly být 
složeny u městského úřadu. Zdůrazněno bylo, že o respekto-
vání zákona a udržení pořádku odpovídají pořadatelé.

Záštitu nad celou slavnostní akcí převzala Městská 
rada města Tábora.

Program slavnosti byl stanoven následovně: 
1)  od 7 do 10 hodin vítání hostů a zapisování do pamětní 

knihy;
2)  v 10,15 sraz všech spolků, korporací a hostů ve spo-

lečenstevních jatkách, odtud slavnostní průvod na 
Žižkovo náměstí, kde bude položen věnec na pomník 
Jana Žižky, dále proslovy protektorů, zástupců pozva-
ných organizací, načež bude provedeno slavnostní 
rozvinutí praporu;

3)  po skončení slavnosti defi lé před hosty a hodnostáři 
a rozchod ke společným obědům;

4)  ve 13,30 sraz všech účastníků před nádražím a odtud 
průvod městem na Střelnici, kde se bude konat lidová 
veselice, přičemž si účastníci zaplatí vstupní 3,60 Kč 
včetně zemské dávky.

Slavnosti se zúčastnila řeznická společenstva a řeznic-
ké podpůrné spolky z Prahy-Žižkova (snad v souvislosti se 
vztahem k Janu Žižkovi), celých jižních a západních Čech 
a jižní části středních Čech. Mimo řezníků a uzenářů byly na 
slavnosti přítomny např. Podpůrný spolek sladovníků, Oz-
brojená jednota Tábor, která propůjčila účastníkům srazu 
i svoji střelnici, Obchodní grémium Tábor a mnoho dalších 
spolků a korporací. Ozdobou slavnosti byla „Selská jízda“ 
vedená župním starostou N. Hákem.

Pozvánka na významnou stavovskou událost byla za-
slána nejvyšším představitelům oboru J. Horákovi, starosto-
vi Zemské jednoty společenstev řezníků a uzenářů, který byl 
požádán též o projev, řediteli J. Bezděkovi, řediteli Zemské 
jednoty, 1. náměstku Zemské jednoty a předsedovi Kožního 
družstva v Táboře F. Hoffmanovi (jeho zesnulý vnuk MVDr. 
Ferdinand Hoffman je znám v celém řeznicko-uzenářskému 
oboru jako vynikající organizátor a odborník v oblasti zpra-
cování masa) a řadě dalších vysokých funkcionářů z oboru 
i veřejné správy. Téměř všichni pozvaní se slavnostní udá-
losti zúčastnili, někteří přednesli při aktu rozvinutí praporu

Řezníci při slavnostním rozvinutí praporu na táborském Žiž-
kově náměstí

Řeznice se společenstevním praporem na táborských jatkách
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své projevy. Velké poděkování za účast a projev zaslal po 
skončení oslav starosta společenstva Václav Škulina ře-
diteli Zemské jednoty J. Bezděkovi, ve kterém se mj. uvá-
dí: „Nesporný úspěch naší slavnosti jest velkou měrou Vaší 
zásluhou, a proto vzpomínajíce s povděkem Vaší nevšední 
laskavosti, prosíme, abyste přijal projev naší hluboké úcty 
a oddanosti.“

Příprava, vlastní průběh slavnosti i její zakončení pro-
vázela celá řada úsměvných událostí. Tak např. Matka pra-
poru, manželka starosty společenstva paní Škulinová muse-
la složit čestný dar 1 000 Kč. Plzeňské společenstvo řezníků 
a uzenářů požádalo o přípravu tří klidných a dobře osedla-
ných koní, zároveň si prosadilo příplatek na hudbu 500 Kč 
a umožnění slavnostního projevu svého jednatele Hrádka 
mezi prvními. Podpůrný spolek řezníků a uzenářů z Písku, 
který měl 26 hudebníků, požadoval přivítání na rozhraní pí-
secké a pražské silnice, zajistit pivo pro hudbu a účast na 
koncertu. Votičtí řezníci si vymínili, že jim táborští pošlou 
kapelu, která je bude očekávat u Reálky. Žižkovští řezníci 
pak chtěli samostatnou místnost na oběd. Z historických 
pramenů by se dala vyčíst ještě celá řada zajímavých událos-
tí, které provázely průběh oslav.

Podle dochovaných dokladů a děkovacích dopisů mů-
žeme konstatovat, že celá náročná akce se velmi vydařila. 
Zásluhu na jejím úspěšném průběhu měl organizátor prů-
vodů a shromáždění na Žižkově náměstí pan Jan Turek, kte-
rému společenstvo písemně poděkovalo za „bezvadný ar-
rangement i zdar slavnosti“.

Společenstvo řezníků a uzenářů provozovalo svoje jat-
ky v Táboře až do 1. 1. 1943, kdy muselo svůj majetek pod-
le válečného diktátu předat městu. Předání se zúčastnil člen 
vládní komise JUDr. J. Klemša, řezníky zastupoval tehdej-
ší předseda společenstva V. Krätzer. Jako úhradu tržní ceny 
získalo společenstvo tzv. dluhový dům č. 1190 v Táboře. 
Celý akt předání jatek městu provázala řada jednání, doha-
dování a konfl iktů.

Vedle společenstevních jatek byl v Táboře založen 
v roce 1920 větší průmyslový závod na výrobu uzenářských 
výrobků a konzerv „Akciová jihočeská továrna na uzené 
zboží v Táboře“, lidově pojmenovaná jako „Uzenárna“. Za-
kladateli závodu byli majitelé velkostatků a ředitelé průmys-
lových podniků z Tábora a okolí. Snahou zakladatelů bylo 
utvořit spolu se stávajícím Společenstvem řezníků a uzená-
řů, které vlastnilo v té době jatky, jakousi volnou výrobko-
vou vertikálu, zahrnující jak zemědělskou živočišnou výro-
bu, tak její efektivní zpracování včetně obchodní realizace 
vyrobeného zboží. Podle dochovaných dokladů a svědectví 
se jednalo o poměrně úspěšný závod, který hned po založe-
ní byl schopen vyrábět vedle běžných uzenářských výrobků 
také náročné druhy trvanlivých salámů vyráběných stude-
nou cestou a poměrně široký sortiment masových konzerv. 
Exportní aktivity pak byly soustředěny na vývoz šunek do 
Francie. Tato vývozní destinace byla pravděpodobně zorga-
nizována za spolupráce francouzských vojenských poradců, 
kteří působili při naší armádě. 

V poválečném období po roce 1948 byla továrna zná-
rodněna a začleněna do národního podniku „Masna se síd-
lem v Praze“. V roce 1950 byl prostřednictvím delimitace 
vytvořen národní podnik „Jihočeská masna v Táboře“ s pů-
sobností v celé oblasti Jihočeského kraje. Původní městské 
jatky, sousedící s masným závodem, byly do nové organiza-
ce začleněny v roce 1951. V roce 1953 byl vytvořen „Jihočes-
ký masný trust, národní podnik v Táboře“, pod který spada-
ly podniky České Budějovice a Tábor. Pod táborský podnik 
byly začleněny závody Tábor, Písek, Strakonice, Milevsko 
a Jindřichův Hradec, včetně několika sanitních jatek. V roce 

Řezníci na koních na táborských jatkách

1955 byla dokončena výstavba prvního českého masokom-
binátu v Písku, do kterého byly organizačně začleněny sou-
sedící závody z podniků Tábor a České Budějovice. V roce 
1958 byly samostatné národní podniky sloučeny do kraj-
ského podniku „Jihočeský průmysl masný, národní podnik 
České Budějovice“, a staly se závody. Po následující reorga-
nizaci krajů v roce 1960 byly do jihočeského podniku ještě 
zařazeny závody Studená a Žirovnice.

Rychlé tempo růstu spotřeby masa a nadbytek živočiš-
né výroby v Jihočeském kraji a také nedostatek kapacit fy-
zicky i morálně opotřebovaného stávajícího závodu v Tábo-
ře vedly k výstavbě nového průmyslového masného závodu. 
Ta se uskutečnila v průmyslové zóně v Plané nad Lužnicí. 
Výstavba závodu byla zahájena v červnu 1967, trvala 63 mě-
síců a zkušební provoz byl zahájen v lednu roku 1973. Inves-
tiční náklady činily 106 mil. korun a z provozních prostřed-
ků podniku bylo dodáno ještě dalších cca 10 mil. korun. 
Nový závod měl charakter kombinátního typu s propojením 
jatek, bouráren, masné výroby a konzervárny. Významnou 
součástí závodu byl samostatný objekt pro výrobu nároč-
ných druhů polokonzerv určených pro vývoz. Výroba v tom-
to provozu byla zahájena 1. února 1975. Celý závod získal 
jako první ucelený objekt v České republice povolení k vývo-
zu polokonzerv do USA a všech druhů mas a výrobků z masa 
do zemí tehdejšího EHS.

Dne 1. září 1985 bylo zahájeno vyučování v nově vybu-
dovaném Středním odborném učilišti potravinářském v Tá-
boře, které bylo součástí Masokombinátu Planá nad Lužnicí 
až do 23. června 1991, kdy přešlo delimitací na Ministerstvo 
zemědělství ČR.

Po zrušení Jihočeského průmyslu masného v roce 1990 
se stal masokombinát samostatným podnikem, který pak 
na převzaté majetkové podstatě fungoval až do privatizace 
v roce 1993. Od té doby došlo několikrát k změně vlastní-
ka společnosti. Současně je majoritním vlastníkem Agrofert 
Holding a. s. 

Právě v těchto dnech si připomínáme uplynulých 80 
let, poznamenaných světovou válkou a několika změna-
mi společenského systému, od slavného rozvinutí praporu 
Společenstva řezníků a uzenářů v Táboře na Žižkově náměs-
tí v roce 1929. 

Bylo by dobré, aby si i dnes příslušníci našeho oboru, 
poučení historickými událostmi, více uvědomovali své jedi-
nečné místo ve společnosti, a snažili se zvednout výše svůj 
současný, pomyslný prapor.  �
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Pravidla pro chov 
mléčného skotu 
v ekologickém 

zemědělství

Ing. ROMAN ROZSYPAL, CSc.,
Biokont CZ, s. r. o.

Propad ceny mléka a problémy s ekonomikou chovu doj-
nic staví chovatele před rozhodnutí jak dál. Jednou z mož-

ností je přechod na ekologickou produkci (současné výkupní 
ceny biomléka jsou o 2,50 – 3 Kč/l vyšší než ceny za konvenč-
ní mléko; ekologické zemědělství je dotováno). Trh s biopro-
dukty roste v desítkách procent ročně a poptávka několika-
násobně převyšuje nabídku. 

Biomléko je pro svou vyšší nutriční hodnotu velmi zají-
mavé i pro spotřebitele. Výzkum provedený v rámci 6 RP EU 
(www.qlif.org) prokázal zvýšení obsahu některých nutrič-
ně cenných látek ve srovnání s konvenčně vyprodukovaným 
mlékem (u vitaminu E o 15−30 %, u betakarotenu o 15−30 %, 
u luteinu o 50−80 %, u zeaxantinu o 20−30 % a u polynenasy-
cených mastných kyselin o 40−80 %).

Často se setkáváme s tím, že podnik váhá nebo odmít-
ne možnost přechodu na ekologickou produkci z neznalosti 
nebo má zcela zkreslené informace. V následujících řádcích 
jsou stručně shrnuty podmínky, které podnik musí plnit, aby 
jeho produkce mohla být certifi kována jako bioprodukt.

Podnikání v ekologickém zemědělství je upraveno Na-
řízením Rady (ES) 834/2007 (dále NR), Nařízením Komise 
(ES) 889/2008 (dále NK) a zákonem č. 242/2000 Sb., o eko-
logickém zemědělství (dále EZ). Každý podnik, který hodlá 
podnikat v EZ, je povinen se podrobit kontrole a registrovat 
se u MZe ČR. Od data registrace začíná přechodné období, 
které trvá pro ornou půdu, TTP (trvalé travní porosty) a chov 
skotu dva roky. Po této době mohou být produkty ekofarmy 
certifi kovány a označeny jako bioprodukty.

Pravidla chovu

1. Hospodaření na půdě
Veškerá zemědělská půda ekofarmy musí být obhospo-

dařována podle pravidel EZ. Krmiva sklizená po 12 měsících 

po registraci ekofarmy (po zahájení přechodného období) 
jsou krmiva z přechodného období, krmiva z TTP a vícele-
tých pícnin sklizená po 24 měsících po registraci a produk-
ce polních plodin vysetých po 24 měsících po registraci jsou 
biokrmiva.

Intenzita chovu nesmí překročit zatížení půdy více 
jak 170 kg N/ha (tomu odpovídá 5 kusů ve věku do 1 roku, 
3,3 kusů ve věku 1−2 roky, 2,5 kusů jalovic a 2 kusy ostat-
ního skotu na ha); dle podmínek pro poskytování do-
tací dle NV 79/2007 Sb. je ovšem požadované zatížení
0,2 – 1,5 VDJ/ha.

Chov bez zemědělské půdy není povolen.

2. Původ zvířat
2.1. Výběr plemene

Výběr plemene musí respektovat podmínky a technolo-
gii chovu tak, aby se v co největší míře předešlo stresu, utrpe-
ní a zdravotním problémům u chovaných zvířat.

2.2. Nákup zvířat
Nakupovaná zvířata musí pocházet z ekologických cho-

vů. V případě, že ekologicky chovaná zvířata nejsou dostup-
ná, mohou být nakoupena zvířata z extenzivního konvenční-
ho chovu v těchto situacích:
–  při obnově stáda jalovice do výše 10 % počtu dospělých zví-

řat ročně (u stád s deseti nebo méně dospělými zvířaty je-
den kus ročně),

–  při založení, podstatném rozšíření stáda nebo změně ple-
mene (výjimku povoluje kontrolní fi rma),

–  u plemeníků není žádné omezení,
–  při vytváření nového stáda telata do 6 měsíců, přičemž 

musí být chována od odstavu podle pravidel EZ (výjimku 
povoluje kontrolní fi rma).

Poznámka: 
1.   Extenzivní chov je takový, kde intenzita chovu nepřekračuje 

zatížení zemědělské půdy 170 kg N/ha.
2.    Mléko zvířat nakoupených z konvenčních chovů lze certifi ko-

vat BIO po šesti měsících chovu na ekofarmě.

3. Ustájení a chovatelské postupy
3.1. Ustájení

Tabulka:   Minimální parametry pro stáje

Vnitřní podlahová plocha 
dostupná zvířatům

Plocha výběhu 
(mimo pastviny)

Živá hmotnost 
zvířat

Plocha/kus 
v m2

Plocha/kus
v m2

Skot

Do 100 kg 1,5 1,1

Do 200 kg 2,5 1,9

Do 350 kg 4,0 3,0

Nad 350 kg
5,0 

a minimálně
1 m2 /100 kg

3,7 a minimálně 
0,75 m2 /100 kg

Dojnice 6,0 4,5

Plemeníci 10,0 30,0

Další podmínky:
–  minimálně 50 % podlahové plochy stáje dostupné zvířa-

tům musí být pevná a neklouzavá podlaha (max. 50 % mo-
hou být rošty),

–  zvířata musí mít pevné suché a stlané lože, 
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–  podestýlka musí být z přírodních materiálů (nemusí po-
cházet z EZ),

–  přirozená ventilace musí udržovat teplotu, prašnost, re-
lativní vlhkost a koncentraci stájových plynů pod prahem 
škodlivosti, 

–  musí být zajištěno dostatečné přirozené osvětlení,
–  intenzita chovu musí umožnit druhově specifi cké způso-

by chování (uléhání, vstávání apod.) a nesmí způsobovat 
stres (slabší jedinci musí mít možnost úniku),

–  zvířata nesmí být ustájena vazně, nicméně:
a)  u chovů do 20 dojnic je možné vazné ustájení za podmínky 

pastvy nebo výběhu v pastevním a výběhu v mimopastev-
ním období),

b)  u chovů nad 20 dojnic v případě stájí postavených před
24. 8. 2000 je možná výjimka do 31. 12. 2013 za podmínky 
pastvy nebo výběhu v pastevním a výběhu v mimopastev-
ním období).

3.2. Přístup do výběhů a na pastviny
Skot musí mít přístup na pastviny, kdykoliv to průběh 

počasí a stav půdy dovolí. Pokud mají zvířata po celou pastev-
ní sezonu přístup na pastviny a pokud jsou v zimním období 
ustájena volně, nemusí mít v zimním období přístup do výbě-
hu. V opačném případě je přístup do výběhu v zimním obdo-
bí povinný. V případě vazného ustájení je přístup do výběhu 
v zimním období rovněž povinný.

3.3. Ustájení telat
Telata starší jednoho týdne nesmí být držena v klecích. 

Do odstavu (max. do 3 měsíců) se odchovávají se ve skupi-
nách nebo v individuálních boudách za podmínky, že telata 
mají možnost vizuálního a akustického kontaktu mezi sebou, 
ostatními zvířaty a děním na dvoře.

4. Zacházení se zvířaty
Odrohování je možné pouze v individuálních případech 

na výjimku. Při nakládce a vykládce nesmí být k nahánění zví-
řat použito elektrického výboje a alopatických uklidňujících 
prostředků před a v průběhu přepravy.

5. Krmení
5.1. Obecná pravidla
–  telata musí přijmout mlezivo a mléčná výživa musí být za-

jištěna nativním mlékem po dobu nejméně 3 měsíce (zkr-
mování mléčných náhražek není povoleno),

–  nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce je kryto objem-
nými krmivy (u dojnic může být v prvních třech měsících 
laktace snížen podíl objemných krmiv na 50 %),

–  není povoleno použití žádných látek stimulujících růst 
a GMO nebo odvozených z GMO (s výjimkou vakcín),

–  ve vegetačním období musí být v krmné dávce čerstvá 
píce.

5.2. Pravidla pro použití krmiv z přechodného období
–  až 30 % sušiny roční krmné dávky může být kryto nakupo-

vanými krmivy z přechodného období,
–  až 20 % sušiny roční krmné dávky může být kryto krmi-

vy získanými z pozemků TTP nebo víceletých pícnin na
o. p. v době 12 měsíců po registraci pozemku v EZ (1. rok 
přechodného období).

Poznámka: výše uvedená omezení se v dvouletém období pře-
chodu uplatňují s ohledem na kontinuitu hospodaření (v 1. roce 
podnik nemá jiná krmiva než konvenční a z 1. roku přechodné-
ho období, první biokrmiva vypěstuje až po uplynutí dvouletého 
přechodného období).

5.3. Pravidla pro použití krmiv konvenčního původu
–  v průběhu sezonního přesunu mohou být zvířata krmena 

konvenčními krmivy do celkového podílu 10 % sušiny ce-
loroční krmné dávky; tato krmiva se započítávají do limitu  
20 % podle 2. odrážky předchozího odstavce,

–  v případě výjimečných událostí (nákazy, katastrofy, neúro-
da v důsledku nepříznivého průběhu počasí) kontrolní or-
gán dočasně povolí použití konvenčních krmiv.

5.4. Pravidla pro minerální látky a krmné doplňky
–  v EZ se smí používat pouze minerální látky uvedené 

v příloze V, 3. a doplňkové látky uvedené v příloze VI NK 
889/2008,

–  rutinní podávání syntetických vitaminů není povoleno 
(pouze jako součást léčení předepsaného veterinárním lé-
kařem).

6. Veterinární péče a léčení zvířat
Zdraví zvířat je založeno na preventivních opatřeních, 

zejména volném pohybu (pastvě) a kvalitní krmné dávce. Ja-
kékoliv rutinní podávání léčiv, stimulátorů, hormonů a synte-
tických vitaminů (i přírodně identických) je zakázáno.

Onemocní-li zvíře, musí být včas ošetřeno za těchto 
podmínek:
–  přednost má použití fytoterapeutických a homeopatických 

přípravků, pokud jsou účinné,
–  pokud ne, použijí se alopatická léčiva na předpis veterinár-

ního lékaře,
–  ochranná lhůta stanovená výrobcem pro dané léčivo je 

v EZ dvojnásobná, pokud je lhůta nulová, je v EZ dva dny, 
–  o léčení se vede záznam,
–  pokud byl skot s výjimkou povinných eradikačních opatře-

ní, vakcinace a odčervování léčen alopatickými léčivy více 
než třikrát v průběhu dvanácti měsíců, musí absolvovat 
přechodné období v délce šesti měsíců, pokud má být mlé-
ko prodáno jako bioprodukt,

–  vakcíny mohou být GMO původu.

7. Reprodukce
–  přednost má přirozená plemenitba (inseminace je povole-

na),
–  přenos embryí a genové technologie jsou zakázány,
–  hormonální synchronizace říje není povolena (hormonální 

léčbu poruch plodnosti lze použít v případě individuálního 
léčení plemenic na předpis veterinárního lékaře).

8. Certifi kace a prodej zvířat
Zvířata mohou být certifi kována a jejich produkty pro-

dány jako bioprodukt:
–  v případě, že celý podnik přechází na EZ, pak zvířata, která 

byla součástí podniku v den registrace, mohou být označe-
na jako bioprodukt již po uplynutí dvouletého přechodné-
ho období (včetně mléka a jejich potomků),

–  v případě, že zvířata byla nakoupena z konvenčního cho-
vu, musí být chována podle pravidel EZ nejméně po dobu 
6 měsíců pro produkci mléka a 12 měsíců pro produkci 
masa,

–  původ bioproduktu se kupujícímu prokazuje kopií platné-
ho certifi kátu a v účetním dokladu musí být vyznačeno, že 
se jedná o produkt ekologického zemědělství a uveden kód 
kontrolní organizace (např. CZ-BIOKONT-03).

Podrobné informace o systému ekologického zemědělství  
jsou dostupné na www.biokont.cz.

�
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Letošní září
bylo opět 

ve znamení 
biopotravin

Mgr. TOMÁŠ VÁCLAVÍK,
předseda Sekce pro biopotraviny při PK ČR,

Green marketing

Jubilejním pátým rokem jsme letos v září oslavili práci
ekologických zemědělců. Měsíc ekologického země-

dělství a biopotravin se již stal tradicí a ideální příležitostí
pro  zemědělce, výrobce i obchodníky, jak zvýšit mezi
spotřebiteli afi nitu k biopotravinám. 

Září – měsíc biopotravin je největší a nejvýznamnější 
propagační aktivitou zaměřenou na ekologické zemědělství 
a biopotraviny v České republice.

Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin je
zastřešující kampaní pro nejrůznější akce, probíhající v září,
s cílem představit produkty ekologického zemědělství co
nejširšímu publiku spotřebitelů a budovat dlouhodobou
důvěru v biopotraviny. 

Kampaň finančně podporuje Ministerstvo zeměděl-
ství. Koordinátorem kampaně je agentura Green marketing,
kreativní podporu zajišťuje agentura Outcomm.

V průběhu letošního září proběhlo v rámci kampaně
téměř 70 akcí, jak celostátních, tak akcí regionálního či míst-
ního dosahu. Téměř 15 akcí proběhlo přímo na ekologických
 farmách, mezi nejvýznamnější patří tradiční Den otevřených 
dveří na ekologické farmě Dvůr Ratibořice, biodožínky na 
ekofarmě Country Life nebo Bio zemědělský den a jezdecké 
závody na Biofarmě Sasov u Jihlavy. 

V letošním roce také proběhlo 12 biojarmarků, od těch 
největších v Praze a Brně až po první ročník biojarmaku
v Třebíči či Českém Těšíně. 

Měsíc biopotravin také využívají obchodníci a lákají
spotřebitele na speciální nabídky či slevy. Mimo jiné takto
podpořily prodej biopotravin maloobchodní společnosti
Tesco, Interspar, Billa a Albert. Řada e-shopů také v září
nabídla svým zákazníkům výrazné slevy na nákup. Stranou 
nezůstávají ani gastronomická zařízení, například Restau-
rant Triton hotelu Adria v Praze nabídla svým hostům po celé 
září speciální slevu na biomenu.

Budování důvěry
v biopotraviny

Stejně jako předchozí roky, měl i letošní Měsíc ekolo-
gického zemědělství své heslo, a to „Biopotravinám mohu
důvěřovat“. Cílem kampaně bylo totiž podpořit důvěru
veřejnosti v ekologické zemědělství informováním o nezá-
vislém kontrolním systému a garancí dodržování pravidel
v celém dodavatelském řetězci biopotravin, tak zvaně „od 
vidlí až po vidličku“.

Organizátoři letošní kampaně proto veřejnost pro-
střednictvím internetové stránky www.mesicbiopotravin.cz
a intenzivní spoluprací s novináři detailně informovali
o pravidlech a systému kontroly ekologického zemědělství 
a garancích, které každá potravina označené značkou „BIO“ 
spotřebitelům přináší.

Koruna pro BIO
pomohla Nadaci Partnerství

Jednou z nejvýznamnějších akcí letošního ročníku 
Měsíce biopotravin byla jistě celoměsíční kampaň Koruna
pro BIO do škol, do které se zapojilo 9 partnerů, z toho 8 
potravinářů – výrobců biopotravin: Biopekárna Zemanka,
Biopark, Kostelecké uzeniny, bio-nebio, Pro-bio, Country 
Life a United Bakeries. 

Motivem akce je podpora programu „Biopotraviny do 
škol“, který je dlouhodobě realizován Nadací Partnerství. 
Na projekt „Biopotraviny do škol“ darovali všichni účastníci
projektu 1,- Kč z každého výrobku, který byl viditelně
označen logem projektu „Koruna pro Bio do škol“, proda-
ného v září. Kmotrou kampaně se stala Hana Zemanová,
autorka úspěšné biokuchařky a dlouholetá podporovatelka 
biopotravin. 

Novinky ze Sekce
pro biopotraviny

Sekce pro biopotraviny při Potravinářské komoře 
ČR pokračuje v naplňování své Vize BIO 2012. Jedním ze
stěžejních úkolů je vytvářet podmínky k rozvoji a spolupráci
dodavatelského řetězce pro české biopotraviny. Na svá
pravidelná setkání proto Sekce pro biopotraviny zve zástupce
jak producentů, zemědělců, tak také zástupce obchodníků 
a provozovatelů gastronomických zařízení. 

Informování spotřebitelů o výhodách biopotravin je
dalším základním kamenem Vize. Sekce proto Ministerstvo
zemědělství žádala o podporu pokračování současné
informační kampaně o biopotravinách i po roce 2010. Minis-
terstvo naši iniciativu uvítalo a počítá s podporou kampaně 
i v letech 2011 až 2013. Na fi nancování kampaně bude SZIF 
požadovat podporu z podpůrných programů EU. 

V neposlední řadě se Sekce pro biopotraviny snaží 
o zvyšování podílu českých biopotravin v obchodních sítích. 
V tomto smyslu členové Sekce diskutovali o možnosti úpravy 
stávajícího českého národního biologa tak, aby zákazníkům 
jednoznačně a srozumitelně ukazovalo původ biopotraviny. 
V tomto smyslu bude Sekce žádat Ministerstvo zemědělství
o úpravu loga v rámci novelizace zákona o ekologickém
zemědělství. 
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Konference VINOENVI   
v Mikulově

RICHARD STÁVEK

Ve dnech 10. a 11. září tohoto roku se na Zámku v Miku-
lově  uskutečnil další ročník mezinárodní konference

VINOENVI, jejíž tématikou je ekologické vinohradnictví 
a produkce vína. 

Tuzemský svaz Ekovín a slovenský Iprovin v rámci
projektu z programu přeshraniční spolupráce Slovenska
a České republiky sezvaly na jedno místo po dva dny
pěstitele révy vinné, zpracovatele a také širší odbornou
veřejnost, aby si poslechli aktuální informace v podání před-
ních tuzemských i zahraničních specialistů v těch kterých
odvětvích souvisejících s biovinařstvím. 

Prof. Eder ze spolkového výzkumného ústavu ovoc-
nářsko-vinařského v Klosterneuburgu pohovořil o vlivu
vinohradnické a sklepní technologie na kvalitu vína. Ing. 
Hluchý z Ekovínu představil přítomným zahajovaný
projekt „Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví“. Dr. 
Hartl z instituce Bio Forschung Austria ve Vídni poukázal na 
příklady vhodných strategií ozelenění vinic pro experimen-
tální lokality jižní Moravy a Vídně. O žížalách, jako významné
součási půdního edafonu a o jejich bionomii, významu 
a možnostech podpory, pohovořil Dr. Kromp. Doc. Pavlou-
šek ze Zahradnické fakulty v Lednici přednesl stať o nově
registrovaných a perspektivních odrůdách révy vinné. 

Druhý den nastoupil jako první přednášející Dr. Hof-
mann z Geisenheimu, který seznámil přítomné s projektem 
ORWINE − nově navrhovanými evropskými směrnicemi 
zabývajícími se sklepními technologiemi (toto téma patřilo 
k těžišti celé konference a jistě se k němu samostatně v rámci
rubriky biovín vrátíme). Ing. Ansen z Alsaska pohovořil 
o zkušenostech s integrovanou a ekologickou produkcí
v alsaském regionu. Mgr. Rausová z Ústavu organické
chemie a biochemie MU Brno pohovořila o biochemické 
podstatě indukované rezistence, jejích principech a předběž-
ných výsledcích studia révy vinné. Ing. Hluchý ze společnosti 
Biocont vyložil výsledky testování nových pomocných látek 
v ochraně ekologických vinic. Ing. Kakalíková ze slovenského
Iprovinu prezentovala výsledky ověřování ekologického
vinohradnictví na Slovensku.

Letošní konference VINOENVI se odehrála již ve svém 
třetím ročníku a pořadatelé slibují, že se bude pro velký
zájem z řad jak výrobců, tak i širší vinařské veřejnosti
každoročně opakovat, protože téma biologické produkce 
vína je navýsost aktuální.

Biopotraviny jsou v Albertu
stále oblíbenější

Obliba biopotravin neustále stoupá. Stále více zákaz-
níků častěji preferuje ve stravování produkty ekologického 
zemědělství. Nejoblíbenějšími biopotravinami v prodej-
nách Albert jsou čerstvá zelenina, mléčné výrobky, vejce 
a šunka. Roste však zájem o těstoviny a luštěniny. V rámci
Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství, kterým 
je letošní září, nabízí Albert biopotraviny se sníženými
cenami až o 20 procent. 

Stále více zákazníků vyhledává v prodejnách Albert 
nabídku biopotravin. Ty jsou nyní cenově dostupnější
pro větší množství spotřebitelů. „Prodej a zájem o sorti-
ment biopotravin výrazně roste každý rok. V uplynulém 
roce to bylo dokonce v řadu desítek procent. Proto jsme se 
rozhodli vyjít vstříc tomuto trendu a zákazníkům a snížili
jsme ceny produktů vlastní značky Albert Bio. Ty jsou
nyní levnější až o 20 procent,“ říká Libor Kytýr, ředitel
komunikace supermarketů a hypermarketů Albert.

Nabídka značky Albert Bio aktuálně zahrnuje téměř 
80 různých položek. V nejbližší době se rozšíří o dalších 
více než 30 produktů. „Rozšířením nabídky a snížením 
cen chceme též přispět k rozmanitějšímu stravování české
veřejnosti a zvýšit dostupnost tohoto stále oblíbenějšího
sortimentu. Zároveň očekáváme, že zájem zákazníků
o biopotraviny se bude nyní rapidně zvyšovat. To potvrzuje
i růst počtu dotazů k biopotravinám na naší zákaznické
infolince a v prodejnách,“ doplňuje Kytýr.

Jednoznačně vítězí zelenina a mléko

Zákazníci mají v aktuálních preferencích biosorti-
mentu poměrně jasno. „Nejoblíbenějšími položkami jsou 
jednoznačně čerstvá zelenina a ovoce, následuje mléko 
a vejce. V posledním období například výrazně roste zájem 
o luštěniny, těstoviny nebo uzeniny,“ dodává Kytýr.

Na úplném vrcholu pěti nejprodávanějších biopro-
duktů v prodejnách Albert je mrkev, cherry rajčata, vejce, 
mléko (produkt mléko 3,6 %, 1 litr) a šunka. Hned poté 
však následují například frankfurtské párky, čokoládové 
chlebíčky a kokosky, mouka, čočka, pohanka a těstoviny. 
„Zákazníci postupně objevují celou šíři nabídky. Nejdříve
zařadili čerstvou zeleninu a ovoce k okamžité spotřebě 
a nyní se obracejí i na produkty, které jsou určené k přípravě
pokrmů,“ zmiňuje další zajímavost Libor Kytýr.

Mají výraznější chuť, říkají zákazníci

Značka Albert v nedávné době také učinila průzkum 
o biopotravinách mezi obyvateli České republiky. „Prů-
zkum na naší infolince ukázal, že biopotraviny zařazuje
do svého jídelníčku alespoň jednou týdně každý třetí
z respondentů. Více než 10 % respondentů potom biopo-
traviny konzumuje dvakrát či dokonce třikrát týdně,“
informuje Kytýr.

A dodává: „Zákazníci u biopotravin oceňují přede-
vším jejich výraznější chuť a to, že přispívají k vyvážené stra-
vě. Proto je například častěji zařazují i do jídelníčku dětí. 
Právě málo informací o biopotravinách je dle průzkumu
obecně jeden z hlavních důvodů toho, proč nejsou produkty
ekologického zemědělství na talířích Čechů častěji.
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Billa má ve své značce
Naše Bio již 80 biopotravin

Kampaň na podporu ekologických zemědělců 
„Září – měsíc biopotravin“ podpořila společnost BILLA
oznámením o rozšíření své produktové řady biopotravin 
Naše Bio na 80 výrobků. Naše Bio je jediná maloobchodní
značka biopotravin, která byla vytvořena přímo v České 
republice a je určena výhradně pro český a slovenský trh. 

O názvu značky i o definitivní podobě jejího loga
rozhodovali sami zákazníci. Na rozdíl od většiny privát-
ních značek biopotravin maloobchodníků na českém trhu 
se na výrobě sortimentu značky Naše Bio podílejí nejméně 
z poloviny čeští výrobci biopotravin.

Od března letošního roku, kdy se na prodejní pulty 
dostaly první výrobky nové biořady, poskytuje společnost 
BILLA stále větší prostor pro dodávky českým zeměděl-
cům. Statisticky nejprodávanější položkou jsou mléčné 
produkty. Jejich podíl na obratu produktové řady Naše Bio 
činí více než 50 procent. 

„Prodejní výsledky za prvních šest měsíců prodeje
řady Naše Bio předčily naše očekávání,“ říká Zoltán Csóka, 
provozní ředitel společnosti BILLA. „Ukazuje se, že
orientace na nové požadavky zákazníků ve spojení s umě-
ním místních dodavatelů, která vyústila do mimořádně
kvalitní řady biopotravin, byla správným rozhodnutím. 
Osmdesát výrobků v denní nabídce nyní zahrnuje hovězí 
i jehněčí maso, zeleninu, ovoce, mléčné produkty z kozího
i kravského mléka a suchý sortiment. V současné době
hledáme i další možnosti spolupráce s českými ekoze-
mědělci. I přesto, že možnosti spolupráce jsou omezeny
klimatickými podmínkami i výrobní kapacitou, rádi
bychom do konce roku nabídku produktů Naše Bio rozšířili
až o 20 dalších položek,“ dodává Csóka. 

Společnost BILLA již k nové řadě spustila webo-
vé stránky www.nasebio.cz, kde jsou kromě produktové
nabídky k dispozici i základní informace o produktech
ekologického zemědělství a recepty. V rámci Měsíce bio-
potravin bude od 10. do 23. září v prodejnách BILLA
probíhat speciální letáková akce na podporu prodeje
biovýrobků spojená s ochutnávkami. 

Zdroj: Tisková zpráva BILLA

První bio tavený sýr uvádí 
mlékárna Tany

Mezi přední výrobce oblíbených tavených sýrů v České
republice patří již po řadu let západočeská společnost 
TANY, spol. s r. o., Nýrsko. Tany je první český výrobce, 
kterému se podařilo připravit tradiční tavírenskou tech-
nologii tavený biosýr, při jehož výrobě jsou využívány
výlučně kontrolované biosuroviny. 

BIO tavený smetanový sýr Tany je středně tučný
(45 % tuku v sušině) a má 40 % sušiny. Výrobek se
vyznačuje velmi dobrou roztíratelností a je balen po
8 trojúhelníčcích v kulaté krabičce. Má nízký obsah soli. 

Na výrobu byla použita výběrová BIO Gouda, ke 
standardizaci tučnosti se používá certifi kované biomáslo, 
ke standardizaci sušiny certifi kovaný biotvaroh a sušená 
biosyrovátka.

V technologii nejsou použity žádné fosfátové tavicí 
soli, které přísná pravidla pro výrobky biopotravin vylučují.
K emulzifikaci a krémování taveniny se proto ve velmi 
omezeném množství používají pouze povolené citráty.

Bio tavený sýr smetanový je vyráběn především z čes-
kých surovin. K použití tavící soli E331 výrobce uvádí: 

„Co se týká zkušeností s E331 (citronan sodný), tak 
je svými účinky srovnatelná se solemi fosforečnými. Nutno
ale přiznat, že používání této soli vyžaduje určitý poměr 
a stáří použitých přírodních sýrů. Na rozdíl od fosforečných
solí, které lze použít na různé poměry a stáří přírodních 
sýrů.

Složení:

bio přírodní sýry, pitná voda, biomáslo, biotvaroh, bio
sušená syrovátka, tavicí sůl E331 (citronan sodný).
Hmotnost balení: 140 g (8 trojúhelníčků po 17,5 g). 
Cena: 39,90 Kč. 
Prodej: sýr nabízí supermarkety Penny Market. 

Více informací o výrobci najdete na stránkách
http://www.tany.cz/ Zdroj: Biospotrebitel.cz

a www.biotavak.cz 

�

Hlasujte o nejlepší sýrovou etiketu roku 2009 
Jako každoročně probíhá soutěž o nejlepší 

sýrovou etiketu roku, kterou pořádá 

Klub sběratelů kuriozit s podporou 

Českomoravského svazu mlékárenského. 

Zařazené etikety si můžete prohlédnout na 

www.sberatel-ksk.cz

anebo www.laktoscollection.cz,

na těchto stránkách jsou také zveřejněny 

podmínky hlasování. Budeme rádi, když se 

zúčastní co největší počet hlasujících, aby 

hodnocení bylo objektivní.

Tři společnosti, jejichž obaly získají nejvíce 

bodů, obdrží diplom, který jim předá 

ministr zemědělství na akci Světový den 

mléka v květnu 2010. 

 

Ladislav Likler, předseda KSK,

Jaromír Lebl,

vedoucí sekce sýrových etiket 
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plátkované
výrobky

v novém atraktivním balení se stále
stejnou vynikající chutí

www.sunka.cz
LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. • průmyslová zóna Jirny • Poděbradská 606 • 250 90 Jirny • zelená linka: 800 100 172

CO JE SHAVED?
Výrobek vychlazený na -1 až -2°C se naplát-
kuje na speciálním nářezovém stroji při rych-
losti 400 až 700 řezů za minutu na plátky 
tenké 0,5 až 0,7 mm. Poté rozdílnou rychlostí 
na dopravníku docílíme nařasení plátků a 
celkově tak dosáhneme odlišné chuti. 

LECO_vnitrek_210x297.indd   1 30.9.2009   10:02:17
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t38
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
0

9
38 v ý ž i v a

S l a b i k á ř  k o ř e n í

Hořčičné semeno
Hořčice nepochází jen z ke-

límku. V první řadě roste 
jako rostlina na poli. V kuchy-
ni lze hořčici univerzálně po-
užít, ať už jako celé zrno nebo 
rozemleté na mouku. Jeho ost-
rá chuť obohacuje každodenní 
nabídku pokrmů.

Historie 

Už Egypťané, Řekové a Římané byli přesvědčení uži-
vatelé hořčice. Už jeden římský recept z 1. století je dnešní-
mu seznamu hořčicových přísad velmi podobný. V průběhu 
10. století dobylo hořčičné zrno Německo a Francii, o 200 let 
později Velkou Británii. Ve Francii se ve 13. století začaly vy-
tvářet speciální hořčicové receptury, jako například dijonská 
hořčice.

Původ 

Původním domovem hořčičného semena je západní 
Asie. Dnes se pěstuje na celém světě. Mezi nejvýznamnější 
dodavatele patří Severní a Střední Amerika, východní Indie, 
Japonsko a severní Afrika. Nejlepší kvalitu hořčičného zrna 
nabízí Kanada, Montana v USA a východní Evropa.

Druh 

Hořčice patří mezi křížokvěté rostliny. Malá, kulatá hoř-
čičná semena jsou vlastně semena jednoletých rostlin. Ta do-
zrávají v luskovitý plod, jenž obsahuje 4−24 těchto semen. 

V závislosti na odrůdě jsou hořčičná semena buď žlutá (u bílé 
hořčice) nebo hnědá (u černé hořčice). 

Žlutá hořčice je hlavní surovinou pro výrobu hořčičné-
ho oleje, hořčičné mouky a hořčičné pasty a nepostradatelná 
je také jako koření do nakládané zeleniny. 

Hořčice „sarepta“ (orientální hořčice) je charakteristic-
ká jemnou vůní.  Hnědá hořčice je mnohem ostřejší a menší 
než ostatní odrůdy a dnes už nemá takový význam.

Kvalita 

Jestli je hořčičné zrno kvalitní nebo ne, určují tři kritéria: 
jednotná barva, jednotná velikost a čistota (99,5 %). U hořčič-
né mouky je nejdůležitějším kritériem kvality jednotná žlutá 
barva. Dobrá hořčičná mouka je většinou odtučněná. Tím se 
předchází nežádoucím senzorickým změnám, které by moh-
ly být způsobeny příliš vysokým obsahem tuku (35−45 %)
hořčičného semene.

Sklizeň 

V pozdním létě, kdy lusky sazenice hořčice zežloutnou 
a prasknou, začíná sklizeň. Tyto rostliny se posečou jako obi-
lí, svážou se do snopů a usuší na poli. Poté se z nich vymlátí 
kulovitá semínka o velikosti 2−2,5 mm a ty se ještě dosuší.

Použití 

Hořčičná semena jsou sama o sobě bez chuti a bez zápa-
chu. Hořčičný olej (allyl-hořčičný olej) se vyvíjí pouze pomocí 
přídavku vody a rostlinného enzymu (myrosináza), který má 
charakteristickou chuť. Hořčice je v kuchyni používaná pře-
devším do marinád, mořidel, při nakládání zeleniny a k do-
chucení ostrých omáček nebo dresinků. �
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Hřebíček
Hřebíček − Prvních dvou smys-

lových vjemů, kterých se do-
čká cestující při příjezdu na Mo-
lucké ostrovy, je dusné tropické 
vedro a omamná vůně hřebíčku. 
Kožnaté listy stromu hřebíčkov-
ce vylučují nádherně aromatický
olej, který z tamních plantáží dělá 
ráj příjemných vůní.

Historie 

Hřebíček byl v Číně znám už velmi brzy. Kolem roku 
2000 př. n. l. během dynastie Han patřilo na císařském dvo-
ře k dobrému vychování přiblížit se k císaři pouze s hřebíč-
kem v ústech, aby byl vonný dech. Ale toto koření nevyrost-
lo v Číně, pochází z „ostrovů koření“. „Ostrovy koření“ byly 
dobyty Portugalci a později Nizozemci. Za pašování hřebíčku 
se dostávaly kruté tresty, neboť hřebíček bylo velmi oblíbené 
a hříšně drahé koření.

Původ 

Ze své vlasti, z indonéského Moluckého souostroví, pro-
niklo toto koření v období Starého Říma přes Alexandrii do 
Evropy. Dnes jsou jeho hlavními vývozci Indonésie, Filipíny, 
Brazílie, Komory, Madagaskar, Zanzibar a Mauritius.

Druh 

Hřebíček je květní pupen ze stromu hřebíčkovce z čeledi 
myrtovitých. Hřebíčkovci se daří nejlépe v tropickém klimatu,

může dosáhnout až výšky 15 metrů a přináší sklizeň, asi
3 kg plodů ročně, v období od šestého do šedesátého roku živo-
ta. Má úzký, válcovitý vzhled, vavřínovité, stálezelené, kožnaté 
listy a zářivě červená poupata. Jakmile se ještě uzavřené zelené 
pupeny začnou vybarvovat do světle červena, otrhají se a usu-
ší. Při tom dostanou jejich charakteristickou hnědou barvu.

Kvalita 

�  Dbejte, aby „stonek hřebíčku byl hnědorůžový, hlava pev-
ně vsazená a při zatlačení nehtem na hřebíček vznikla 
rýha, z níž vyteče olej. Hřebíček má pálivě-kořenitou chuť 
a za tepla velmi intenzivně voní. 

�  Kvalitu hřebíčku můžete rychle určit pomocí plovoucího 
testu: při dobré kvalitě plave hřebíček na vodní hladině 
hlavičkou nahoru a stonkem dolů, nebo jde dokonce pod 
hladinu. Plave-li vodorovně na vodě, je nekvalitní.

Skladování

Své aroma si hřebíček zachová nejlépe, když je dobře 
uzavřený, suchý a chráněný před světlem. 

Pozor: pokud hřebíček jednou zvlhne, nelze ho už pou-
žít. Je lepkavý, změkne a zešedne a nelze ho už rozemlít.

Použití

Hřebíček se hodí jak ke sladkým, tak i k pikantním po-
krmům.

Téměř všude na světě se toto koření používá do pečiva, 
zákusků, sirupů a konzerv. U nás rádi používáme hřebíček 
k nakládání ovoce a do svařeného vína. Vynikající exotické 
chuti dosahují některé jemné čokolády právě díky hřebíčku se 
skořicí a kardamomem.  �
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Fondánové
polevy

Tým společnosti Ka° Ka°  CZ s. r. o.

Fondánové polevy jsou u nás historicky méně rozšířeny než 
polevy čokoládové. V zahraničí je tomu však naopak. Pojď-

me si připomenout výhody fondánových polev spočívající ne-
jen v jejich kvalitách, ale také v jednoduchosti jejich přípravy 
a používání.

Obecně je fondán bílá pastovitá hmota připravovaná 
z cukru, vody a dalších minoritně zastoupených ingrediencí. 
Výsledkem je hmota bez výrazné vůně s intenzivně sladkou 
chutí. Lze jej používat v širokém spektru výrobků, v rozlič-
ných konzistencích a formách, nejčastěji se s ním ale setká-
váme jakožto s polevou, kdy se uplatní při fi nálních úpravách 
cukrářských či pekařských výrobků. Další možná využití jsou 
do speciálních tukových náplní, levnějších modelovacích 
hmot či jako náplň do bonbonů a vánočních kolekcí.

Nejběžněji užívanou formou je ovšem fondánová pole-
va, jejíž největší předností je snadná příprava. Polevu lze po-
sléze velmi jednoduše přizpůsobovat požadovanému vzhledu 
výrobku úpravou její barvy a chuti širokou škálou potravinář-
ských barviv a ochucovadel.

Na rozdíl od dřívějších dob je fondán v současnosti do-
dáván do cukrářských či potravinářských výroben běžně jako 

polotovar. Tato skutečnost přináší výrobním provozům úspo-
ru času, standardní a neměnné organoleptické vlastnosti 
i kvalitu fondánu a s tím související optimalizovanou ekono-
miku provozu projevující se v nižších celkových nákladech na 
fi nální produkt.

Hlavním parametrem, jež se u fondánového polotova-
ru upravuje, je hustota, požadované konzistence se dosahuje 
přídavkem vody o teplotě kolem 40 °C. Základní běžně užíva-
nou recepturu tvoří 1 kg předpřipraveného fondánu a 60 ml 
teplé vody. Při nahřívání se fondán rozpouští a vzniká fondá-
nová poleva, teplota nahřívání by přitom neměla přesáhnout 
42 °C. Vyšší teplotou dochází k zpětné krystalizaci (rekrysta-
lizaci) cukru a poleva pak ztrácí lesk a příliš tvrdne. 

Před samotným použitím polevy je dobré vždy v závis-
losti na povaze fi nálního výrobku upravit jeho povrch. Napří-
klad potřít korpus povařenou a mírně naředěnou marmelá-
dou a tím zamezit tomu, aby korpus natáhl vlhkost z polevy, či 
provést modelaci povrchu, což umožňuje dosáhnout různých 
barevných odstínů atp. Úprava pomocí marmelády navíc za-
jistí, že kyseliny obsažené v marmeládě působí na polevu i po 
zaschnutí, a fondán pak udržuje mnohem snáz svoji vláčnost. 

Z praktického hlediska je třeba po ukončení práce s fon-
dánovou polevou řádně očistit stěny nádoby na uchovává-
ní a na povrch zbylého fondánu nalít malou vrstvu vody, aby 
poleva na povrchu neosychala. Při špatném očistění nádoby 
zbytky polevy ztvrdnou a při opětovném nahřívání a rozmí-
chání tyto ztvrdlé kousky ve fondánu zůstávají a omezují jeho 
zpracovatelnost. Při nedodržení některých zásad může dojít 
k problémům při zpracování fondánu, nicméně většinou lze 
vše napravit způsoby zmíněnými v tabulce níže.

Společnost Kåkå CZ s. r. o. dodává na trh celou řadu 
různých typů fondánových polev, které díky svému speciální-
mu složení, jež zajišťuje ideální vlastnosti pro dané specifi cké 
použití, ulehčují práci a šetří čas, například:

Fondant S20 – základní produkt řady s univerzálním 
použitím. Snadná příprava smícháním 1 kg hmoty se 60 ml 
vody při teplotě 40 °C. Zajišťuje dokonalý výsledek se sně-
hově bílým vzhledem. Použití jako poleva na korpusy a další 
cukrářské výrobky nebo základ pro jemné krémy a náplně či 
pro výrobu karamelů.

Fertigglazur – tento druh fondánu patří do skupiny 
„ready-made“, před použitím jej stačí pouze nahřát na tep-
lotu 40 °C, není nutné dodávat vodu. Jeho velkou předností 
jsou jemné krystalky, které polevě dodávají požadovaný lesk 

Vady Příčiny Náprava
Fondán je našedlý a má malou krycí 
schopnost

příliš vysoká teplota při nahřívání
po malých dávkách zamíchat
do nové várky

Příliš řídký, stéká, netuhne
vysoký přídavek vody,
špatné skladování hotových výrobků

po malých dávkách zamíchat
do nových várek, 
při skladování se vyhýbat vlhkému 
prostředím

Příliš hustý fondán po zaschnutí praská 
a odlupuje se

nahřívání na nízkou teplotu,
malý přídavek vody

znovu nahřát na teplotu
do 42 °C, dodržet recepturu
na 1 kg fondánu 60 ml teplé vody

Tvrdý škraloup na povrchu
při skladování došlo ke styku se 
vzduchem

před uložením nalít malou vrstvu vody 
a tím zabránit styku se vzduchem

Zkvašený nebo plesnivý fondán
nedostatečná hygiena při skladování 
a používání

náprava není možná, nutnost 
dodržování správné hygieny
jako prevence této vady

Znečištění
zbytky ostatních surovin v nádobách
či výrobním zařízení, kontaminace
při skladování

udržování čistoty, skladování v čistých 
neoxidujících nádobách s uzávěrem

Tabulka:    Vady, jejich příčiny a náprava fondánových polev při jejich užití
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a hustotu. Používá se na čerstvě upečené korpusy a je ideální 
pro malování štětcem nebo do moderních potahovacích stro-
jů. 

Icing fondán – tato poleva se používá na výrobky, kte-
ré se zamrazují, výhodou této polevy je, že si zachovává své 
vlastnosti i při velmi nízkých teplotách a dlouhodobějším 
skladování, je výjimečně odolná proti vlhkosti i u balených 
výrobků.

Barevné fondány – dodávají se standardně v růžovém 
a žlutém odstínu, jsou založeny na Fondánu S20 a garantují 
tak jeho výborné vlastnosti. Při výrobě těchto fondánů je při-
dávání barviv pod přísnou kontrolou tak, aby byl zajištěn na 
fi nálních výrobcích vždy stejný odstín.

Karamelový fondán – taktéž založen na Fondánu S 20, 
dodává výrobkům delikátní chuť a barvu po karamelu.

Fondány Roll Out – bílá fondánová hmota speciálně 
upravená pro potahování korpusů nebo modelování tvarova-
ných ozdob. Jedná se opět o „ready-made“ hmotu, pouze se 
doporučuje skladovat jej 24 hodin před použitím při pokojové 
teplotě pro lepší zpracovatelnost.

Práškový fondán – tato nová, speciální prášková for-
ma fondánu zajišťuje tu nejjednodušší přípravu fondánové 
polevy, kdy stačí smísit práškový fondán s malým množstvím 
vody dle požadované fi nální hustoty, vše dobře promíchat 
a poleva je hotova. Výsledkem je zcela univerzální hmo-
ta, kterou lze snadno modifi kovat přídavkem barviv či aro-
mat. Povrch výrobku pak může být jak průhledný, tak sně-
hově bílý, jeho lesk má dlouhodobou údržnost i u balených 
výrobků.

Závěrem připomínáme, na jaké výrobky lze fondán běž-
ně použít. Jsou to v oboru cukrářském věnečky, větrníky, 
punčové řezy a dorty, žloutkové řezy, lité koláče a mnohé dal-
ší, následuje celá řada pekařských výrobků, jako jsou kobli-
hy, donuty, výrobky z kynutých těst, gastro speciality, úpra-
va ořechů, ovoce, zákusků, ale i masa. Spektrum uplatnění je 
opravdu široké a zajímavé a za fi rmu KåKå CZ s .r. o. nezbývá 
než popřát dobrou chuť. 

Podklady: Internet, Cukrářská výroba I (Ing. Jan Skoupil) 

�

Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích
získala fi rma 

Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o.
z Velkých Karlovic

Zlatý klas za výrobek 
VALAŠSKÝ FRGÁL - NATURA PURE

a národní značku kvality KLASA za výrobky 
VALAŠSKÝ FRGÁL TVAROHOVÝ S LESNÍM OVOCEM

VALAŠSKÝ FRGÁL OŘECHOVÝ
A ŠKVARKOVÝ PAGÁČEK KMÍNOVÝ

www.valasskepecivo.cz � pekarstvi.frgaly@tiscali.cz � telefon: 571 444 214 � mobil: 603 834 154
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AGRAL
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pro potravinářský

průmysl
a obchod 

Vydavatel:
AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99,

140 02 Praha 4 - Braník

www.agral.cz

Vydavatel:
AGRAL s r o Zelený pruh 1560/99

List míří k nejširšímu okruhu podnikatelů a manažerů v po-

travinářském průmyslu, obchodu s potravinářskými výrobky, 

potravinářskými surovinami, potravinářskou technikou 

a technologiemi, obalovými a dalšími materiálovými vstupy 

do výroby potravin a službami pro potravinářský průmysl. 

Odebírají jej také poslanci Parlamentu ČR a senátoři Senátu 

ČR, naše distribuce zajišťuje také dodávky listu orgánům 

státní správy, především Ministerstvu zemědělství ČR, 

Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu zdravot-

nictví ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR. Významnou 

čtenářskou obcí jsou pracovníci obchodních řetězců a dalších 

odběratelů a prodejců potravinářských výrobků, kteří využí-

vají informace v listu pro marketingové účely. Část výtisků je 

odebírána odbornými školami (učiliště, střední školy, vyšší 

odborné školy, vysoké školy a univerzity), které v mnoha 

případech využívají náš list jako učební pomůcku.

Řada výtisků je adresována na Slovensko. Máme své čtenáře 

i v zahraničí, např. naše krajany v USA a Austrálii.

Potravinářský
zpravodaj
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Globus
v ČR dál roste

Na začátku září se pro zákazníky poprvé otevřel hyper-
market Globus v Ostravě Plesné. Čtrnáctou kapitolou 

tak pokračuje příběh rodinné fi rmy, která už téměř třináct let 
úspěšně působí v náročném, vysoce konkurenčním prostředí
českého maloobchodu. „Od vstupu na český trh pomalu, 
ale stabilně rosteme, otevíráme zhruba jeden hypermarket 
ročně,“ říká Boris Malý, ředitel marketingu, a dodává: „Na-
ším cílem není skoková, rychlá expanze, ale organický růst,
promyšlené budování prodejní sítě tak, abychom dokázali 
udržet vysoký standard, který je pro Globus typický.“

Globusu se tato strategie zjevně vyplácí, patří k několika
málo velkým českým obchodníkům, jejichž aktivity jsou renta-
bilní. „Jsme mezi českými řetězci v podstatě malá fi rma, nikdy 
nebudeme gigant jako někteří naši globální konkurenti. Proto
musíme dělat věci jinak než ostatní, přicházet s vlastními,
unikátními, těžko napodobitelnými koncepty. Věnujeme 
maximální pozornost budování trvalého vztahu mezi námi 
a zákazníky,“ popisuje fi losofi i Globusu B. Malý. „Něco tako-
vého by při masivní expanzi samozřejmě nebylo možné.“

Ostrava: Zájem od prvního dne 

Ostravský hypermarket otevřel 4. září za obrovského 
zájmu veřejnosti. Jen během prvních čtyř hodin po otevření 
prošlo pokladnami více než 8 000 zákazníků. „Důvodem 
tohoto zájmu byly nejen akční ceny, které otevření tradičně 

provázejí, ale především skutečnost, že ostravští zákazníci 
mají s Globusem dobré zkušenosti z Opavy, kam řada z nich 
dosud jezdila nakupovat,“ vysvětluje ředitel ostravského 
Globusu René Hesoun. Zákazníci se před hypermarketem 
shromažďovali již před otevřením. „Nervozita ale nebyla 
namístě, zboží zlevněného v akci máme v dostatečném 
množství pro všechny naše zákazníky, a to až do skončení 
platnosti našeho letáku, tedy po celé následující dva týdny,“ 
říká R. Hesoun a dodává: „V Ostravě jsme prvním obchodem 
s tak širokým sortimentem pod jednou střechou. Díky 
kombinaci potravin, drogerie, domácích potřeb, elektroniky 
i oddělení Zahrada a Baumarktu budeme jako jediní schopni 
nabídnout zákazníkům vše, co potřebují a za čím dosud často 
jezdili až do našeho hypermarketu v Opavě.“ 

Specialista na čerstvost

Šíře sortimentu ale 
není zdaleka jedinou před-
ností Globusu. Na českém 
trhu se dlouhodobě profi lu-
je jako řetězec, který věnuje 
zvýšenou pozornost čer-
stvosti nabízeného zboží. 
Nejedná se přitom o pou-
hou proklamaci, Globus 
v tomto směru dělá řadu 
zcela konkrétních kroků. 
„Každý náš hypermar-
ket má vlastní řeznickou 
a uzenářskou dílnu, sami 
si maso bouráme,  sami 
z něj připravujeme masné 

p ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e
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polotovary a uzenářské výrobky podle vlastních receptur, 
s využitím nejmodernějších technologií a s použitím kvalit-
ních surovin z ověřených zdrojů,“ vysvětluje B. Malý, odkud 
se vzal věhlas řeznictví a uzenářství Globus. „To je také dů-
vod, proč mohou být naše uzeniny označeny logem potravin 
vhodných pro bezlepkovou dietu. Na rozdíl od drtivé většiny 
podobných produktů na českých pultech totiž naše párky, 
klobásy ani další uzenářské speciality, u nichž to receptura 
umožňuje, neobsahují mouku nebo další zlevňující přísa-
dy,“ dodává B. Malý. O tom, že čerstvé maso je v Globusu
skutečně v centru pozornosti, svědčí i to, že zákazníci si
ho už několik let mohou objednat on-line a vyzvednout si ve 
zvoleném hypermarketu již připravený balíček. 

Grilmánie
jako podpora kultury

zpracování masa

Na maso a uzeniny je zaměřen také zřejmě nejroz-
sáhlejší marketingový projekt Globusu – Globus Grilmánie, 
mistrovství ČR v grilování. Letos se konala již pošesté 
a rostoucí zájem i úroveň přihlášených týmů potvrzují, že 
Češi jsou národ soutěživý a učenlivý. „Výkony jednotlivých 
družstev jsou rok od roku lepší, a to jak ve způsobu zpracování 
masa a v originalitě receptury, tak i ve způsobu prezentování 
hotového pokrmu,“ říká Pavlína Bakotová, která má projekt 
Grilmánie na starosti. Výtvory soutěžících hodnotí porota, 
v níž zasedají mimo jiné i etablovaní šéfkuchaři. Protože 
jednotlivá kola i finále Globus Grilmánie probíhají jako 
příjemné víkendové akce, které pravidelně přilákají značný 
počet diváků, funguje soutěž i jako obecná podpora grilování 
a zdroj inspirace také pro laické milovníky této úpravy masa, 
uzenin, ale i ovoce a zeleniny. 

K čerstvému masu čerstvé pečivo

Zaměření na čerstvost Globus před několika lety do-
táhl ještě o krok dál. V nově budovaných hypermarketech 
v Liberci, Karlových Varech a Ostravě totiž fungují vlastní
pekárny, kde se po celý den vyrábí pečivo klasickým postupem, 
tj. pečením a nikoliv rozpékáním. Koncept vlastních peká-
ren se jednoznačně osvědčil, takže postupně budou pekárny
budovány v rámci přestaveb i ve starších domech. První již 
nedávno začala fungovat v Praze-Čakovicích. 

Mezi unikátní služby, které Globus zákazníkům nabí-
zí, patří dále i restaurace s celodenní nabídkou teplých jídel 
a pulty s rychlým občerstvením, které společnost sama provo-
zuje v rámci svých hypermarketů. I u nich platí, že maximum 
používaných surovin pochází z vlastních zdrojů. „Pokud si 
u nás koupíte párek v rohlíku nebo oblíbenou sekanou v hous-
ce, pak s výjimkou hořčice a ubrousku budou veškeré použité 
suroviny vyrobeny přímo v Globusu,“ udává příklad B. Malý. 

Dobrý nákup nestačí

Ambicí Globusu je, aby zákazníkům nabídl mnohem více 
než široký sortiment a kvalitní, čerstvé zboží. Samozřejmostí 
proto je čerpací stanice PHM s myčkou, již zmíněná 
restaurace, možnost výběru hotovosti na pokladnách, online 
objednávky masa, fotografií nebo širokého sortimentu 
bezlepkových výrobků. „Pokud ale chceme budovat dlou-
hodobý dobrý vztah se zákazníky, musíme jít ještě nad rámec 
služeb. Proto lidem v našich hypermarketech nabízíme 
zapojení do projektů, jako je volba chleba roku, účast na 
vinných seminářích a celé řadě soutěží nebo z poslední doby 
anketu, v níž měli rozhodovat, které výrobky má Globus 
zlevnit,“ říká B. Malý.

Regionalita jako benefit

Vzhledem k tomu, že Globus nemá tak hustou obchod-
ní síť jako řada jiných konkurentů, snaží se více pracovat 
s regionálními dodavateli a budovat si specifi ckou vazbu na 
lokalitu, kde působí. „Tam, kde je po regionálních produk-
tech poptávka, nabízíme například místní speciality studené 
kuchyně nebo regionální značky piva,“ říká B. Malý. Vazba 
na region v širším slova smyslu je pak patrná i v celkové na-
bídce Globusu, u mléčných výrobků, masa, zeleniny a ovoce 
například mezi dodavateli jasně převažují čeští producenti.
K podpoře domácích výrobců se Globus přihlásil i tím, že 
jako první řetězec předloni navázal spolupráci s národní 

p ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e
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značkou kvality potravin KLASA. Na české producenty
zastoupené v sortimentu Globusu upozorňovaly v uply-
nulých letech také dvě reklamní kampaně: S ČESKÝMI 
VÝROBKY VYHRÁVÁTE a NAŠI DODAVATELÉ PRO 
VÁS. Díky nim bylo možné představit i takový sortiment 
dodavatelů, který se – například kvůli nižší obrátkovosti
– běžně nedostane do akcí.

Kvalita, která si zaslouží
naše jméno

Globus dlouho patřil k těm řetězcům, které nenabízely 
vlastní značku. Nyní se situace změnila. Na začátku října 
fi rma představila značku GLOBUS, pod níž nabízí například 
porcované sýry, müsli, džusy nebo papírové kapesníčky. 
Kromě loga Globus je na obalu těchto výrobků také faksimile 
podpisu pana Thomase Brucha, představitele současné 
generace rodiny, která společnost před více než 180 lety 
založila a svým jménem garantuje kvalitu výrobků. Značku 
Globus propaguje heslem „Kvalita, která si zaslouží naše 
jméno.“

„Je to součást naší dlouhodobé strategie zaměřené 
především na kvalitu zboží a služeb. Naši odborníci sledují 
výrobu těchto výrobků a jejich kvalitu už od fáze vývoje, 

protože si chceme být jisti, že naši zákazníci pod značkou 
GLOBUS dostanou minimálně tak vysoký standard, na jaký 
jsou dlouhodobě zvyklí,“ říká B. Malý. Až do konce tohoto 
roku navíc společnost zákazníkům nabízí, že pokud jim 
výrobky značky GLOBUS nebudou chutnat, mohou je vrátit 
a dostanou zpět své peníze. „Podněty zákazníků chceme 
využít k dalšímu zkvalitňování našich výrobků,“ vysvětluje
B. Malý. 

Stejně jako v Německu, i v ČR bude Globus nabízet 
vedle značkové kvality GLOBUS také vlastní řadu výrobků, 
které mají zákazníkům zajistit co nejvýhodnější nákup. Tyto 
výrobky se stanou součástí nabídky zboží zařazeného do 
programu Nejnižší cena. Na rozdíl od kvalitativní značky 
GLOBUS nebudou označeny přímo logem společnosti, ale na 
obalu se objeví jako identifi kační prvek meridián, tedy typická 
mřížka z poledníků a rovnoběžek, kterou Globus využívá jako 
grafi cký prvek a také fi remní oranžová barva jako podklad. 
Řadu výrobků nabízených pod vlastní značkou GLOBUS 
i vlastních výrobků v kategorii Nejnižší cena hodlá Globus 
i nadále rozšiřovat, do některých segmentů se však pouštět 
nechce. „V určitých kategoriích zboží je kvalita privátních 
značek v ČR nastavena tak nízko, že levněji již takové výrobky 
nelze vyprodukovat, pokud chceme zachovat takovou kvalitu, 
s níž jsme ochotni spojit jméno naší společnosti,“ vysvětluje 
B. Malý.  �

p ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e
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Právě probíhá 
veletrh Anuga

2009
V těchto dnech, od 10.–14. října 2009, probíhá v němec-

kém Kolíně nad Rýnem jeden z nejvýznamnějších potra-
vinářských veletrhů s názvem Anuga 2009. Na tomto uni-
kátním veletržním konceptu jednou za dva roky představují 
a uzavírají mezinárodní kontrakty přední producenti potra-
vin z celého světa. V roce 2007 se zde prezentovalo 6 795 vy-
stavovatelů z 95 zemí. Letos se na veletrhu představí v rámci 
společné expozice KLASA tito výrobci potravin: 

ACCOM holding s. r. o. mléčné výrobky 

ALTIS Kolín s. r. o. cukrovinky pro diabetiky

ARTIFEX INSTANT, s. r. o. instantní nápoje

CARLA spol. s r. o. cukrovinky, čokolády

ESSA, s. r. o. luštěniny, ovoce, zelenina

Hanácká Kyselka s. r. o. nápoje

LINEA NIVNICE, a. s. přesnídávky

Pekařství VALAŠSKÉ 
FRGÁLY s. r. o. 

sladké pečivo, frgály

POEX Velké Meziříčí, a. s. cukrovinky, čokolády

POLABSKÉ
MLÉKÁRNY a. s.

mléčné výrobky,
ovocné tvarohy

RUDOLF JELÍNEK a. s. alkoholické nápoje

SEMIX PLUSO,
spol. s r. o. 

pudinky, celozrnné pečivo

Vyberte 
nejoblíbenější 
výrobek s oceněním 
KLASA
Značka kvality KLASA připravila soutěž pro spotřebitele, 

která bude probíhat od 1. října do konce listopadu 2009. 
Jejím cílem je zvolit nejoblíbenější výrobek s tímto oceněním, 
který bude vyhlášen na slavnostním vánočním předávání no-
vých certifi kátů KLASA, a to 10. prosince od 19 hodin v pro-
storách Malostranského paláce. Po dvouměsíčním hlasová-
ní bude soutěž vyhodnocena a výrobci třech výrobků, které 
získají největší počet hlasů, obdrží certifi kát „Nejoblíbenější 
výrobek oceněný značkou KLASA“. Ze zaslaných hlasů bude 
vylosován jeden hlasující, který získá hodnotnou cenu. 

Jak hlasovat pro svůj oblíbený výrobek? 

Hlasování bude probíhat prostřednictvím webových 
stránek www.eklasa.cz, kde také soutěžící naleznou potřebné 
informace a seznam všech výrobců i jednotlivých výrobků, ze 
kterých mohou vybírat. 

Ze všech došlých hlasů budou vybráni tři výherci, kteří 
dostanou dárkový koš s výrobky od „svého“ výrobce, kterému 
poslali hlas. Jeden vítěz pak získá hlavní cenu. 

Spotřebitelé produktů s logem KLASA se o připravené 
soutěži mohou dozvědět od začátku října z billboardů, z in-
zerce, z rozhlasových spotů, dále na podzimních Roadshow 
a na promočních akcích.

KLASA již před časem pro spotřebitele uspořádala sou-
těž, ve které měli sbírat loga KLASA z obalů výrobků a na-
lepovat je na herní karty. Soutěžící mohli vyhrát například 
elektronické spotřebiče a pomůcky do kuchyně značky ETA. 
Deset nejšťastnějších získalo na konci soutěže poukázku na 
nákup zboží TESCOMA v celkové hodnotě dvě stě tisíc ko-
run. Do soutěže bylo zasláno více než 60 000 herních karet 
s celkem 1 200 000 log KLASA z obalů výrobků. Produkty 
oceněné značkou KLASA se tak dostaly do povědomí veřej-
nosti a spotřebitelé měli možnost se seznámit s co největším 
množstvím oceněných potravin. Každý soutěžící, který na-
sbíral 20 log KLASA, navíc získal praktickou vařečku. 

Crest Communications   � 
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Společnost MILTRA B s. r. o., Městečko Trnávka, známá 
produkcí eidamských salámových sýrů, nyní zavádí do 
svého výrobního programu výrobu ochucených tvaroho-
vých krémů. Vrací se k osvědčené řadě tvarohů, které byly 
v minulosti mezi zákazníky velmi oblíbené.

Ve spolupráci s reklamní agenturou Rustika Jevíčko pro-
běhla soutěž mezi žáky základních škol o zvolení jména 

pro tento výrobek. Soutěže „Najděte jméno pro nový tvaro-
hový krém“ se zúčastnilo celkem 237 dětí ze sedmi základ-
ních škol v našem regionu. 

– ZŠ Palackého Moravská Třebová (77 žáků)
– ZŠ Šebetová (12 žáků)
– ZŠ Jevíčko (103 žáků)

MILTRA B s.r.o. Městečko Trnávka, tel.: 461 353 276, fax: 461 311 569, email:obchod@miltra.cz

• ochucený tvarohový dezert 

 čokoláda, vanilka, jahoda

• bez konzervantů  

• 90g

NOVINKA

www.miltra.cz

letak_A5_MILTRA.ai   27.5.2009   15:17:58

MILTRA B s. r. o., Městečko Trnávka
– ZŠ Chornice (18 žáků)
– ZŠ Jaroměřice ( 9 žáků)
– ZŠ Vranová Lhota (17 žáků)
– ZŠ Městečko Trnávka (1 žák)

Výběrová komise zvolila název Miltráček. Tento návrh 
zaslalo několik soutěžících, proto bylo nutné vylosovat hlav-
ního výherce. Stala se jím žákyně Lenka Žvátorová (3. A ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová). Lenka byla odměněna mini-
notebookem zn. Acer v hodnotě 10 000 Kč. Vyhlášení proběh-
lo v mlékárně v Městečku Trnávce, za účasti zástupců společ-
nosti MILTRA B s. r. o., pořádající reklamní agentury, rodičů 
žákyně a zástupce školy. Všichni zúčastnění obdrželi drobné 
upomínkové předměty.

 Ing. Tomáš Juřica, jednatel společnosti   �
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Makro víno
roku 2009

již zná své vítěze

První příčky již v sedmém ročníku uznávané soutěže Makro
víno roku 2009 patřily letos odrůdám Veltlínské zele-

né a Chardonnay. V kategorii suchých vín zvítězilo kabinet-
ní víno Veltlínské zelené výrobce Vinselekt Michlovský, ka-
tegorii vín ostatních ovládlo Chardonnay, výběr z cibéb od 
Ing. Miroslava Volaříka. Odborná sedmičlenná komise v čele 
s profesorem Vilémem Krausem, nejznámějším českým vi-
nařským expertem, je ocenila jako nejlepší ze 130 nomino-
vaných vzorků z vinařské produkce malých, středních i vel-
kých výrobců vína z celé České republiky. Ocenění nejlepším 
vínům předali vítězům v pražském Obecním domě ministr 

zemědělství Jakub Šebesta a generální ředitel Makro Cash & 
Carry ČR Axel Hluchy.

Jak říká Ivo Dvořák, hlavní sommelier společnosti Mak-
ro, je snahou nabídnout vinařům příležitost, jak svá vína na-
bídnout a zviditelnit i vzhledem k současné složité situaci. 
Úspěch v soutěži Makro víno roku jim totiž může zajistit so-
lidní odběr jejich vína a oslovení mnoha stovek a tisíců pro-
fesionálních zákazníků nakupujících v Makru. Většina z při-
hlášených vinařů se soutěže v minulosti již zúčastnila a ví, že 
je pro ně případný úspěch přínosný nejen z hlediska prestiže, 
ale také z hlediska ekonomického.

Letos již podruhé byla soutěžní vína rozdělena do dvou 
kategorií. Tento krok přispívá k maximální objektivitě hod-
nocení přihlášených vzorků a především také k usnadně-
ní výběru vhodných vín pro zákazníky. Také letos zazname-
nali hodnotitelé nárůst počtu přihlášených vzorků, kterých 
bylo o 21 více než předchozí rok – i to ilustruje uznání vysoké 
kvality a kreditu soutěže ze strany českých výrobců, odborní-
ků a znalců vína. Všechna oceněná vína zákazníci naleznou 
v sortimentu každé ze 13 velkoobchodních prodejen MAKRO 
Cash & Carry ČR. �

Předávání ceny za první místo v kategorii vín se zbytkovým
cukrem – Vinařství Volařík.

Sommelieři společnosti MAKRO Cash & Carry nabídli k de-
gustaci oceněná vína.  Foto: Ivan Kahún 
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TANY v novém

Oblíbené
tavené sýry z Nýrska

prošly významnou inovací 

Tavené sýry a tavené sýrové speciality jsou bezpochyby ne-
odmyslitelnou součástí českého jídelníčku. Vždyť s naší 
průměrnou spotřebou ve výši okolo 2,6 kg na osobu a rok 
zaujímá Česká republika již několik let první příčku ve svě-
tovém pořadí. Mezi přední výrobce těchto výrobků u nás 
patří také západočeská společnost TANY, spol. s r. o.,
z Nýrska. 

Mlékárenství v Nýrsku má sice již více než šedesátiletou 
tradici a tavené sýry se zde vyráběly již v roce 1940, no-

vodobý vývoj ale započal až po sametové revoluci, kdy nově 
založená společnost TANY odkoupila od státu budovu bý-
valé tavírny a navrátila jí původní výrobní program. V sou-
vislosti se vstupem České republiky do Evropské unie však 
bylo zapotřebí celý závod zásadně zmodernizovat a dostavět 
a přizpůsobit v něm výrobu přísným legislativním požadav-
kům kladeným v Evropské unii na potravinářskou výrobu. 
Dnes je tavírna sýrů TANY moderním potravinářským pro-
vozem splňujícím přísná kritéria bezpečné výroby potravin. 
Od vstupu do EU se zde výroba zvýšila téměř o 50 % a dále 
narůstá, což potvrzuje nejenom zvyšující se zájem spotřebi-
telů o výrobky z TANY, ale také úspěšné hospodaření spo-
lečnosti. 

Zastřešující ochrannou značkou je logo společnos-
ti TANY, mezi spotřebiteli je však daleko známější obchod-
ní značka DELICATO, tvořící základ hlavní výrobkové řady 
společnosti. A právě tato spotřebitelsky oblíbená značka pro-
šla nedávno několika změnami a od září 2009 je uváděna na 
trh ve svém novém „omlazeném“ provedení. U několika pů-
vodních výrobků došlo k úpravě složení, spočívající ve snížení 
tučnosti při zachování vysoké roztíratelnosti a jemné smeta-
nové chuti. Nově sestavená receptura dodává výrobkům větší 

„lehkost“ a „jemnost“ v chuti díky vyššímu podílu kvalitních 
přírodních sýrů. U celé výrobkové řady došlo rovněž k rede-
signu obalů a jejich grafi ky. Dominující je na nich právě znač-
ka DELICATO, na obalech jsou použité nové, zářivější barvy 
a lákavý obrázek možného způsobu podávání výrobku po-
vzbuzuje chuť a zájem spotřebitele.

Exkluzivní řada DELICATO je velmi široká a zahrnuje 
spotřebitelská balení porcí 3 x 50 g a 2 x 50 g a také oblíbe-
né trojúhelníky v kulaté krabičce 140 g. DELICATO se na-
bízí jako nízkotučné s 26 % t. v suš. nebo jako extra smeta-
nové s 60 % t. v suš. Ochucené varianty této výrobkové řady 
s klobásou, se šunkou, s plísňovým sýrem Niva, se žampió-
ny či s kapií jsou vyráběny v tučnosti 50 % t. v suš. Nově ino-
vovanému sýru DELICATO EXTRA smetanové byla udělena 
u příležitosti 36. mezinárodního agrosalonu Země živitelka 
v srpnu 2009 v Českých Budějovicích národní značka kvality
KLASA.

Novinkou v sortimentu společnosti TANY jsou sýry 
s označením ŠUMAVSKÝ SÝR. Tato řada zahrnuje tři výrob-
ky, a to Šumavský sýr smetanový (48 % t. v suš.), Šumavský 
sýr EXTRA smetanový (60 % t. v suš.) a Šumavský sýr se šun-
kou (50 % t. v suš.). Charakteristickým znakem těchto výrob-
ků je, že jsou baleny do spotřebiteli znovu žádané gramáže 
100 g. Část mlékárenských surovin v receptuře byla nahraze-
na modifi kovaným škrobem, čímž se výrobek pro svou nižší 
cenu zařadil do kategorie „lidových“ sýrů v rodinném bale-
ní. Použití škrobu je zcela v souladu s potravinářskou legis-
lativou a výrobek je připraven tak, aby konzistenční a chuťo-
vé vlastnosti plně vyhověly náročným požadavkům dnešního 
moderního spotřebitele.

Počátkem léta však TANY na trh uvedlo ještě jednu 
opravdovou novinku. Vůbec jako první česká tavírenská spo-
lečnost vyrobila BIO tavený smetanový sýr, čímž vyplnila me-
zeru v segmentu biovýrobků. TANY BIO tavený sýr je středně 

Zastřešující ochrannou značkou je logo společnos-

ti t l č ti TANY j

Obchodní ředitel TANY Nýrsko Karel Vítek ml. při převzetí 
ocenění národní značkou kvality KLASA za výrobek DELICA-
TO z rukou prezidenta ČR Václava Klause a ministra země-
dělství ČR Jakuba Šebesty.
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tučným výrobkem (45 % t. v suš.) vyznačujícím se velmi dob-
rou roztíratelností. Balen je ve formě 8 trojúhelníčků v kra-
bičce o gramáži 140 g. 

Při výrobě jsou využívány výlučně kontrolované bio-
suroviny: výběrová biogouda s evropským certifi kátem Skal 
vyrobená z mléka z ekologických farem, ke standardizaci tuč-
nosti se používá certifi kované biomáslo a ke standardizaci 
sušiny pak certifi kovaný biotvaroh a sušená biosyrovátka. 
V technologii nejsou použity žádné fosfátové tavicí soli, které 
přísná pravidla pro biovýrobky vylučují. K emulzifi kaci a kré-
mování taveniny se proto ve velmi omezeném množství pou-
žívají pouze povolené citráty.

Zařazení BIO taveného smetanového sýra do jídelníčku 
je příspěvkem společnosti TANY ke zdravé a moderní výživě 
a také prevencí proti řadě onemocnění a alergií současné ci-
vilizace.

Tavírna sýrů TANY v Nýrsku je z pohledu své dnešní 
dlouhodobé koncepce mladou moderní společností orientu-
jící se na zákazníka a respektující vývojové trendy zdravé vý-
živy. TANY se rozvíjí jako taková, nezapomíná na průběžnou 
modernizaci svých provozů a trvale pracuje na dalších novin-
kách v segmentu svého tavírenského sortimentu zaměřené-
ho jak na koncového spotřebitele, ale také na oblast gastro-
nomie a hromadného stravování. Vysoký jakostní standard se 
stal v nýrské tavírně dnes již samozřejmostí, a proto slogan, 
pod kterým společnost promuje své výrobky „To nejlepší ze 
Šumavy“, není pouze marketingovým nástrojem, ale skuteč-
nou realitou.

Připraveno podle informací TANY Nýrsko 

�

Tato šunka je novinkou
na našem trhu. Je vyrobena

 z dokonale opracovaných kuře-
cích prsíček a vepřové kýty. 

Obsahuje 1,43 %tuku,který je 
přirozenou složkou libového 

masa a je potřebný k projevení 
chuti a šťavnatosti. Při výrobě, se 
k surovině přidává 1,1 % včelího 

medu, který svou kvalitou odpo-
vídá normě Český med. Přídavek 
tohoto medu spolu s vybraným 
masem a speciální směsí koření 

a mořské soli též dotváří
nezaměnitelnou chuť výrobku.

Šunka je určena
pro děti od tří let věku.

  Firma Jaroslav Radoš, řeznictví-uzenářství, je zaměřena na výrobu 
a prodej masa, uzenin a masných výrobků (sekané výrobky, vařené 
výrobky, pečené výrobky, měkké salámy, aspiky, speciality, šunky, uze-
ná masa) a polotovary (vinná klobása, bar klobása, játrová zavářka 
atd.). V našem sortimentu najdete i obchodní zboží (trvanlivé salámy).

  Vzhledem k tomu, že je na trhu vysoká konkurence, snaží se naše 
fi rma o to, aby splnila veškeré požadavky, které jsou na ni kladeny. 
Prioritou naší fi rmy je kvalitní výroba a spokojenost zákazníka za sou-
časné prosperity firmy a tím i spokojenosti zaměstnanců firmy. 

  Základní podmínkou k zajištění kvalitních výrobků je funkčnost sys-
tému kritických bodů podle pravidel mezinárodního systému HACCP 
s cílem zabezpečení zdravotní a hygienické nezávadnosti produkce.

Jaroslav Radoš-Řeznictví, uzenářství,
Osecká 179, 435 11 Lom
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Jak se vyrábí 
čerstvá jablečná  

šťáva…
Jablka patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější ovoce 
u nás a existuje nepřeberné množství receptur a nápadů, 
jak tyto plody využít v kuchyni. Ovšem proměnit malova-
ná jablíčka z ovocného sadu na chutnou jablečnou šťá-
vu není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled 
zdát.

Abychom objevili tajemství výroby čerstvé jablečné šťávy, 
vypravili jsme se do lisovny ovoce v krásném kraji jižní

Moravy, nedaleko Uherského Hradiště. Právě tady firma
Linea Nivnice, která patří mezi přední tuzemské producenty 
nealkoholických, ale také alkoholických nápojů, vyrábí nápoje
nejrůznějších chutí, vůní i barev. V poslední době na oblibě 
získává právě čerstvě lisovaná jablečná šťáva díky své chuti 
tak odlišné od běžnějších šťáv z koncentrátu.

Sklizeň 

„Jablečná sklizeň začíná koncem srpna a končí začátkem 
prosince příchodem prvních mrazů,“ vysvětluje generální 
ředitel společnosti pan Gabriel Slanicay a popisuje další 
postup zpracování. „Ve zpracovatelské sezoně vykupujeme 
jablka na lis v desítkách výkupních center, a to jak od drobných 
zahrádkářů, tak i od velkopěstitelů. Záběr máme široký, 
pokrýváme větší část Moravy a také blízký region západního 
Slovenska. Ročně takto vykoupíme a zpracujeme až 25 000 
tun jablek.“

Jablíčka v myčce 

Jablka začínají svou pouť v myčce, kde se důkladně 
properou a vytřídí na inspekčním pásu. Pak jablka prochází 
drtičem, jablečná drť putuje poté na odležení a enzymaci, aby 
bylo následné lisování rychlé a efektivní. Dva lisy Bucher pak 
vylisují jablečnou drť, ze které se získává téměř 90 procent 
čerstvé jablečné šťávy. Denně se takto zpracuje až 280 tun 
jablek.

Aby se nám čerstvá jablečná šťáva dobře pila

Pan Slanicay dodává: „Před samotným plněním do 
obalů Tetra Pak se odstředěním zbaví šťáva hrubších částic, 
velmi rychle se zahřeje na teplotu 95 °C a poté okamžitě 
zchladí a naplní do obalů. Tímto postupem získává výrobek 
minimální trvanlivost jeden rok.“ Naše putování s jablky 
v Nivnici končí a odjíždíme s pocitem uspokojení, že jsme 
alespoň trochu nahlédli do tajů výroby čerstvé jablečné šťávy.

Zajímavosti

Výrobky typu HELLO 100% čerstvá jablečná šťáva 
bývají v zahraničí označovány jako „fresh“ nebo NFC – tedy 
not from concentrate. 

Čerstvá šťáva vs. šťáva z koncentrátů

A na závěr ještě jedna rada pro spotřebitele. Věděli jste, že 
na rozdíl od čerstvé jablečné šťávy, jak jsme ji právě představili, 
většina prodávaných džusů vzniká přípravou z koncentrátu? 
K výrobě 100% jablečné šťávy se používá přírodní jablečný 
koncentrát, který je získáván z vylisované jablečné šťávy od-
straněním obsahu vody. Aby vznikla 100% jablečná šťáva, jak 
ji známe, k jablečnému koncentrátu se později znovu přidá 
stejné množství pitné vody, které bylo původně odstraněno. 
Důvodem, proč výrobci využívají přípravu šťáv z koncentrá-
tů, jsou hlavně skladovací kapacity a úspora při dopravě. Není 
proto divu, že 100% jablečná šťáva z koncentrátu vyjde v ob-
chodě levněji než čerstvě lisovaná jablečná šťáva. 

O firmě Linea Nivnice

Linea Nivnice je doma na Dolňácku, nejdůležitější části 
Slovácka v podhůří Bílých Karpat. Výhodnou polohu na 
česko-slovenské hranici využívá fi rma pro zásobování obou 
republik. První likér z bylin Jaroslava Hromčíka se zde začal 
vyrábět v roce 1946. Dnes na trhu dominují ovocné šťávy pod 
značkou HELLO v obalech švédské fi rmy Tetra Pak. 

�
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Fresh Hello 
z brazilských 

pomerančů
Také už začínáte měnit sandály za kozačky, trička za 
svetříky a přemýšlíte, jak se chránit před lezavým po-
časím? Říkáte si, chtělo by to nějaké sluníčko nebo vi-
taminy. V tom případě je pro vás naprosto ideálním 
řešením ovocná novinka Hello z čerstvě lisovaných po-
merančů. S nápojem „100% čerstvá pomerančová šťá-
va“ si dopřejete jednak spoustu zdraví prospěšných lá-
tek a také ochutnáte šťavnatou, plnou chuť brazilských
pomerančů.

Hello 100% čerstvá pomerančová šťáva je unikátním 
zdrojem cenných látek, jako jsou antioxidanty, minerály 

a stopové prvky. Přesně to naše tělo každý den potřebuje a ve 
studených měsících obzvlášť. Antioxidanty zpomalují pro-
ces stárnutí a současně pomáhají chránit organismus proti 
zhoubným a srdečním chorobám. 

Tato pomerančová šťáva neobsahuje chemické konzer-
vanty ani barviva a díky rychlému a šetrnému způsobu zpra-
cování pomocí nejmodernějších technologií si po naplnění 
uchovává svoji charakteristickou vůni. 

Díky způsobu plnění a kvalitě obalu Tetra Prisma Asep-
tic má HELLO 100% čerstvá pomerančová šťáva garanto-
vanou trvanlivost 1 rok. 

Fresh vs. koncentrát

Hello 100% čerstvá pomerančová šťáva chutná úplně 
stejně skvěle, jako kdybyste si doma sami vymačkali šťavna-
tý brazilský pomeranč. Právě tím se nová pomerančová šťáva 
čerstvě lisovaná liší od běžných džusů, které jsou vyráběny ře-
děním ovocných koncentrátů. 

100% Fresh šťáva neboli NFC (not from concentrate) 
se vyrábí tak, že se pomeranče nejdříve zbaví kůry a pak vy-
lisují (v Brazílii), poté se přepraví přímo vylisovaná chla-
zená šťáva až do určeného místa (Evropy). Tato čerstvě vy-
lisovaná šťáva se pak rovnou stáčí do připravených obalů. 
U většiny běžných ovocných džusů je to jinak, nejprve se z li-
sované šťávy odstraňuje část vody a aromat, které se později, 
po dopravě na místo plnění, do koncentrátu zpět dodávají. 
Šťáva ve formě koncentrátu ušetří značnou část dopravních 
nákladů a vydrží dlouhou cestu beze změn.

Zajímavosti o pomerančích...

Pomeranč – je vynikajícím zdrojem vitaminu C, také 
obsahuje vitamin B1, kyselinu listovou a pektin, který po-
máhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Hlavní funkcí
vitaminu C je vytvářet kolagen, který je nezbytný pro zdravou 
pokožku. Zároveň pomáhá tělu bránit se proti bakteriálním
infekcím.

O společnosti Linea Nivnice, a. s.

Akciová společnost Linea Nivnice patří k největším vý-
robcům nealkoholických nápojů v České republice. Nosným 
programem fi rmy je od roku 1995 řada ovocných šťáv, nápojů 
a nektarů v obalech od fi rmy Tetra Pak a vlajkovou lodí mezi 
jejími produkty je řada nápojů značky Hello. Ta byla na pod-
zim letošního roku rozšířena o dva nové výrobky – 100% čer-
stvou jablečnou šťávu a Smoothie. 

 �
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Novela vyhlášky 
pro obor maso, 

ryby, vejce
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

Fakulta veterinární hygieny a ekologie,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Úvod

S účinností od 1. července 2009 byla vyhláškou č. 169/2009 
Sb. změněna vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí 

§ 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o po-
travinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro 
maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrob-
ky z nich, vejce a výrobky a z nich, ve znění vyhlášky č. 264/
2003 Sb.

Novelizace vyhlášky pro obor maso, masné výrob-
ky, produkty rybolovu a ostatní vodní živočichy, výrobky 
z nich a vejce je aktuální změnou vyhlášky č. 326/2001 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. Novela vyhlášky zahr-
nuje celou řadu změn, kdy vybraná ustanovení pro komodity 
maso, ryby, resp. produkty rybolovu a ostatní vodní živočichy 
a vejce uvádím v tomto příspěvku v jednotlivých kapitolách. 
Tímto si článek klade za cíl zahrnout komplexně prezentova-
né změny ve vybraných ustanoveních a uvést je v souvislos-
tech se souvisejícími právními předpisy, tj. zákony, vyhlášky, 
uvedené normy (ČSN), včetně příslušných nařízení a směrnic 
Evropských společenství.

Vyhláška je oznámena v souladu se směrnicí Evrop-
ského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 
o postupu poskytování informací v oblasti technických no-
rem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, 
ve znění Směrnice 98/48/ES.

Problematika masa a masných výrobků je upravena 
v ustanoveních týkajících se defi nic a pojmů. Je zde charakte-
rizováno výsekové maso, kosti, krev, syrové sádlo, syrový lůj, 
hovězí maso a maso ostatních druhů zvířat. Dále vyhláška ve 
vztahu k této komoditě upravuje označování masa, přípustné 
záporné hmotnostní odchylky a další technologické požadav-
ky na masné výrobky.

V části týkající se produktů rybolovu a ostatních vod-
ních živočichů jsou defi novány pojmy, je upraveno označo-
vání, požadavky na jakost a uvádění do oběhu. Problematika

vajec je vyhláškou upravena v ustanovení § 22 vyhlášky
č. 169/2009 Sb.

Novelizovanou vyhláškou se mění také tabulka 1 v přílo-
ze č. 1 (Členění masa s výjimkou neděleného jatečně upravené-
ho těla drůbeže a děleného jatečně upraveného těla drůbeže). 
V následující příloze č. 4 je prezentována tabulka 3 Požadavky 
na složení a smyslové požadavky na šunky. Příloha č. 6 se ruší 
a příloha č. 7 k vyhlášce č. 326/2001 Sb. zní Přípustné zápor-
né hmotnostní odchylky od deklarované hmotnosti pro rybí 
výrobky zahrnující čerstvé, upravené a zpracované produkty 
rybolovu, včetně sardelové pasty a konzerv.

Komodita maso – vyhláška č. 169/2009 Sb.

V ustanovení § 3 vyhlášky je defi nováno označování. 
Je upraveno označování masa ve smyslu tabulky 1 přílohy
č. 1 (uvádí se název skupiny a živočišný druh bez ohledu na 
pohlaví), tržním druhem podle příslušných technických no-
rem, datem použitelnosti a údaji u zvěřiny. Současně je blí-
že specifi kováno označování hovězího výsekového masa 
baleného, zabaleného i nebaleného při uvádění do oběhu.

Vybraná ustanovení vyhlášky č. 169/2009 Sb., 
včetně souvisejících právních předpisů
– komodita maso

§ 3
Označování
(1)  Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním 

předpise, (tj. vyhláška č. 113/200 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů) se označí

  a) maso názvem skupiny podle přílohy č. 1 tabulky 1 
a dále živočišným druhem, bez ohledu na pohlaví, podle 
§ 1 písm. e), k) až q); maso ostatních zvířat názvem živo-
čišného druhu,

  b) výsekové maso tržním druhem uvedeným v přísluš-
ných technických normách (tj. ČSN 57 6510 Hovězí 
maso pro výsek, ČSN 57 6540 Vepřové maso pro vý-
sek, ČSN 57 6570 Telecí maso pro výsek),

  c) balené drůbeží maso (Nařízení Rady (ES) č. 1234/
2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení 
pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení 
o společné organizaci trhů),

  Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy 
pro drůbeží maso) výsekové maso, maso balené, králičí 
maso a zvěřina dělená a balená, droby, kosti, krev, syrový 
tuk a balené mleté maso, pokud nebyly zmrazeny, datem 
použitelnosti,

  d) zvěřina názvem jelen, daněk, srnec, mufl on, prase di-
voké, zajíc, bažant, koroptev nebo kachna divoká podle 
příslušného živočišného druhu, u dělené zvěřiny i částí 
jatečného těla; dále se uvede, zda se jedná o maso zvěře 
z farmového chovu.

(2)  Hovězí výsekové maso balené, zabalené i nebalené se při 
uvádění do oběhu, kromě údajů uvedených v odstavci 1 
a v přímo použitelných předpisech Evropských společen-
ství (tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému iden-
tifi kace a evidence skotu, o označování hovězího masa 
a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 820/97,
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  Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 
2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud 
jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího 
masa,

  Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k naříze-
ní Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa 
dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh), dále 
označí slovy „mladý býk“, „býk“, „volek“, „jalovice“ nebo 
„kráva“.

(3)   V případě, že je hovězí maso označeno jako maso vyšet-
řené na spongiformní encefalopatii skotu (BSE), (Na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/
001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro 
prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií, v platném znění), musí 
být součástí tohoto označení název akreditované labo-
ratoře, která vyšetření provedla, a číslo protokolu o la-
boratorním vyšetření na spongiformní encefalopatii 
skotu (BSE).

(4)  U předem nebaleného hovězího čerstvého masa se poža-
dované údaje v písemné podobě umístí viditelně a čitelně 
v místě, kde je maso nabízeno k prodeji spotřebiteli.

(5)  Aniž jsou dotčeny požadavky pro záporné hmotnostní 
odchylky podle přímo použitelných předpisů Evropských 
společenství, stanovují se přípustné záporné hmotnost-
ní odchylky od deklarované hmotnosti pro balené čerstvé 
maso (tj. Nařízení (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla 
pro potraviny živočišného původu)

 a) 10 % u balení do 300 g,
 b) 6 % u balení do 1 000 g,
 c) 4 % u balení do 2 000 g,
 d) 2 % u balení nad 2 000 g.

Komodita masné výrobky
– vyhláška č. 169/2009 Sb.

Problematika masných výrobků je upravena v ustano-
vení § 10 písm. a), kdy se defi nuje maso pro výrobu mas-
ných výrobků vymezených v příloze č. 4 tabulkách 3 až 13, tj. 

šunky, tepelně opracované masné výrobky, trvanlivé tepelně 
upravené masné výrobky, trvanlivé fermentované masné vý-
robky, drůbeží tepelně opracované výrobky a masné konzer-
vy. Změna vyhlášky řeší i další technologické požadavky na 
konzervy, polokonzervy a nebalené nakrájené masné vý-
robky. K úpravě vyhláškou se vztahují i požadavky na slože-
ní a smyslové požadavky na šunky v třídách jakosti – nej-
vyšší jakosti, výběrové a standardní.

Vybraná ustanovení vyhlášky č. 169/2009 Sb., 
včetně souvisejících právních předpisů
– komodita masné výrobky

§ 10 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:
  a) masem pro výrobu masných výrobků vymezených 

v příloze č. 4 tabulkách 3 až 13 – kosterní svalovina jed-
notlivých živočišných druhů savců a ptáků určených 
k výživě lidí, která nebyla prohlášena za nevhodnou 
k lidské spotřebě podle přímo použitelného předpisu 
Evropských společenství, tj. Nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organi-
zaci úředních kontrol produktů živočišného původu 
určených k lidské spotřebě, v platném znění,

  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stano-
ví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočiš-
ného původu.

V § 13 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
(1)  Maso pro výrobu masných výrobků vymezených v pří-

loze č. 4 tabulkách 3 až 13 je maso s přirozeně obsaže-
nou nebo přilehlou tkání, u kterého celkový obsah tuku 
a pojivové tkáně nepřekračuje hodnoty stanovené v pří-
loze č. 4 tabulce 2. Za součást kosterní svaloviny se po-
važují rovněž bránice a žvýkací svaly. Použití této defi -
nice se vztahuje pouze na označování masa jako složky 
obsažené v masném výrobku a nevztahuje se na ozna-
čování masa podle přímo použitelných předpisů Evrop-
ských společenství, tj. Nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Uherskobrodská společnost VOMA na výstavě Země živitelka
v Českých Budějovicích obdržela

od Ministra zemědělství Jakuba Šebesty

ZLATÝ KLAS
NA VÝROBEK BOŽKOVA KLOBÁSA.

Tato cena je jediným oceněním výrobku ze Zlínského kraje. 
Božkova klobása je vyráběna podle receptury z roku 1928, kdy 

stejnojmenný výrobek vyráběl Bohumil Mahdalík. „Pro výrobu je 
využíváno toho nejkvalitnějšího vepřového a hovězího masa,

které vytváří charakteristickou mozaiku, a ta je podpořena vůní 
a chutí použitých tradičních koření, jako jsou majoránka, česnek

a kmín. Je to ocenění práce celého kolektivu zaměstnanců,
kterým bych touto cestou chtěl poděkovat,“

říká dnešní šéf fi rmy Miroslav Mahdalík. 

Moravská 94, 688 01 Uherský Brod, IČO: 469 82 302, tel. a fax: 572 633 428
zapsaná v OR vedeným KS v Brně oddíl „C“, vložka 8279 dne 17. listopadu 1992
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kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci 
úředních kontrol produktů živočišného původu ur-
čených k lidské spotřebě, v platném znění,

  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/
2004ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvlášt-
ní hygienická pravidla pro potraviny živočišného
původu.

§ 14a zní:
Další technologické požadavky
(1)  Konzervy musí být tepelně ošetřeny ve všech částech na 

teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 121 °C, 
působící po dobu nejméně 10 minut.

(2)  Polokonzervy musí být tepelně ošetřeny ve všech čás-
tech na teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 
100 °C, působící po dobu nejméně 10 minut.

V § 15 odstavec 1 zní:
(1)  Nebalené nakrájené masné výrobky musí být prodány 

nejpozději do 24 hodin od jejich nakrájení. Pro spotře-
bitele musí být na obalu uvedeno datum a čas nakrá-
jení.

Komodita produkty rybolovu a ostatní vodní 
živočichové – vyhláška č. 169/2009 Sb.

V rámci změny vyhlášky se pro tyto komodity defi nu-
jí ostatní vodní živočichové a čerství ostatní vodní živoči-
chové (ustanovení § 18 vyhlášky). Následující § 19, 20 a 21 
řeší označování produktů rybolovu a ostatních vodních ži-
vočichů, polokonzerv a výrobků hermeticky balených. Po-
žadavky na jakost, kdy požadavky nestanoví tzv. přímo pou-
žitelné předpisy Evropských společenství, upravuje vyhláška 
v odst. 2 až 6 § 20 vyhlášky č. 169/2009 Sb. Uvádění do obě-
hu je upraveno ustanovením § 21 v odstavcích 1 a 2. 

Vybraná ustanovení vyhlášky č. 169/2009 Sb., 
včetně souvisejících právních předpisů

– komodita produkty rybolovu
a ostatní vodní živočichové

§ 18
Pro účely této vyhlášky se rozumí
  a) ostatními vodními živočichy – živí mlži, živí ostno-

kožci, živí pláštěnci, živí mořští plži, plazi a žáby,
  b) čerstvými ostatními vodními živočichy – ostatní vod-

ní živočichové, kteří nebyli žádným způsobem konzer-
vováni, soleni, zmrazeni nebo neprošli jiným způsobem 
zpracování, kromě chlazení.

§ 19
Označování
(1)  Obchodní názvy produktů rybolovu a ostatních vod-

ních živočichů se uvádějí podle přímo použitelného 
předpisu Evropských společenství, tj. Nařízení Rady 
(EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení
společných obchodních norem pro konzervované
sardinky, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1181/
2003,

  Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. července 
1992, kterým se stanoví společné obchodní normy 
pro konzervované pravé a nepravé tuňáky,

  Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společ-

ných obchodním norem pro některé produkty rybo-
lovu, v platném znění,

  Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 o společné organiza-
ci trhu s produkty rybolovu a akvakultury,

  Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001, kterým se sta-
noví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/ 
2000, pokud jde o informování spotřebitelů o pro-
duktech rybolovu a akvakultury a v souladu s ná-
zvy stanovenými v příslušné technické normě, tj. ČSN
56 0634 Ryby a vodní živočichové – terminologie.

(2)  U polokonzerv a výrobků hermeticky balených musí být 
na obalu uveden údaj o konkrétních podmínkách skla-
dování; u teplot se údaj vyjádří číselnými hodnotami.

(3)  Přípustné záporné hmotnostní odchylky od deklarova-
né hmotnosti jsou uvedeny v příloze č. 7.

§ 20
Požadavky na jakost
(1)  V případech, kdy požadavky na jakost nestanoví přímo 

použitelné předpisy Evropských společenství, tj. Naří-
zení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 
o stanovení společných obchodních norem pro kon-
zervované sardinky, ve znění nařízení Komise (ES)
č. 1181/2003,

  Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. července 
1992, kterým se stanoví společné obchodní normy 
pro konzervované pravé a nepravé tuňáky,

  Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společ-
ných obchodních norem pro některé produkty rybo-
lovu, v platném znění,

  Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 o společné organiza-
ci trhu s produkty rybolovu a akvakultury,

  Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001, kterým se sta-
noví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/
2000, pokud jde o informování spotřebitelů o pro-
duktech rybolovu a akvakultury, platí požadavky uve-
dené v odstavcích 2 až 6.

(2)  Čerstvé produkty rybolovu a ostatní vodní živočichové
  a) musí mít vůni charakteristickou pro daný živočišný 

rod nebo druh produktů rybolovu a ostatních vodních 
živočichů,

  b) musí vykazovat konzistenci s vlastnostmi charakte-
ristickými pro strukturu svaloviny.

(3)  Zpracované produkty rybolovu, s výjimkou zpracova-
ných produktů rybolovu uzených studeným kouřem, 
se tepelně opracovávají tak, aby bylo ve všech částech 
dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího 
působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut, a orga-
noleptickými vlastnostmi odpovídajícími v obchodním 
názvu deklarovanému živočišnému rodu a druhu, bez 
cizích chutí a pachů.

(4)  Solené produkty rybolovu a výrobky z nich se vyrábějí 
pouze z čerstvých nebo zmrazených produktů rybolovu, 
jiker a mlíčí. Obsah soli v silně solených produktech ry-
bolovu a výrobcích z nich je více než 14 %, ve středně na-
solených 10 až 14 %, ve slabě nasolených 4 až 10 %.

(5)  Sardelová pasta může obsahovat maximálně 25 % soli.
(6)  Sušené produkty rybolovu mohou být solené a nesolené, 

obsah vody v nich musí být nižší než 18 % a skladují se 
při relativní vlhkosti vzduchu 65 až 70 %.

§ 21
Uvádění do oběhu
(1)  Nebalené produkty rybolovu, ostatní vodní živočicho-

vé a výrobky z nich se nesmí uvádět do oběhu spo-
lečně s ostatními potravinami způsobem, kterým by 
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mohlo dojít k vzájemnému nepříznivému ovlivnění
pachy.

(2)  Polotovary z produktů rybolovu a ostatních vodních živo-
čichů je povoleno prodávat pouze balené nebo zabalené.

Komodita vejce – vyhláška č. 169/2009 Sb.

Problematika vajec je ve vyhlášce řešena v rámci označování 
kódem určujícím rozlišovací číslo producenta a charakte-
ristikou teplotních požadavků na uchování vajec.

Vybraná ustanovení vyhlášky č. 169/2009 Sb., 
včetně souvisejících právních předpisů

– komodita vejce

§ 22
(1)  Kód určující rozlišovací číslo producenta, které se uvá-

dí na vejcích podle přímo použitelného předpisu Ev-
ropských společenství tj. Čl. 9 nařízení Komise (ES) 
č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stano-
ví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/ 
2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, se skládá z

  a) metody chovu, která se uvede příslušným kódem:
 1. „1“ pro vejce nosnic ve volném výběhu,
 2. „2“ pro vejce nosnic v halách,
 3. „3“ pro vejce nosnic v klecích, nebo
  4. „0“ pro vejce nosnic chovaných v souladu s požadav-

ky ekologického zemědělství, tj. Zákon č. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

 b) registračního kódu státu,
  c) čtyřmístného alfanumerického kódu, který vyjadřuje 

číselnou složku registračního čísla hospodářství.
(2)  Vejce třídy jakosti A se uchovávají při nekolísavé teplotě, 

a to nejvýše plus 18 °C.
(3)  Vejce křepelky japonské ve skořápce vhodná k lidské 

spotřebě nebo ke zpracování se uchovávají, skladují 
a přepravují v suchu, mimo přímý dosah slunce, při ne-
kolísavé teplotě nejvýše plus 18 °C.

Přechodná ustanovení

Novelizovaná vyhláška v rámci přechodných ustanove-
ní určuje posuzování potravin vyrobených a uvedených do 
oběhu přede dnem účinnosti vyhlášky č. 169/2009 Sb., které 
se posuzují podle dosavadních právních předpisů, tj. vyhláš-
ky č. 326/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. a sou-
visejících právních předpisů. Současně je charakterizováno 
označování potravin, které lze provádět podle dosavadních 
právních předpisů nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

Závěrem

Vyhláška č. 169/2009 Sb. byla publikována ve Sbírce zá-
konů ČR , ročník 2009, částka 51, s. 2130−2136.

Použitá literatura

Literatura je k dispozici u autora příspěvku. �

Zajišťujeme:
�  Stavebně-technologické studie řešení závodů všech kapacit
�  Projekty technologické i stavební části a ostatních profesí
� Projekty čistíren odpadních vod pro potravinářský průmysl
�  Inženýrskou činnost do zajištění stavebního povolení

Dokumentace od nás vždy odpovídá předpisům EU.
Více než 100 referencí jak v České tak ve Slovenské republice.

Libušská   313, 142 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: 261 910 081, 603 239 042, fax: 261 910 045, e-mail: pmz@pmz.cz

PMZ PROJEKT – partner pro profesionální řešení

Nejvýznamnější český dodavatel
projektových řešení

pro potravinářský průmysl
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Cukrovary a lihovary TTD, a. s. 
tradiční výrobce cukru

již od roku 1831

Hygienicky balený cukr
Cukr krupice v hygienickém balení je sypká směs lesklých 
malých krystalů bílé barvy, sladké chuti a charakteristické 
vůně. Je přírodním sladidlem. Jedná se o sacharózu vyrá-
běnou z cukrové řepy.

DODÁVÁ SE V BALENÍCH: 

�  5 g/5 kg – balení vhodné pro gastronomická zařízení, 
ale i pro zpříjemnění všedního dne

Cukr CAMPING
Cukr krupice v hygienickém balení je sypká směs lesklých 
malých krystalů bílé barvy, sladké chuti a charakteristické 
vůně. Je přírodním sladidlem. Jedná se o sacharózu vyrá-
běnou z cukrové řepy.

DODÁVÁ SE V BALENÍ: 

�  5 g/125 g – balení vhodné na cesty i pro domácí chvíle 
pohody

kg – balllení vhodné pro gastronomická zaříz

DODÁVVVÁ SE V BALENÍ: 

 g – balení vhodné na cesty i pro domácí c

Cukr bílý KRYSTAL
Cukr krystal je sypká směs hrubších bílých krystalů sladké
chuti a charakteristické vůně. Je přírodním sladidlem. 
Jedná se o sacharózu vyráběnou z cukrové řepy.

DODÁVÁ SE V BALENÍCH: 
�  1 kg – má široké uplatnění 

v domácnosti
�  5 kg – cukr pro rodinné 

vaření , pečení a zavařování
�  15 kg – má uplatnění v širo-

kém spektru potravinářského 
průmyslu

�  50 kg – cukr pro široké 
spektrum potravinářského
průmyslu

�  volně ložený - cukr pro velké 
průmyslové zpracovatele

Cukr bílý KRUPICE
Cukr krupice je sypká směs lesklých malých krystalů bílé 
barvy, sladké chuti a charakteristické vůně. Je přírodním 
sladidlem. Jedná se o sacharózu vyráběnou z cukrové řepy.

DODÁVÁ SE BALENÍCH: 
�  1 kg – obzvláště vhodné pro 

pečení a vaření
�  15 kg – balení zvláště vhodné 

pro pekařské a cukrárenské 
výrobny

�  50 kg – balení široce vyu-
žívané v potravinářském 
průmyslu

�  volně ložený – cukr pro nej-
větší průmyslové zpracovatele

�  1 
v d

�  5 
va

�  15
ké
pr

�  50
sp
pr

�  vo
pr

Cukr bílý K

�

���

�

�

Cukr MOUČKA
Cukr moučka je sypká směs rozdrcených krystalů bílé barvy, 
sladké chuti a charakteristické vůně. Je přírodním sladidlem. 
Jedná se o sacharózu vyráběnou z cukrové řepy.

 
DODÁVÁ SE V BALENÍCH: 

�  500 g DOY PACK – praktické 
uzavíratelné balení zvláště 
vhodné pro pečení a přípra-
vu cukrovinek

�  1 kg – klasické balení pro 
domácnost i pro cukrářskou 
výrobu

�  15 kg – balení s protihrud-
kovými látkami je vhodné 
pro cukráře a pekaře

�  15 kg (střední velikost zrna) – moučka pro pekaře 
a cukráře

Cukr kostky
Cukr kostky je sněhobílá směs krystalů lisovaná do kostek 
a zabalená v papírové krabičce. Je přírodním sladidlem. 
Jedná se o sacharózu vyráběnou z cukrové řepy.

DODÁVÁ SE V BALENÍCH: 

�  0,5 kg – balení, které nesmí chybět v žádné domácnosti
�  1 kg – tradiční kostky do kávy a čaje
�  1 kg bridž kostky – kostky vhodné ke svátečnímu stolu

�  50
uz
vh
vu

�  1 k
do
vý

�  15
ko
pro

�  15 kkgg (středddní velikost zrna) –

dné domácbalení, kteeeréréré nesssmímímí chybět v žád

Hygienicky balený cukr Cukr MOUČKA
NAŠE VÝROBKY

Ing. MIROSLAV DVOŘÁK, e-mail: m.dvorak@ttdcukrovary.cz, tel.: + 420 326 900 216, tel.: + 420 602 423 103 
HANA KOŘÍNKOVÁ, e-mail: h.korinkova@ttdcukrovary.cz, tel.: + 420 326 900 262, tel.: + 420 606 635 998

www.cukrovaryttd.cz
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nulosti dánští sýraři napodobovali spíše řemeslo nizozem-
ských, německých či švýcarských kolegů. Nejznámější osob-
ností rozvoje dánského sýrařství byla pravděpodobně paní 
Hanne Nielsen, která se na svém statku „Havarti“ věnovala 
sýrařskému řemeslu a do Dánska přenesla ze zahraničí mno-
hé technologické postupy. Název Havarti je ale také ozna-
čením původního dánského polotvrdého sýra, který počát-
kem 19. století vyrobila na svém statku poprvé právě paní 
Nielsen. Tato dáma byla rovněž vůbec první ženou, která 
vstoupila do uznávané „Dánské agrární společnosti“ (Land-
husholdningsselskabet), členkou se však i přes svou odbor-
nost nikdy nestala, protože ženám nebylo členství v té době 
umožněno.

Dánsko žádné sý-
ry s CHOP registrova-
né nemá, v evropské 
evidenci jsou proza-
tím pouze dva výrobky 
s chráněným zeměpis-
ným označením: 

Danablue  nebo 
někdy také Danish Blue 
je výrobkem z pastero-
vaného kravského mlé-
ka, který přivedla na 
svět v roce 1874 vlastně 
také paní Hanne Nielsen a s touto svou dánskou „napodo-
beninou“ Roquefortu získala ocenění při evropské sýrařské 
soutěži v Londýně. Sýr se však stal skutečně slavným až po 
1. světové válce, kdy ho znovu objevil jistý Marius Boel, který 
tehdy při výrobě experimentoval s řadou nových plísňových 
kultur. Od roku 1996 je sýr Danablue v EU registrován jako 
výrobek s chráněným zeměpisným označením.

Dalším dánským 
zástupcem na seznamu 
sýrů s CHZO je původ-
ně klášterní sýr Esrom 
ze stejnojmenného 
kláštera na ostrově See-
land. V roce 1935 jeho 
dřívější výrobu obnovil 
Státní mlékárenský vý-
zkumný ústav v Hillerø. 
Jedná se o vynikají-
cí sýr, který tak trochu 
připomíná francouzský Port Salut. Sýr se vyrábí z kravského 
mléka, má tvar zploštělého obdélníkového bloku o hmotnosti 
asi 1,5 kg. Tučnost sýra bývá od 45−60 % tuku v sušině a po-
vrch sýra pokrývá typická mazová mikrofl óra, která se ještě 
před expedicí omývá. Pokožka někdy bývá potažena vrstvou 
žlutého vosku. 

Španělsko

Výroba sýrů ve Španělsku se pyšní více než ti-
síciletou tradicí, o čemž se tak často nemluví. 
Dokladem toho jsou i mnohačetné archeo-
logické nálezy sýrařských pomůcek z doby 

železné a bronzové. Sýry se v této jihoevropské zemi řadí od 
nepaměti k nejzákladnějším potravinám. Zcela původně se 
k jejich výrobě používalo především mléko ovcí a koz, postup-
ně se však rozšířila i výroba sýrů z mléka kravského, a dnes je 
zřejmě nejběžnější výroba sýrů z mléka směsného. Ve Španěl-
sku je známo asi 120 druhů sýrů a téměř každá španělská pro-
vincie se pyšní nějakou skutečnou specialitou.

Putování za sýry
EVROPSKÉ SÝRY

S CHRÁNĚNÝM OZNAČENÍM 
2. část

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., 
Českomoravský svaz mlékárenský

V Potravinářské Revue 4/2009 jsme si začali povídat o sý-
rech s chráněným označením původu a chráněným země-

pisným označením. Vysvětlili jsme si základní rozdíly, sezná-
mili se s platnou legislativou a začali probírat jednotlivé země 
a jejich zástupce. V dnešní kapitole se podíváme na tyto sýry 
do Dánska, Španělska a Francie.

Dánsko 

Dánsko zůstává bezpochyby významnou 
mlékařskou zemí s bohatou mlékárenskou 
tradicí a především velmi úspěšnou mléká-
renskou současností. Sýry patří mezí nej-

významnější produkty potravinářského průmyslu, nicméně 
původních dánských sýrů není příliš mnoho, a tak již v mi-
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Na seznamu sýrů s CHOP je zapsáno na 20 druhů: Que-
so Majorero, Queso de Murcia, Queso Palmero, Queso de 
Murcia al vino, Queso Ibores, Cabrales, Picón Bejes-Tresviso, 
Queso de La Serena, Queso Manchego, Queso Tetila, Queso 
Zamorano, Quesucos de Liébana, Idizábal, Mahón-Menorca, 
Queso Nata de Cantabria, Roncal, Afuega ´l Pitu, Gamoneu 
(Gamonedo), Torta del Cesar a Queso de l´Alt Urgell y la Cer-
danya. Kromě těchto je zde ještě 1 sýr s označením CHZO: 
Queso de Valdeón. 

Popisovat všech-
ny španělské specia-
lity by opět vydalo na 
bohatou monografii, 
zaměřím se tedy jen 
na ty nejzajímavější.

Queso Majorero 
(také někdy nazývaný 
Queso de fuerteventu-
ra) je polotvrdý sýr 
z Kanárských ostrovů 
vyráběný ze syrového 
kozího mléka. Kůra 
přibližně 7kg bochní-
ků se potírá olivovým 
olejem, rozemletou 
paprikou a tzv. gol-
fiem, což je prasta-
rý druh zdejšího obi-
lí, něco mezi kukuřicí 
a pšenicí. Tento uni-
kátní nátěr dodává sý-
rům osobitý, pikantní 
a skutečně zcela neza-
měnitelný buket.

Queso de Murcia al vino je prozrálý čerstvý sýr z paste-
rovaného kozího mléka tvarovaný do tvaru válce o hmot-
nosti asi 1,5 kg. Červenohnědá kůrka vzniká tak, že se 
původní sýr Murcia (také s označením CHOP) omývá pra-
videlně červeným vínem. Sýr je v chuti příjemně mléčně na-
sládlý, lehce svěží a bývá též velmi tučný, obvykle více jak
50 % t. v suš. Konečný chuťový vjem pak dotváří stopa po 
červeném víně. 

Kdo by neznal Queso Manchego, zřejmě nejznámější 
španělský sýr. Ten byl původně vyráběn výlučně z mléka ovcí 
stejnojmenného plemene Manchego chovaných v horách ji-
hovýchodně od Madridu. Dnes se k výrobě používá i mléko ji-
ných plemen ovcí, někdy průmyslově také směsné mléko ovcí, 
koz a krav v třetinovém poměru, v tomto případě však už není 
možné označovat produkt označením CHOP. Důležité ale je, 
aby bylo k sýření používáno velmi tučné mléko s obsahem 
tuku okolo 6 %. Sýr má tvar válce o průměru cca 22 cm a výš-
ce asi 12 cm. Po uzrání je sýr velmi tvrdý, má drobivou kon-

zistenci a doba zrání 
bývá nejméně 2 mě-
síce (označení: tierno 
nebo fresco = mladý), 
popř. 3 měsíce (ozna-
čení: semicurado − 
středně uleželý), ale 
často dozrává po dobu 
3−6 měsíců (označení 
curado nebo viejo – 
starý). Typická je také 
vzorovaná kůrka sýra, 
která je obtiskem slá-
mou vyložené formy.

Cabrales je sýr 
s  m o d r o z e l e n ý m 
plísňovým žilková-
ním uvnitř těsta a je 
po právu nazýván 
králem španělských 
sýrů. Tato vynikají-
cí specialita pochází 
z pohoří Picos de Eu-
ropa v provincii Asturie. Originální sýry se vyrábějí ze směs-
ného mléka, přičemž kravské mléko dodává lahodnou mléč-
nou nakyslost, kozí mléko pikantní buket a ovčí mléko vytváří 
nezaměnitelnou máselnou konzistenci a lahodné aroma. 
Bochníčky sýra zrají unikátním způsobem zabalené v kašta-
nových listech a dozrávají po dobu nejméně 3 měsíců, pak se 
teprve smějí prodávat. Zákazníci si musejí dávat pozor, zda 
sýr nese skutečně označení původu (ve Španělsku to bývá vět-
šinou: Queso Cabrales Denominación de Origen). Na trhu je 
totiž řada napodobenin z průmyslové výroby, u kterých však 
nejsou dodrženy stanovené technologické zásady, a takovéto 
sýry tudíž nedosahují odpovídající kvality. Chuť „pravého“ 
Cabrales je s určitostí naprosto nezaměnitelná, nenapodobi-
telná a jedinečná – tedy výrazně pikantní, svěže nakyslé těsto 
s lehce slanou příchutí.

Francie

Mluvíme-li o sýrech s chráněným označe-
ním, je Francie pro tuto skupinu výrobků 
opravdovou „třešničkou na dortu“. A je to 
zcela pochopitelné – sýry jsou s touto zemí 

asociovány vždy na jednom z prvních míst, vždyť představu-
jí pro Francii vlastně i její osobitý životní styl. A připomeňme 
si proto zde i proslulý výrok charismatického francouzského 

Plakát k pařížské výstavě z r. 2002 „Francie z tisíce sýrů“
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poválečného prezidenta, generála de Gaulle, o tom, jak „...je 
obtížné vládnout zemi, ve které je více než 300 druhů sýrů…“ 
V roce 2002 jsem se v Paříži zúčastnil světového mlékáren-
ského kongresu „Congrilait“, při kterém organizátoři uspo-
řádali velkolepou výstavu nazvanou „Francie z tisíce sýrů“. 
Ve výstavních pavilonech v Tuilerských zahradách mohli
návštěvníci skutečně napočítat na tisíc rozličných sýrových 
druhů – to by se asi prezident de Gaulle divil, kterak se ve 
svém výroku mýlil. Francie je prostě sýrová a já bych Vás chtěl 
nyní provést jakousi „Tour de fromage“ a přiblížit Vám ales-
poň několik skutečných sýrařských skvostů.

Výčet sýrů s chráněným označením původu zahrnuje 
neuvěřitelných 41 druhů, tedy nejvyšší počet na jednu zemi 
vůbec, dále má Francie v evidenci ještě 4 výrobky s chráně-
ným zeměpisným značením:

Tabulka č. 1   Francouzské sýry s CHOP
Bleu du Vercors-

Sassenage
Maroiles

Sainte-Maure
de Touraine

Chevrotin Munster-Gerome Salers

Abondance Neufchâtel
Brocciu Corse; 

Brocciu

Bleu d´Auvergne
Pouligny-Saint 

Pierre
Rocamadour

Bleu des Causses Pont-l´Évêque Époisses

Brie de Meaux Saint-Nectare Laquiole

Brie de Melun Selles-sur-Cher Roquefort

Camembert de 
Normandie

Picodon de 
l´Ardeche

Ossau-Iraty

Cantal (Fourme de 
Cantal)

Beaufort Banon

Chabichou du 
Poitou

Bleu de Gex Haut-
Jura (Bleu de 
Septmoncel)

Tome de Bauges

Crottin de 
Chavignol

Chaurce Morbier

Fourme d´Ambert 
(Fourme de 

Montbrison)
Comté Pélardon

Langres
Mont d´Or; 

Vacherin du Haut-
Doubs

Valençay

Livarot
Reblochon; 
Reblochon
de Savoie

Tabulka č. 2   Francouzské sýry s CHZO
Tomme des Pyrénées Emmental de Savoie

Tomme de Savoie
Emmental français

est-central

Oblast Brie v depatmantu Seine-et-Marne se rozprostírá 
na jihovýchod od Paříže a je známá svou výrobou velkých ko-
láčů stejnojmenného sýra s bílou plísní na povrchu. Zástupci 
s registrovanou ochranou jsou pak dva sýry vyráběné na sel-
ských usedlostech, a to Brie de Meaux a Brie de Melun. Po za-
sýření mléka se vytvořená sýřenina ukládá s velkou pečlivostí 
pomocí sýrařské lžíce do forem o průměru 35−40 cm (Brie de 
Meux), resp. 16−17 cm (Brie de Melun) a výšce pouhých 2,5 
− 3 cm. Sýr se ručně solí a obvykle dozrává až po dobu 6−8 
týdnů. Oba chráněné sýry mají osobitý a rustikální charak-

ter. Sýrové těsto bývá 
smetanové až slámově 
žluté, konzistence vel-
mi kompaktní a nevy-
tékající po rozkrojení. 
Chuť je příjemně slad-
ká a lehce oříšková. 
Oba sýry jsou opřede-
ny mnohasetletou his-
torií, a proto také byly 
v oblasti svého vzniku 
pokládány za krále sýrů.

Camembert de Normandie
Traduje se, že v jedné normandské vesnici zapomněla 

jistá selka ve sklepě vyrobený syreček, a když ho tam po čase 
našla, byl na povrchu obrostlý plísní. Nejprve sýr chtěla vy-
hodit, ale přesto ho ochutnala a zjistila, že se nechá nejenom 
jíst, ale má přitom 
báječnou chuť. Pro-
to „výrobu“ opakova-
la, a tak se „narodil“ 
nový sýr. Tato i po-
dobné historky se při-
pomínají v okolí obce 
Camembert již od 16. 
století, nejstarší pí-
semné zmínky pochá-
zejí dokonce z roku 
1554. Selkou, která 
sýr však skutečně proslavila, byla paní Marie la Fontaine Ha-
relová z vesničky Roiville, jejíž předci měli dokonce kořeny 
v Čechách. Své plísňové sýry začala prodávat na trzích po-
blíž Camembertu od roku 1791. A i když patrně nebyla paní 
Harelová jediná, kdo podobné sýry doma vyráběl, byla to prá-
vě ona, jež tolik přispěla k rozšíření sýra. V krocích matky 
pokračovala později také dcera stejného jména, a ta popr-
vé pojmenovala sýr podle nedaleké obce Camembert. Nežli 
sýr v roce 1983 získal ochrannou známku svého chráněné-
ho původu A.O.C. (= Appelation d´Origine Controlée), stal 
se doslova „nejkopírovanějším“ a nejvíce napodobovaným
sýrem světa.

Pojmenování sýra Chabichou du Poitou pochází prav-
děpodobně z arabštiny, ve které znamená „chebli“ označení 
pro mladé kozy. Kozy se také chovají v okolí městečka Poitiers 
v údolí Loiry, odkud 
tento sýr kuželovité-
ho tvaru a hmotnosti 
asi 150 g pochází. Sýr 
se vyrábí ze syrové-
ho plnotučného kozí-
ho mléka, sýřenina se 
opět nabírá lžící a še-
trně ukládá do forem. 
Vrásčitá kůrka pro-
růstá šedivou plísní, 
sýrové těsto bývá po uzrání jemně drobivé. Chabichou chutná 
po čerstvě nadojeném kozím mléce, je svěží, nasládlé a velmi 
jemně smetanové. 

Nejznámějším představitelem sýrů s vnitřní plísní je, 
a zřejmě asi navždy zůstane Roquefort. Jeho název je odvo-
zen od stejnojmenné vesničky Rouquefort-sur-Soulzon leží-
cí v departmanu Aveyron nacházející se na skalních sutinách 
oblasti Massif Central, protkané celou řadou jeskyní, s nej-
známějším jeskynním útvarem Combalou, ve které jsou již po 
staletí situovány zrací prostory, kde „vzniká“ nenapodobitel-
ný vzhled a chuť oblíbeného sýra. 



62
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
0

9
r e p o r t á ž

Roquefort je po-
važován za nejstar-
ší sýr Francie. Tra-
dice výroby a kvalita 
sýrů vyráběných z ov-
čího mléka sahají 
až do římských dob. 
První písemné zmín-
ky jsou zaznamená-
ny ale až v roce 1060, 
a to v knihách klášte-

ra Conques, ve kterých se praví, že z každého zracího sklepa 
v Roquefortu se ročně klášteru odevzdávají 2 ks sýrů. Vůbec 
první ochranné označení a privilegia pro výrobu sýra Roque-
fort obsahovala Charta Karla VI. z roku 1411 a později v roce 
1666 vydaný zákon parlamentu z Toulouse. Defi nitivní sta-
tus pro známkovou výrobu, jakou známe dnes, byl ve Francii 
uzákoněn až v roce 1925 a zákon obnoven a rozšířen výnosem 
z r. 1979 s tím, že byly potvrzeny používané ochranné známky 
(AOC) a jakostní certifi káty pro označování zmíněných sýrů.

Tato zákonná ustanovení lze všeobecně shrnout do těch-
to zásad:
1.  Sýry musí být vyráběny výlučně ze syrového ovčího mlé-

ka z přesně vymezené oblasti Francie (oblast departmá-
nů Aveyron, Gard, Hérault, Lozére a Tarn). Oblast má 
rozlohu asi 100 km2 a chová se zde asi 1,2 mil. ovcí, nej-
častěji plemena Lacaune. Později byl povolen dovoz asi 
10 % sýrů ke zrání také z Korsiky a 12 % ze západních 
(atlantských) Pyrenejí, a to z celkového objemu sýrů 
zrajících v Roquefortu.

2.  Soustředěné sýry musejí zrát výlučně ve stanovené geo-
logické oblasti, ve speciálních sklepích, jež vznikaly roz-
šířením a úpravou původních jeskynních prostor hory 
Combalou v obci Roquefort-sur-Soulzon, a to za přesně 
defi novaných podmínek.

3.  Žádný další sýr s plísní v těstě nesmí být prodáván pod 
označením Roquefort, pokud nejsou splněny výše uve-
dené zásady. 

4.  Při dodržení těchto definovaných podmínek obdr-
ží sýr při expedici obal se zapsanou ochrannou znám-
kou „ROQUEFORT“ a rovněž jakostní pečeť „BREBIS 
ROUGE“ (červená ovce) Svazu producentů ovčího mlé-
ka a výrobců z Roquefortu. Na obalu je dále vyznačeno 
razítko státní komise potvrzující původ sýrů – Roque-
fort – Appelation d´Origine Controlée.

Úspěch výroby sýra Roquefort a především specifič-
nost chuti je přirozeně odvislá od složení ovčího mléka, kte-
ré se výrazně liší od mléka kravského. Nejvýznamnější je roz-
díl v obsahu tuku, kterého je v ovčím mléce v průměru 7,5 % 
a pohybuje se v rozmezí 6−11 %. Podobný rozdíl ve srovnání 
s kravským mlékem je také v celkovém obsahu bílkovin, kte-
rých je také téměř dvojnásobek a v průměru se pohybuje oko-
lo 6 %. Rozdíl v obsahu tuku a bílkovin není pouze v kvanti-
tativním vyjádření, ale rovněž v kvalitě spočívající v odlišném 

složení mléčného ov-
čího tuku a zčásti i bíl-
koviny.

Vápencový skal-
ní masiv v oblasti Ro-
quefortu poskytuje 
nezaměnitelné pod-
mínky pro zrání sýrů 
s plísní v těstě. Otře-
sy půdy a účinky eroze 

vody a větru ne severní stěnu horského masivu po řadu geolo-
gických epoch vytvořily skalnaté sesutí, které dosahuje délku 
2 km, je 300 metrů široké a stejně tak hluboké. Skalní štěrbiny 
a trhliny označované jako „fl eurine“, které jsou dlouhé až 80 
metrů, umožňují stálou výměnu vzduchu ve sklepích. Proudí-
cí vzduch má konstantní teplotu 8 °C a relativní vlhkost 95 %. 
Toho je dosahováno jednak jeho ochlazováním o „studené“ 
severně položené skalní stěny a jednak dobrou infi ltrací vody, 
neboť dešťové srážky v této oblasti masivu Causses dosahují 
až 1,2 m/rok. Po celý rok stálé klimatické podmínky poskytu-
jí nejoptimálnější prostředí právě pro růst plísně Penicillium 
roqueforti. 

Mezi „nejmladší“ francouzské sýry s chráněným ozna-
čením původu patří od roku 2000 velmi zajímavý horský sýr 
Morbier. Jeho výroba však byla známá již v 19. století. Název 
sýr získal podle stejnojmenné vesnice v pohoří Jura. Sýr vlast-
ně vzniknul tak, že si sýraři odkládali pro příští den nezpra-
covanou sýřeninu, kterou, aby na ní nesedaly mouchy, posy-
pali slabou vrstvičkou popela z dřevěného uhlí. Druhý den 
se na tuto zbylou sýřeninu navršila opět nová vrstva a celek 
se zformoval na sýr. 
Po 2−3měsíčním zrá-
ní byla na řezu tohoto 
„vedlejšího“ sýrového 
produktu patrná tma-
vá čárka po dřevěném 
popelu. Dnešní chrá-
něný Morbier však už 
dávno není vedlejším 
produktem, ale sku-
tečnou specialitou 
z horských sýráren.

O kozím sýru Valençay se vypraví pověst, jak vzniknul 
jeho současný tvar. Sýry tvaru pyramidy byly prý servírová-
ny na zámku Valençay císaři Napoleonovi krátce po jeho ne-
úspěšném tažení do Egypta. Napoleonovi tvar sýrů rázem 
připomněl jeho nedávný egyptský neúspěch pod pyramida-
mi a v návalu zlosti odsekl svým mečem špičky nabídnutých 
sýrů. Od těch dob se prý sýr vyrábí výlučně ve tvaru useknu-
té pyramidy. Sýr se však nevyznačuje pouze svým zajímavým 
tvarem, mimořádná je i jeho chuť. K výrobě se používá syro-
vé kozí mléko sánských koz, které se sráží syřidlem po dobu 
1−1,5 dne a poté se měkká sýřenina lžícemi ukládá do připra-
vených forem. Po ruč-
ním nasolení se po-
vrch sýra posype 
vrstvou jemného dře-
věného popela. Po 
11denním zrání má 
sýr jemně šedomod-
rý povrch, kompaktní 
hladké těsto a velice 
příjemnou svěží chuť 
po kozím mléce, jem-
ně oříškový a ovoc-
ný buket s decentním 
podtónem po modré 
plísni a dřevěném po-
pelu. 

Dalším mým skutečně zamilovaným francouzským sý-
rem, který si rád kupuji vždy, když se s ním na trhu setkám, 
je výrobek pocházející z Normandie nesoucí jméno Neufcha-
tel. Jedná se o měkký sýr s ušlechtilou bílou plísní na povr-
chu, vyráběný z kravského mléka, buď syrového nebo i paste-
rovaného. I zde při výrobě probíhá velmi dlouhé srážení po 
dobu asi 24 hodin, a po zformování a lehkém zalisování zraje
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sýr asi 10 dnů, zatím-
co se na povrchu vy-
tváří překrásně bíle 
hermelínový porost 
plísně. V plné zralosti 
však bývá až tak za 3 
týdny. Pro sýr je typic-
ké, že po rozkrojení je 
vždy uprostřed patrné 
ještě neprozrálé tva-
rohové jádro, zatímco 

po obvodu je již jemná a kompaktně slitá sýrová hmota. Sýr se 
formuje do několika možných tvarů: malý válec o hmotnosti 
100 nebo 200 g, čtvercové carré či malá cihlička o hmotnosti 
100 g. Nejůžasnější jsou přesto tvary malého či velkého srdce 
(100 nebo 200 g).

Ze sýrařské Normandie pochází také další CHOP speci-
alita, sýr Pont-L´Evêque vyráběný z kravského mléka s omý-
vanou nebo oškrabávanou mazovou kůrkou. Sýr má vždy 
tvar carré o stranách 19−21 cm a hmotnosti asi 650−850 g. 

Zrání probíhá na dře-
věném roštu a asi po 
pěti dnech se sýry na 
sucho solí a poté již 
povrch ošetřuje spe-
ciálním nálevem. Na 
povrchu se tak nejpr-
ve utváří bílý povlak, 
který se následně 
omývá přírodními ka-
rotenoidními barvivy, 
a tak získává povrch 

sýra výslednou oranžovočervenou barvu. Chuť a vůně sýra je 
velmi intenzivní, nikdy však nečpí, a typický je velmi pikantní 
a aromatický buket.

Naší francouzskou „Tour de fromage“ zakončíme opět 
v pohoří Jura na jihovýchodě země, odkud pochází řada skvě-
lých horských sýrů. Mezi nejlepší z nich bezesporu patří vý-
znamný reprezentant, sýr Comté. Sýr pochází z oblasti nazý-
vané také Franche-Comté (departmanty Doubs, Jura a Ain) 
a vyráběli jej již staří Keltové. K výrobě se používá čerstvě na-
dojené syrové kravské mléko plemen Montbéliarde, Abon-
dance či Pie-Rouge pasoucích se na vysokopoložených květ-
natých horských loukách s bohatou přirozenou mikrofl órou 
pozitivně se uplatňující při zrání sýrů. Sýřenina se na kotlích 
dohřívá na 54−56 °C a po zformování do tvaru velkých boch-
níků o hmotnosti 35–55 kg (průměr 40−70 cm, výška 10–14 
cm) lisuje po dobu asi jednoho dne. Solí se ručně a sýry poté 

dozrávají od 4 do 12 
měsíců. Charakteris-
tika sýra se mění pod-
le roční doby. Kon-
zistence je vždy velmi 
kompaktní, pružná, 
v zimě bývá barva těs-
ta smetanově žlutá, 
v létě naopak tmavě 
žlutá, protože travi-
ny v píci obsahují více 

karotenoidů. Na řezu jsou rozprostřena malá očka někdy až 
do velikosti třešně. Zimní Comté má více oříškovou chuť, let-
ní sýr chutná zase spíše po ovoci a travinách. Je-li sýr hodně 
prozrálý, pak se výsledný buket koncentruje a sýr je plnější 
a výraznější. Nejenom pro Francouze je tento sýr označován 
za „krále horských sýrů“. Dokončení v příštím čísle 

�

Naše telefonní, faxové a mailové spojení zůstává nezměněno. 
Tel.: 224 223 493, 222 212 419, fax.: 224 226 879, e-mail: info@lacnea.cz

Korespondenční a návštěvní adresou od 10. 8. 2009 je:
Lacnea a. s., Jankovcova 1587/ 8, 170 00 Praha 7

Lacnea je obchodní fi rma zabývající se 
nákupem a prodejem mléčných výrobků,
která realizuje prodej na tuzemském 
i zahraničním trhu.
Jsme fi rma s téměř desetiletou tradicí.
Vzhledem k dalšímu rozvoji naší společnosti 
Vám s potěšením oznámujeme,
že dne 10. 8. 2009 jsme se přestěhovali 
do nových vlastních prostor v residenčním 
komplexu „Prague Marina“.
Rádi Vás přivítáme v našich nových prostorách 
a těšíme se na další spolupráci, případně 
navázání nových obchodních vztahů.
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www.lacnea.cz

Vycházejí   
každé

dva měsíce 

www.agral.cz

�  List vychází pravidelně od roku 1992 a slouží celému oboru 
masného průmyslu, jejich dodavatelům a obchodu s ma-
sem a masnými výrobky. Také službám pro obor a všem 
dalším podnikatelským oblastem, které se zpracováním 
masa souvisejí.

�  Rozhodujícími odběrateli jsou podniky masného průmyslu, 
ale i další menší zpracovatelské fi rmy, včetně malých 
živnostenských provozoven, jichž je u nás poměrně
vysoký počet. 

�  Řeznicko/uzenářské noviny nabízejí vedle odborných 
článků i zábavnou část. Již tradičně je v listu zastoupena 
i společenská rubrika, která pamatuje na významná 
jubilea jak osob, tak i významných skutečností v oboru 
zpracovatelů masa.

run4 - 2009.indd   1 7.9.2009   17:43:46
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Vysoká škola 
hotelová

slaví 10 let
svého založení

Ing. PAVEL ATTL, Ph.D.,
výkonný ředitel VŠH,

vedoucí katedry cestovního ruchu

Vysoká škola hotelová v Praze slaví letos 10 let úspěšné čin-
nosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

vydalo v souladu s pozitivním stanoviskem Akreditační komi-
se vlády ČR dne 28. července 1999 státní souhlas se zřízením 
Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. (dále jen VŠH). 
VŠH se tak stala jednou ze tří prvních soukromých škol, které 
byly v České republice podle nového vysokoškolského zákona 
(č. 111/1998 Sb.) ustaveny a mohly začít působit od akade-
mického roku 1999/2000.

Výuka byla zahájena od zimního semestru 1999/2000 
na současné adrese v Praze 8 Bohnicích, Svídnická ulice 506 

v budově původně postavené v 70. letech pro velkokapacitní 
základní školu. Zakladatelem byla První soukromá hotelová 
škola a vyšší odborná škola s. r. o., která v hlavní části roz-
lehlého objektu provedla výrazné renovace a zařídila prostory 
pro odbornou výuku a praxe.

Ještě před zahájením provozu VŠH byly vybudovány dvě 
velké a moderně vybavené posluchárny pro cca 100 a 200 stu-
dentů. Současně bylo zastaveno přijímání žáků na vyšší od-
bornou školu hotelovou a veškerá pozornost byla věnována 
provozu a rozvíjení Vysoké školy hotelové. Obě společnosti si 
vzájemně pomáhaly a rozvíjely se při racionálním využívání 
všeho společného, současně ale při diverzifi kaci úloh a úrov-
ně vzdělávání.

Svou činnost započala VŠH prezenční formou studia 
oboru Hotelnictví v rámci vysokoškolského programu Eko-
nomika a management. V prvním ročníku studovalo 76 stu-
dentů. Na základě dobrých výsledků byly postupně akre-
ditovány další obory jak v rámci výše zmíněného programu 
Ekonomika a management, tak i jako součást nově vytvoře-
ného programu Hotelnictví, gastronomie a turismus. V sou-
časné době lze na VŠH studovat v následujících oborech:

Bakalářské studijní obory
– Hotelnictví
– Management destinace cestovního ruchu
– Marketingové komunikace ve službách
– Management volného času
– Management dopravních služeb

Magisterské studijní obory
– Management hotelnictví a lázeňství
– Management prosperity, rizik, auditu a krize
– Marketingové komunikace
– Management destinace cestovního ruchu

Začátkem roku 2003 prošla VŠH jako první soukro-
má vysoká škola úspěšně reakreditací studijních programů 
a oborů s prodloužením státního souhlasu. Program i orga-
nizace studia prochází nestálým hodnocením nejen uvnitř 
akademické obce, ale i za pomoci Akademické rady VŠH 
a dalších odborníků z praxe, zahraničních expertů a Klubu 
partnerů VŠH.

V nabídce výuky je standardně pět cizích jazyků, při-
čemž angličtina je povinná ve všech studijních oborech, dal-
ší jazyk si student může zvolit z nabídky francouzština, něm-
čina, ruština a španělština. Některé vybrané předměty jsou 
již vyučovány v anglickém jazyce a od akademického roku 
2010/2011 bude v anglickém jazyce vyučován celý bakalář-
ský obor Hotelnictví.

Od akademického roku 2005/2006 zavedla VŠH po-
stupně kreditní systém podle dohodnutých evropských pra-
videl v systému ECTS, který sjednocuje podmínky studia 
v rámci celé Evropy a usnadňuje studentům možnost studia 
v zahraničí i uplatnění v praxi velkých mezinárodních fi rem.

Počet interních učitelů se postupně zvýšil na více než 50, 
z toho je téměř třetina docentů a profesorů. Na VŠH vyučuje 
i celá řada externích učitelů z řad předních pedagogů i prak-
tiků. Ve škole byla vybudována studovna a knihovna, kde je 
k dispozici dostatečný počet moderních počítačů. Průběžně 
pokračuje technická modernizace, celá budova je dnes po-
kryta WiFi pro bezdrátové připojení na počítač. Rozšiřuje se 
kapacita pro stravování studentů i učitelů, zvyšuje se počet 
místností pro vyučující a jejich vybavení. Byl vyvinut vnitřní 
informační systém EVIST, který slouží potřebám studentů, 
pedagogů, správního aparátu i managementu VŠH.
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Kromě výše uvedených bakalářských a magisterských 
oborů studia byla od roku 2006 akreditována výuka oboru 
Učitelství odborných předmětů pro vlastní studenty magis-
terského stupně studia a jako program dalšího vzdělávání pe-
dagogických pracovníků pro absolventy neučitelských fakult 
vysokých škol. VŠH chce tímto výukovým zaměřením pomá-
hat zlepšit vzdělávací systém na středních školách a umožnit 
učitelům těchto škol zvýšení kvalifi kace.

Od roku 2007 nabízí VŠH ve spolupráci s Pražskou me-
zinárodní manažerskou školou při VŠH (Prague International 
Business School – PIBS) poprvé také studium pro manažery, 
kteří již prošli praxí. VŠH a PIBS připravily akreditovaný pro-
gram studia MBA zaměřeného na hotelnictví a turismus. Po 
dvouletém studiu tak úspěšní absolventi budou mít možnost 
připojit ke svému jménu prestižní manažerský titul MBA, po-
prvé se specializací na obory, které jsou pro VŠH nosné, tedy 
hotelnictví, gastronomii a turismus.

Kromě vzdělávací činnosti se VŠH zaměřuje také na 
oblast vědy a výzkumu. Výzkumné centrum VŠH založe-
né v březnu 2005 má za cíl obnovení systematické výzkum-
né činnosti v cestovním ruchu a hotelnictví v České republice 
a její kvalifi kované a operativní napojení na současné potřeby 
praxe. Smyslem pracoviště, které navazuje na zkušenosti vě-
decko-výzkumné práce významných univerzit např. ve Fran-
cii, Chorvatsku, Rakousku, Německu či Švýcarsku, je přispět 
k vyplnění dosavadní mezery v tomto oboru.

Výzkumné centrum má k dispozici jak vysoce kvalifi -
kované specialisty přednášející na VŠH, tak význačné exter-
ní spolupracovníky v oboru hotelnictví, gastronomie a ces-
tovního ruchu včetně lektorů z partnerských vysokých škol. 
V návaznosti na studijní program VŠH využívá i studentů 
vyšších ročníků školy při získávání podkladů např. formou 
bakalářských a diplomových prací, formou anket či přímých 
rozhovorů.

Rámcový program Výzkumného centra VŠH se zamě-
řuje na řešení aktuálních a koncepčních problémů cestovního 
ruchu v České republice a možnostmi spolupráce v rámci EU. 
Servisních služeb tohoto centra mohou využívat jak státní in-
stituce (např. Ministerstvo pro místní rozvoj České republi-
ky, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism), tak or-
gány veřejné správy na regionální, krajské, oblastní a místní 
úrovni, podnikatelská sféra a organizace podílející se na služ-
bách v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii. Výsledky 
práce řešitelského týmu, jakož i další vědecké statě jsou pub-
likovány v časopisu VŠH pro vědu a informace Czech Hospi-
tality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus.

Další rychle se rozvíjející oblastí je spolupráce se zahra-
ničím. V současné době má škola v rámci projektu ERAS-
MUS navázány kontakty se 16 školami z 11 evropských zemí. 
Program ERASMUS je v rámci programu celoživotního 
učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné 
vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen přede-
vším studentům, pedagogům a zaměstnancům vysokoškol-
ských institucí. Výjimečnost programu spočívá především ve 
vzájemné provázanosti jednotlivých aktivit programu, díky 
němuž ERASMUS představuje komplexní nástroj pro mo-
dernizaci systémů vysokého školství v Evropě. Vedle mobilit 
studentů a učitelů je možné inovovat nebo vytvářet nové stu-
dijní programy a také podporovat zavádění Evropského kre-
ditního systému (ECTS) a Dodatku k diplomu (DS).

Prvním krokem k zapojení se do programu mezinárod-
ních mobilit bylo získání tzv. ERASMUS University Charter, 
dokumentu, který byl VŠH udělen Evropskou komisí v březnu 
2003. První studenti vyjeli v akademickém roce 2004/2005.

Začátkem června 2007 schválila Evropská komise vyso-
kým školám nový ERASMUS University Charter pro období 

2007−2013. VŠH vyhověla kritériím a získala tzv. Extended 
University Charter, který ji opravňuje k organizování nejen 
studijních mobilit, ale také k organizování pracovních poby-
tů pro studenty a zaměstnance školy. VŠH získala tento doku-
ment na celé programovací období 2007−2013.

VŠH se za dobu své existence významně rozrostla a sta-
la se odborným centrem a garantem vysokoškolského vzdě-
lání v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. 
Dnes má škola okolo 2 500 studentů a za dobu své existen-
ce její brány opustilo téměř 3 000 absolventů. VŠH se stále 
snaží být na špici svého oboru. Spolupracuje s celou řadou 
státních a veřejných institucí, oborových svazů a podnikatel-
ských subjektů. 

Domníváme se proto, že je zde důvod k oslavám a bilan-
cování dosavadní činnosti. Oslavy výročí založení VŠH probí-
hají již od jara 2009. Jako první se uskutečnila koncem břez-
na tisková konference v hotelu Esplanade v Praze. Další část 
oslav byla spjata se Setkáním absolventů VŠH, které se usku-
tečnilo 10. 10. 2009 v 10,00 hodin v budově školy. Součás-
tí tohoto setkání byl i křest Almanachu VŠH, který mapuje 
dosavadní činnost školy od jejího založení. Oslavy vyvrcholí 
v říjnu konáním dvou dalších konferencí. V říjnu proběhne již 
třetí ročník virtuální vědecké konference pod názvem Média 
a vzdělávání. Nejvýznamnější akcí však bude bezpochyby

Mezinárodní vědecká konference
Hotelnictví, turismus a vzdělávání

dnes a zítra,
která se bude konat 22. 10. 2009 od 10,00 hod. v kon-
gresovém sále hotelu Ambassador v Praze, Václavské 
náměstí 5−7, Praha 1. Konference bude jednodenní, po 
programu bude následovat společenský večer v prosto-
rách VŠH v Praze 8.

Nad konferencí převzal záštitu ministr pro místní rozvoj 
České republiky Ing. Rostislav Vondruška, který přislí-
bil osobní účast. Dále vystoupí přední odborníci v oboru
Ing. Pavel Hlinka, Viliam Sivek, Ing. Petr Zahradník a dal-
ší představitelé vysokého školství, veřejné správy a pod-
nikové sféry. Obsahem konference bude profesní pro-
blematika oboru, otázky vzdělávání i perspektivy rozvoje
Vysoké školy hotelové v Praze. 

Vedení školy zve všechny odborné partnery z oboru i škol-
ství, absolventy, pracovníky hotelnictví, gastronomie a tu-
rismu. Budeme potěšeni Vaší účastí.  �



66
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
0

9
k o n í č k y  p o t r a v i n á ř ů

K

O
N Í Č K

Y
 

P
O

T

R
AVIN

Á
Ř

Ů

Ing. Josef Janáček 
– mlékař, fotograf 

a kronikář
Představíme si dnes mlékaře s minimálně třemi koníčky. 

Jakkoli jsem musel Ing. Josefa Janáčka chvíli lámat, aby 
o svých soukromých zálibách pověděl něco víc, nakonec se 
Pepa nejen rozpovídal, ale přinesl k nám do redakce i preciz-
ně vypracovaný text „o sobě“ a spoustu fotografi cké doku-
mentace k tomu. A hned na počátku uvedl svou svéráznou 
češtinou: „Ostatně nejde o mne, mlékařského technologa na 
penzi, že jo, ale to ty chceš ukázat, co děláme my, co už nedě-
láme, že jo?“ Potvrdil jsem, ale přidal, že mi jde o víc, a hlav-
ně o představení šikovných lidí, kteří jsou aktivní nejen ve své 
profesi, ale také ve chvílích relaxace. A to většinou celý jejich 
život, dost často opravdu pozoruhodnými výkony. A k tomu 

jsem dodal, že třeba ani všichni spolupracovníci, se kterými 
jsme v denním kontaktu, nemusí dobře vědět, čím se baví tito 
pracovně nejbližší ve volném čase. O tom všem pak bylo naše 
povídání, klábosení, fi lozofování, ale hlavně o Pepovi, řeče-
ném dobrými přáteli „Leoš“, nebo Pepa Leoš, nebo prostě Ja-
náček.

Nejprv něco z jeho životních počátků. Ročník 1943, po-
chází z malé osady Slovanka na karlovarské silnici mezi Lány 
a Stochovem. V Lánech chodil do školy, pojmenované po 
Charlotte Garrigue Masarykové, v zámeckém kostele několik 
let ministroval, což shodou okolností za třicet let přineslo je-
den z jeho koníčků. Rád vzpomene na výraznou postavu ředi-
tele školy pana Eduarda Feireizla. Byl to právě on, kdo přiro-
zenou cestou směřoval svého žáčka k chemii. Otec účetní, a ti 
bývají akurátní, a to se podle Josefa dědí, maminka učitelka, 
dva sourozenci, rodinné poměry standardní. Jeden děda, také 
učitel, padl hned ve čtrnáctém někde v Srbsku, kde, se neví. 
Druhému ve válce prostřelili nohu, do konce života drobet 
kulhal, ale přežil. Byl lesním u Ferdinanda d‘Este na Konopiš-
ti. Až po 50 letech svěřil svému vnukovi, což paní Historie jis-
tě nepřehlédne: „Když ho picli, já to byl, kdo na zámku z věže 
vyvěsil ohromnou černou vlajku…“ Ve velké lásce dědeček
svého pána kvůli zběsilé nimrodštině ale neměl. 

Pepa pak po lánské škole osmiletce odmaturoval na je-
denáctiletce v Novém Strašecí. Tam byl jeho třídním pan pro-
fesor Bohumil Hrabal, později dlouholetý šéf známé pedago-
gicko-psychologické poradny v pražském Ungeltu. Konveno-
val mu společensky a kulturně, stejně jako jiný pan profesor 
Vladimír Novotný, učitel chemie a fyziky, který Pepíka přizval 
do zakládajícího ansáblu školské cimbálovky – na Novostra-
šecku dodnes působí pod názvem Čtyřlístek. Následovalo stu-
dium VŠCHT v Praze-Dejvicích. Předurčeno mnoho nebylo: 
přihlášce na fakultu organické chemie vyhověno přijetím na 
fakultu chemie potravinářské. Po 3 letech padlo další životní 
rozhodnutí: přihlášce na specializaci technologie kvasné che-
mie vyhověno přijetím na technologii masa, kterou se vzápě-
tí podařilo „směnit“ za technologii mléka a tuků. „Dobře že 
tak,“ vzpomíná dnes Pepa Leoš. Vůdčími osobnostmi kated-
ry byli tehdy pan profesor Dr. Ing. Jiří Doležálek, Ing. Ladi-
slav Forman a Ing. Zdeněk Pech. Diplomka se zadáním Vliv 
mikrofl óry ovzduší máslárny na jakost a trvanlivost másla se 
protáhla, a jak dnes rád Pepa Leoš nostalgicky poznamená-
vá: „Světe div se, onen půlrok horečného „hledání mikrobů“ 
mě poznamenal na celý život – k bakteriím, kvasinkám a plís-
ním pak už bylo vždycky blízko.“ „Vyučil jsem se mlékařem, 
stal jsem se mlékařem a zůstal jsem mlékařem,“ plaguje teď 
Pepa Leoš Svěrákova knihkupce inženýra Králíka a hned vy-
počítá, kolik spolužáků – samozřejmě – „skončilo“ v úplně ji-
ném oboru, než který vystudovali. Už druhý den po promoci 
nastoupil jako praktikant v mlékárně v Liberci – řediteloval 
zde tehdy a ještě mnoho let potom jedinečný pan Ing. Václav 
Vondruška. Posléze byl praktikant nasměrován mistrovat do 
sýrárny v Příšovicích a romadúr je dodnes jeho sýrem z nejob-
líbenějších. Po roční vojně na tři roky zakotvil v Praze, v Troj-
ské mlékárně. 

O tom nebude na škodu ztratit pár slov. Po této výrob-
ně v Praze-Holešovicích, založené původně na konci 19. sto-
letí na druhém břehu Vltavy v Tróji, kdysi Zadním Ovenci, 
vůči Praze řečené obci vůkolní, je už víc jak deset let veta. 
Na místě dnes najdeme bytový věžový dům. Na přelomu 60. 
a 70. let, kdy se denní příjem mléka pohyboval kol 100 000 
litrů, mistrovalo tu unikátní seskupení mlékařů dvacátníků: 
Slávka Heppnerová – lahvárna, Hanka Morysová – výrobní
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knihy, a mistr střídač, Vašek Klepš – pasterovna, Pavel Ko-
vanda – jogurtárna, Franta Kruntorád – lahvárna, Ota Bar-
toň – máslárna, Pepa Švec – odparka a válcová suška mléka, 
Jarda Bodlák – lahvárna, Pavel Bašek – odparka a doprava, 
Pepa Janáček, řečený Leoš – pasterovna, Víťa Dvořák – más-
lárna, Luboš Volek – doprava. Tucet děvčat a mládenců mezi 
22. a 27. rokem věku! Kde jinde se to tak sejde! Byla to parta. 
Vedoucí výroby, padesátník pan Josef Dvořák, měl je za „své 
děti“. Jakkoli se později někteří z Trojské porůznu rozprch-
li, mlékaři zůstali téměř všichni. Foto z jara 1971 před vra-
ty mlékárny snad napoví, proč se dodnes občas scházejí jako 
spolužáci ze školy.

Praktické lekce Liberce, Příšovic a Trojské se Pepovi Leo-
šovi navýsost hodily dalších 30 let. Patnáct z nich strávil na 
tehdejším generálním ředitelství Mlékárenského průmyslu, 
což byl sice „úřad“, ale zařazení ve výrobním útvaru, ve funk-
ci spojené s častým cestováním po mlékárnách celých Čech 
a Moravy, přinášela mu co tehdy nazýváno „kontakt s praxí“. 
To ho bavilo. Když se pak koncern na konci 80. let rozpadl 
a generální ředitelství mlékáren skončilo svoji činnost, mlé-
kař Pepa Leoš po kratším intermezzu v Táboře přistál v men-
ším závodě akciové společnosti MILCOM servis v Brandýse 
nad Labem. Dán mu tu byl slušný prostor k uplatnění. Oněch 
posledních aktivních 15 roků mezi lety 1992–2007 považuje 
za nejskvělejší profesní dobu života. Díky změně společen-
ských poměrů i díky vedení společnosti, Ing. Jiřímu Sernic-
kému, Ing. Josefu Vychodilovi, skvělému Ing. Jiřímu Brzo-
bohatému, a díky mnoha báječným spolupracovníkům, Ing. 

Jarmile Štípkové, Ing. Haně Vachouškové, Ing. Vaškovi Bár-
tovi a dalším a dalším, mohl své dovednosti vložit do řečených 
hmatatelných výstupů, mlékárenských výrobků, i když obje-
mově vcelku zanedbatelných v řádu desítek tun za rok. A vzá-
pětí i výrobků na bázi kakaa, čokoládových polev ve stovkách 
tun ročně, které už tak zanedbatelné nebyly. Nejprve se naro-
dily jogurtové dresinky, prvé v tuzemsku, následovaly tavené 
sýry ve střívku, posléze toppingy a barevně „bláznivé“ jogur-
tové a želatinové kombinace, zvané „semafory“. Sortiment 
čokoládových polev se postupně zvětšil k 20 druhům, včetně 
polev a nuget jogurtových, jahodových atd. Ze zaměstnání 
stal se koníček číslo jedna, stejně jako ovšem i otázka exis-
tenční. Kdo nezažil onu pionýrskou dobu obnoveného kapi-
talismu počátku 90. let v rozbíhající se fi rmě, tápání, hledání 
výrobní náplně, poskládání programu od nápadu přes vývoj 
výrobku, technické a materiálové zajištění, vlastní výrobu až 
po distribuci a prodej, včetně starosti o návratnost vynalože-
ných peněz, tomu se to vše vylíčí jen těžko. Ta doba plná entu-
ziasmu je už ovšem více méně pryč, věci se ustálily. 

V 64 letech předal pak Pepa Leoš své nádobíčko mlad-
ším a odkráčel do penze věnovat se „kapličkám“, „kronikáře-
ní“ a foťáku – oněm koníčkům. Amatérské fotografi i se Pepa 
Leoš věnuje už od mala. První fotoaparát zn. Boxtendor mu 
byl darován už v 10 letech. Ne že by někdy něčím zvlášť vynikl, 
ale ve spojení s žánrovým zaměřením ke krajinářství a archi-
tektuře a zejména počínaje érou fotografi e digitální… ostatně 
proč co vykládat, pohleďte sami na několik snímků, kterými 
náš mlékař fotoamatér svého koníčka ilustruje:

Zleva: Franta Kruntorád, Hanka Morysová, Ing. Hnátová, Víťa Dvořák, Slávka Heppnerová, praktikantka Vera z Pirny (NDR), 
Pepa Leoš Janáček, Vašek Klepš, Pavel Kovanda
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Fotografování se zároveň hodilo k druhému Pepo-
vu koníčku – dokumentaci a sepisování záznamů o tom, 
co se v jedné malé obci na Mělnicku událo. Jak to bylo, 
uvádí svou neotřelou češtinou: „To bylo tak – trvale by-
tem na Palmovce v pražské Dolní Libni jsme zakoupili se 
svou paní před 30 lety na okraji Kokořínska malé, celkem

zchátralé zemědělské stavení. Liběchov, kdys též Liboch se 
to místo jmenuje. A anšto se mi tu rychle a dokonale zalíbi-
lo, anšto po 15 letech perné renovace nemovitosti jsem se 
potřeboval patrně alespoň sem tam odpoutat od zednické 
lžíce, po jistém váhání jsem souhlasil a ujal se vedení míst-
ní kroniky“.

Jaro na rybníku pod Klácelkou

Kostelík sv. Ducha nad obcí L.

Mlha na křížovce (obec L.)

Podzimní večer v zámecké zahradě (obec L.)

Obec L. – unikátní barokní komplex budov, zámecký areál
s pivovarem, kostelem sv. Havla a Judenhausem. Zjara.

Viniční strážnice aneb Jsem, která jsem (obec L.)
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Kalvárie v jinovatce (obec L.)

Jak říká Pepa Leoš, on se totiž po zdejším zemřelém
výborném kronikáři panu Vladimíru Doubkovi nikdo jiný 
v obci ani nenašel – což je normálka. Jen pětina obcí Mělnic-
ka má někoho, kdo se historii místa věnuje. Konec konců ne-
jde jen o záznamy. Kronikáři zachraňují i všeliké dávné cen-
né doklady, svědectví pamětníků, která by si jinak „odnesli 
do hrobu“, a v případě Libochu – Liběchova nadto z kraje 
v posledních dvou stoletích německo-českého a česko-ně-
meckého, z nejhlubší výspy bývalých Sudet, pouhých 7 kilo-
metrů od Mělníka, věnného města českých královen. Právě 
letos – podotýká Pepa Leoš pyšně – splnilo se mu konečně 
letité přání: z jeho popudu a přispění sepsány erudovaným 
historikem – badatelem panem Janem Kiliánem Dějiny Li-
běchova, dílko o 150 stránkách, které zaplňuje dlouhodobou 
mezeru v lokálních dějepiseckých pojednáních.

Nuže a konečně koníček třetí: péče o drobné památky 
v krajině. Myšleny zejména památky sakrální, křížky, boží 
muka, křížové cesty, kapličky, ale i viniční vížky a strážnice, 
rozcestníky, studánky, gloriety, jakož i skalní vytesaniny – 
a spolu s tím příkladně i památné stromy. Ale třeba i vojen-
ské bunkry – řopíky. Liběchov a jeho blízké okolí jsou v tomto 
směru jakoby až „přehlceny“. Pepa Leoš se soustředil pře-
devším k bezprizorní, opuštěné kapli sv. Ducha, dominantě
zdaleka viditelné, trůnící nad Liběchovem, co by kamenem 
dohodil od Pepova stavení. V roce 1998 kaple uklizena, posta-

ráno o plné zastřešení, ochranu proti blesku i vandalům. Pří-
ležitostně tu dnes můžem natrefi t pěvecká vystoupení a noč-
ní hudební reprodukci – akustiku má kaple úžasnou. Po dvou 
letech od její asanace vzal si pak náš mlékař pod patronát dal-
ší, sousedící nádhernou památku. Během 4 roků byl obnoven 
průchod kol barokní křížové cesty z roku 1782 odstraněním 
šedesátiletého křovinného náletu podél starobylé lipové aleje 
a do 14 „slepých“ výklenkových kapliček instalovány obrazy. 
Jde tak dnes o svého druhu jedinou plnohodnotnou kalvárii ve 
Středočeském kraji. Soustavná údržba a péče nutná.

Popřejme proto Pepovi Leošovi, mlékaři na vejminku, 
v jeho koníčcích pevné zdraví a stálou aktivitu. A kdybychom 
někdy, čirou náhodou, projížděli po starobylé silnici Rumbur-
ské, dnes I/9 přes Mělník na Dubou a Českou Lípu, vzpomeň-
me, že liběchovský kostelík na vršku má svého pečovatele. 
Rád uvítá každého návštěvníka a zájemce minimálně o báječ-
ný výhled do podřipské krajiny a k Českému středohoří.

A na úplný závěr musím dodat, že v uvedeném textu byly 
ponechány neotřelé a velmi originální vyjadřovací prvky pana 
Ing. Josefa Janáčka, jichž nepoužít by bylo na Leošovu škodu, 
ale i škodu nás všech.

 František Kruntorád 

�

Harfenice Václava Levého
(skalní skulptura z r. 1840  v lesích nad obcí L.)

Říp před bouří  (z ostrohu nad obcí L.)

Viniční terasy s kostelíkem a strážnicí (obec L.)
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DODÁVÁME:
� Hlubokotažné baličky do fl exibilní nebo tvrdé folie
� Darfresh systém
� FormSrink systém
� Lipform systém
� Traysealery – baličky využívající hotové misky

Kontakt: MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.,
Parkerova 693, 250 67 Klecany u Prahy tel.: +420 261 260 516, fax: +420 261 260 518, e-mail: vaclav.knez@cz.multivac.cam

DODÁVÁME:
� Hlubokotažné baličky do flexibilní nebo tvrdé folie

Zabezpečujeme dodávky balicích zařízení a obalových materiálů pro potravinářský,
farmaceutický, medicínský a non-food průmysl

� Robotická centra – plně automatické balicí linky
� Zařízení pro kontrolu kvality balení
 – vyřazovací váhy
 – metaldetektory
 – rentgenové detektory
 – detektory těsnosti balení

� Vakuové komorové baličky
� Obalové materiály
 – folie, sáčky
� Originální náhradní díly
� Servisní činnost
� Poradenskou činnost

Zabezpečujeme dodávky balicích zaří í b l
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Ing. ROMAN ROZSYPAL, CSc., Biokont CZ, s. r. o. 

About the rules of organic farming, especially for selection of 
breed, purchase of animals, breeding procedures, treatment 

of animals, veterinary care, certifi cation, sale of animals, etc.

34
This september was again an important month for 

organic food products
Mgr. TOMÁŠ VÁCLAVÍK, Green marketing

About this September campaign called 
„Month of organic food products“ …

38
Mustard seed, clove

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK, spol. s r. o.,
WIBERG GmbH

Another part of the series dealing with spices.

41
Fudge icings

KåKå s. r. o.

Fudge icings, description, properties,
their preparations and use.

44
Globus in the Czech Republic keeps expanding

The chain presentation.

54
An amendment of the decree covering the field of 

meat, fish, eggs.
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D., VFU BRNO

Another part of the legislative series.

59
Wandering through cheese production regions 
– european kinds of cheese with the protected 

designation of origin 2. part
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., Czech-Moravian Dairy Union

In his continued contribution, the author deals with the kinds 
of cheese provided with the protected designation of origin in 

some other European countries.

64
10th anniversary of Hotel’s university foundation

Ing. Pavel ATTL, Ph.D. 

A presentation of the school.

66
Ing. Josef Janáček – a dairy specialist, 

photographer, and chronicler
EDITORS

We are introducing a dairy specialist, Ing. Josef Janáček,
and his interesting hobbies.
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Mražený smetanový krém
Globus
vanilkový, čokoládový, 
vlašský ořech, stracciatella
1000 ml

Sterilované okurky
6 – 9 cm, 
podélně tříděné 
670 g

Příklad ze sortimentu výrobků 
pod značkou Globus:

Příklad ze sortimentu výrobků za nejnižší cenu:




