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Vážení čtenáři,
tak nám ten letošní rok završu-
jící první dekádu třetího tisíciletí 
končí. Čas na zamyšlení, čas na 
rekapitulaci chyb, čas na užití si 
dobrých pocitů z věcí povedených. 
A to nejen o tomto téměř již uply-
nulém roce 2010. Celý potravi-
nářský průmysl prožívá nesnadné 
časy. Nejsou to však jen samé 
krizové a negativní jevy. Výrob-
kový rozvoj a jemu předcházející 
obnova techniky a technologií 
je neustálý proces. A to je velká 

práce, která patří k profesním samozřejmostem a dost často 
vede i k pěkným obchodním vítězstvím. Nejsem si však jist, 
jestli umí tyto pěkné výsledky našich potravinářů ocenit spo-
třebitel. Nejspíše nikoliv. Stále vede při nákupu nejnižší cena, 
které se pak chuť, co tam obvykle není, spotřebitelův jazyk pod-
řídí. I nákupčí se chová podobně, i když na jeho obranu nutno 
připustit, že i vysoce hodnotný výrobek, tedy ten s chutí, by rád 
nakoupil za cenu nízkou. Ale to je zákon „minimaxu“, který do 
obchodního světa patří. Jen však – v nynější obvyklé situaci – 
nešlechtí a nevychovává právě ten zmíněný jazyk spotřebitele, 
co by podle gusta gurmetů měl požadovat o mnoho více, než 
jaké potraviny oba partneři na náš trh dodávají. Tedy potra-
vináři i obchod. V tomto ohledu absolutně selhává výchova 
spotřebitele. Ta se většinou „vybíjí“ pouze na marketingových 
argumentech obecných výhod kupujících – čerstvá, regio-
nální, originální, pravá, ale jen málo fi rem jde dál až k doporu-
čením, které správný životní styl podporují. A k tomuto stylu 
patří neodmyslitelně kvalitní stravování s korunkou na něm 
„pochutnat si“. Byl jsem velmi mile překvapen z velké radosti 
MVDr. Ladislava Hájka, generálního ředitele společnosti 
ZŘUD-Masokombinát Písek CZ, a. s., nad získáním diplomu 
„Česká chuťovka“ SLOW FOOD 2010 pro jejich výrobek 
Otavská klobása. A jeho radost přesně koresponduje s názorem 
mým, že pochutnat si na potravině je základ, který je sice starý 
jak lidský svět sám, avšak velmi opomíjený. A právě chuť potra-
viny si zaslouží velkou úctu výrobců, prodejců, ale především 
spotřebitelů samých. A od koho jiného by se měl spotřebitel 
poučit než od odborníků z výroby a obchodu? 

Co nabízí toto vydání? Pestrou strukturu pohledů na české 
potravinářství a obchod. Úvodní článek od Ing. Karla Turečka, 
náměstka ministra zemědělství, se věnuje konkurenceschop-
nosti našeho odvětví. Své názory na náš trh potravin, a ne 
úplně shodné, jsou obsaženy jak v rozhovoru s Ing. Zdeňkem 
Juračkou, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, 
tak i v odborném článku doc. Ing. Evy Rosochatecké, CSc., 
a Ing. Luboše Smutky, Ph.D., z Katedry ekonomiky České 
zemědělské univerzity v Praze. A pak rubrika „výživa“, ve které 
najdete vše o českém chlebu, zdravou abecedu zaměřenou na 
děti, chemická rizika při spotřebě potravin a také tradiční „Sla-
bikář koření“. Pivovarskou současnost přibližuje rozhovor 
s předsedou Českého svazu pivovarů a sladoven, drůbežářskou 
zase článek ředitele Sdružení drůbežářských podniků. Jakosti 
masných výrobků se věnuje příspěvek MVDr. Josefa Radoše. 
„Ach ty ceny...“ je povzdechem Pavla Filipa ze Svazu průmys-
lových mlýnů. A pak články veselejší. Svatomartinské víno, 
putování za sýry, historie „Hašlerek“, ale i představení Fakulty 
veterinární hygieny a ekologie v Brně a jejího nového děkana 
docenta MVDr. Ladislava Steinhausera, CSc. Pěkné počtení.
 Ing. František Kruntorád, CSc., vydavatel
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Jak dosáhnout
větší konkurence-

schopnosti 
v potravinářství

Ing. KAREL TUREČEK,
náměstek ministra pro komoditní úsek,

Ministerstvo zemědělství

„Pouze konkurenceschopnost v domácím prostředí 
i v Evropské unii může zajistit dlouhodobou prosperitu 
zemědělců i celého venkova,“ stojí v Programovém pro-
hlášení nynější vlády ze srpna letošního roku. Na striktním 
požadavku zvyšování konkurenceschopnosti se shodli 
všichni koaliční partneři a nepochybně je i požadavkem 
opozice. Lišit se můžeme v cestách, jež na té či oné straně 
politického spektra ke zvyšování konkurenceschopnosti 
zvolíme.

Jisté je, že cest k vyšší konkurenceschopnosti našeho ze-
mědělství je mnoho, a byli bychom sami proti sobě, kdy-

bychom se omezili jen na několik málo z nich, protože vývoj 
jde rychle kupředu, situace se mění a od nás ve státní správě 
se právem očekává, že se rychle zorientujeme a nabídneme 
efektivní řešení. Dovolím si nějaká nabídnout.

Doposavad, pokud jsme hovořili o konkurenceschop-
nosti našeho zemědělství, hovořili jsme o konkurence-
schopnosti zemědělské prvovýroby. Rád bych diskusi nad ní 
rozšířil a vtáhl do ní také oblast potravinářství. Nejde nám 
přece o vývoz a prodej surovin, ale produktů s přidanou hod-
notou. A troufám si proto tvrdit, že v potravinářství a budo-
vání jeho konkurenceschopnosti je velká rezerva, dokonce že 

bez silného potravinářství konkurenceschopného zeměděl-
ství nedosáhneme.

Kvalita českého potravinářství má bohatou tradici, která 
byla v posledních letech opomíjena a nahrazována snahou 
o dosažení co nejnižší ceny mnohdy na úkor kvality produktů. 
Tento stav je pro naše producenty neudržitelný, neboť dlou-
hodobě nemohou konkurovat státům s hospodářstvím zamě-
řeným především na zemědělskou výrobu a hospodařících na 
nesrovnatelně větších rozlohách zemědělské půdy. Typickým 
příkladem takového státu je Polsko. Proti masové produkci 
může Česká republika nabídnout vyšší kvalitu a lákavé spe-
ciality. Především vysoká kvalita produktů může zajistit čes-
kému potravinářství a zemědělské prvovýrobě potřebnou 
konkurenceschopnost.

Úkolem pro naše producenty je získat zpět důvěru čes-
kého spotřebitele v kvalitu domácí produkce, aby byl ochoten 
tuto kvalitu ocenit vyšší cenou domácích produktů a po 
vybudování silné pozice u domácího spotřebitele se prosadit 
i v zahraničí. V dnešní době se nelze spoléhat pouze na to, 
že producent zvýší kvalitu a bude čekat, že si toho spotře-
bitel všimne. K získání povědomí spotřebitelů mohou produ-
centi využít řadu institutů jak na národní, tak i na evropské 
úrovni.

Prestižní značky 

Na národní úrovni lze dobře využít značky Klasa nebo 
Regionální potravina. Národní značka kvality Klasa je udě-
lována již od roku 2003 kvalitním výrobkům a do poloviny 
letošního roku jí bylo oceněno 1312 výrobků od 224 výrobců. 
Značka Klasa a oceněné výrobky jsou podporovány marke-
tingovými kampaněmi, díky kterým se touto značkou oce-
něné potraviny dostávají do povědomí českého spotřebitele. 
Značka Klasa je zaměřena spíše na střední nebo větší výrobce 
působící na trhu v celé České republice. 

Pro menší výrobce působící především na regionální 
úrovni vznikl v letošním roce nový projekt „Regionální potra-
vina“, který stejně jako Klasa poskytuje oceněným výrobkům 
marketingovou podporu. V prvním ročníku získalo toto 
označení 71 výrobků. První zkušenosti s tímto projektem 
ovšem ukázaly, že bude třeba určitého času, než se pojem 
„regionální potravina“ vžije a bude správně pochopen. Neza-
hrnuje totiž jakoukoli inovovanou a v módním stylu vyro-
benou potravinu, ale výrobky navazující na skutečnou tradici 
regionu a jeho typické receptury, jejichž hledání si vyžádá 
nejen invenci, ale také studium a hledání dobových kulinář-
ských souvislostí. 

Další možností, jak přiblížit kvalitní produkty českému 
spotřebiteli, je účast producentů na stále populárnějších far-
mářských trzích, které se opět po dlouhé době začaly pořádat 
v našich městech a přiblížily městskému člověku kvalitní pro-
dukty našeho zemědělství a potravinářství.

Z hlediska podpory výrobků na evropském trhu mohou 
naši producenti využít registraci produktů v systémech Zaru-
čeně tradičních potravin, Chráněného označení původu 
a Chráněného zeměpisného označení. V České republice 
je zatím nejvíce využíváno Chráněné zeměpisné označení, 
v němž má ČR nyní zaregistrováno 19 produktů, například 
Březnický ležák nebo Olomoucké tvarůžky. V současné době 
je pro Českou republiku aktuální téma Zaručeně tradičních 
specialit. U čtyř společných žádostí, které byly podané ve spo-
lupráci se Slovenskou republikou pro výrobky „špekáček“, 
„lovecký salám“, „liptovský salám“ a „spišské párky“, je 
proces registrace téměř dokončen a u dvou výrobků „pražská 
šunka“ a „pomazánkové máslo“ byl tento proces zahájen. 
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Výrobky, které projdou úspěšně procesem registrace 
u Evropské komise, mohou využívat příslušná loga na oba-
lech, a tím zvyšují svou konkurenceschopnost nejen na 
českém trhu, ale i v celoevropském měřítku.

Kromě výše uvedených systémů označování kvality je 
ještě možno využít ochoty spotřebitelů ke koupi produktů 
původem z České republiky. K tomuto účelu by bylo vhodné 
u výrobků z českých surovin a vyrobených v České republice 
tuto informaci zdůraznit na obale, aby spotřebitel měl mož-
nost cíleně se zaměřit na kvalitní produkty z České repub-
liky.

Nový program spolupráce s Evropskou 
investiční bankou 

Jako jednu z perspektivních cest ke zvyšování konku-
renceschopnosti našeho potravinářství vidím nový speciální 
program Ministerstva zemědělství, který může dle mého 
přesvědčení výrazně pomoci českým a moravským potravi-
nářům prosadit se na evropském trhu. Zdrojem fi nancí pro 
něj může být Evropská investiční banka, s níž máme dobré 
zkušenosti již od konce 90. let, využívali jsme však jejích pro-
středků dosud v jiných oblastech – při budování protipovod-
ňových opatření a vodohospodářské infrastruktury. Dobrá 
zkušenost v jedné oblasti přitom skýtá možnost rozšířit ji i na 
oblast další, která pomoc potřebuje, v tomto případě potra-
vinářství.

První fáze zamýšleného projektu již probíhá, spočívá 
v jeho přesné a podrobné identifi kaci a měla by být ukon-
čena ještě v tomto roce tak, abychom mohli přejít do fáze 

druhé a nejdůležitější, tedy k vyjednávání s Evropskou 
investiční bankou a Ministerstvem financí, kdy by mělo 
dojít k nastavení důležitých parametrů implementačního 
procesu. Za předpokladu kvalitní přípravy by mohla být tato 
etapa ukončena v roce 2011 a v průběhu roku 2012 by mohl 
být celý projekt zahájen. Aby všechny přípravy proběhly 
dobře, požádal jsem o spolupráci Potravinářskou komoru 
ČR a věřím, že její pomoc bude přínosná. V současné době 
byl vypracován dotazník pro specifi kaci investičních záměrů 
pro výrobu domácích potravin z tohoto projektu v letech 
2012–2017.

Cílovým záměrem je získat fi nanční podporu na celý 
objem projektu, ne pouze na procentní části. Dalším spe-
cifi kem je neomezovat zacílení podpory na malé, střední či 
velké zpracovatelské subjekty, ale vytvořit program rovných 
šancí v potravinářském průmyslu. Naším cílem je získání 
rámcového úvěru EIB, jehož příjemcem by byl vytipovaný 
státní orgán či instituce, administrátorem pak nejspíše Pod-
půrný garanční a lesnický fond, který by na základě schvále-
ných pravidel prostředky směroval k žadatelům.

Za výhody tohoto projektu bych považoval dlouhodobou 
splatnost poskytnutých úvěrů po dobu životnosti podporo-
vané technologie, příznivý úrok, který by byl zajištěn adminis-
trací PGRLF ve výši 1–2 %, a odklad splátek.

Jak jsem už uvedl, projekt je zatím ve fázi záměru a jeho 
základních specifikací. Jsem však přesvědčen, že při peč-
livé přípravě a součinnosti všech zainteresovaných subjektů 
a institucí může být velkým přínosem a otevřít jednu z dalších 
cest vyšší konkurenceschopnosti našich typických potravin, 
které si zaslouží, aby pronikly do světa.

�

Pod záštitou
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Bilance Svazu 
obchodu

a cestovního ruchu 
ČR – výsledky 

zasluhující ocenění
Ing. ZDENĚK JURAČKA,

prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky letos sla-
ví 20 let své existence. Jde o druhé největší zaměstnava-

telské seskupení v celé podnikatelské sféře co do zaměstna-
nosti i ekonomické výkonnosti. Svaz zastupuje více než šest 
tisíc podnikatelských subjektů vytvářejících téměř půl milio-
nu pracovních příležitostí. 

V čele Svazu obchodu a cestovního ruchu
stojí prezident Ing. Zdeněk Juračka,

kterému jsme položili několik otázek.

� Co bylo v prvopočátku založení a s jakou fi lozofi í Svaz 
vznikal?

Připomeňme, že Svaz vznikal v době hektické, ale 
i neopakovatelné. Změny ve společnosti přišly tak rychle, že 
mnohé z nás zastihly z hlediska teorie i praxe naprosto nepři-
pravené. Přišla však vytoužená demokracie, kterou jsme 
se snažili všichni rychle osvojit, ne-li přímo uchopit. Upro-
střed velké různorodosti zájmů, trendů politického i státního 
amatérismu se zrodil i Svaz obchodu ČR. V té době ještě bez 
cestovního ruchu, jehož připojení však bylo geniální myš-
lenkou, která se realizovala až v roce 2003. Úspěšně či méně 
úspěšně jsme se snažili zařadit mezi iniciátory založení pro-
fesních sdružení, tedy platformy pro lidi stejných odborných, 

ale i etických hodnot, která by jim pomohla na cestě ke sjed-
nocení zájmů, prosazování profesních a zpočátku i politic-
kých cílů. Veřejnost postupem doby pocítila, že v zemi je 
činný subjekt, který se postavil do čela zájmů tradičně opo-
míjené terciární sféry, do které obchod a cestovní ruch patří. 
Začali jsme se orientovat v mezních situacích, které přiná-
šela doba. Od prvopočátku tak byla strategie Svazu spojena 
zejména s potřebou vytváření liberálního podnikatelského 
prostředí, a to jen se zcela únosnou, nezbytně nutnou mírou 
podnikatelsky prospěšné regulace. Na zřeteli jsme přitom 
vždy měli postupné snižování daňového a fi nančního zatížení 
při respektování maximálního prospěchu a ochrany spotřebi-
tele na vnitřním trhu. Tyto principy jsou pro svazové strategie 
trvalé a neměnné. A jsou závazné i pro budoucnost.

� Zmínil jste strategii Svazu spočívající ve vytváření libe-
rálního podnikatelského prostředí. A nebyl právě tento 
liberální přístup hnacím motorem naprosto bezbřehé 
expanze zahraničních řetězců na náš trh?

V tomto ohledu je nutno uvést, že jsme pečlivě zkoumali 
a predikovali dopady dvou extrémních politických metod, 
což na jedné straně byla právě zmíněná bezbřehá liberalizace 
trhu, na straně druhé pokusy o jeho více či méně zásadní regu-
laci.

Přes chyby, které nám nadělil politický i ekonomický 
amatérismus té doby, a které se nevyhnuly ani naší vlastní čin-
nosti, jsme se přesvědčili o tom, že žádná z krajních cest není 
ta ideální. Nekontrolovaný liberalismus poškodil české sub-
jekty působící na trhu a nedal jim ani minimální šanci se upro-
střed neopakovatelné síly expanze zahraničních obchodních 
subjektů alespoň trochu zorientovat. Připravit se tak na tržní 
soutěžení, které prakticky dodnes nemá v Evropě obdoby.

Po zkušenosti dvaceti let jsme však došli k názoru, že 
pokud by se měla, byť dobře míněná regulace nepovést, je 
lepší prosazovat zkušenost, která je i naším stávajícím krédem 
v tom smyslu, že „žádná regulace je určitě lepší než špatná“. 
Pro příklady nepovedených a neúspěšných regulací nechoďme 
přitom jenom do zahraničí, máme jich doma také dost.

� A můžete nám přiblížit, co tím máte na mysli?
Je to především zákon o významné tržní síle při prodeji 

zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, 
který považujeme za nikomu a ničemu neprospívající právní 
normu. Je to velký exces naší zákonodárné moci. Proto bych 
se také rád u této problematiky trochu pozastavil.

Z hlediska fungování ekonomiky totiž ponesou důsledky 
realizace přijatého zákona lokální dodavatelé a konečný spo-
třebitel. A proti tomu bojujeme a nadále budeme bojovat vší 
silou a všemi prostředky.

Zákon totiž vychází z úsilí dát najevo snahu o zlepšení 
pozice českých dodavatelů vůči velkým maloobchodním spo-
lečnostem, zamezit vytváření nepřiměřeného zisku na úkor 
dodavatelů a jeho potenciálnímu odlivu do zahraničí. 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že žádná maloob-
chodní společnost na českém trhu nemá dominantní posta-
vení ve smyslu zákona na ochranu hospodářské soutěže, 
mezi řetězci vládne ostrá soutěž o cenově citlivého zákazníka 
a zájem na vysoké produktivitě. Dodavatelé mají všude na 
světě zájem o pravidelné dodávky do velkých řetězců, protože 
to znamená jistotu zaplacení faktur v dohodnutém termínu 
a zároveň propagaci značky v regálech známého obchodu. 
Jsou pak ochotni přistoupit i na tvrdé podmínky v dodavatel-
sko-odběratelských vztazích. Extrémním příkladem mohou 
být „vratky“, tzn. vrácení a nezaplacení neprodaného zboží. 

Zákon ve snaze pomoci tržně slabším českým doda-
vatelům reguluje podmínky dodávek významně v jejich 

SKUPINA COOP
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prospěch jako slabší vyjednávací strany. V pragmatické rovině 
to znamená, že pokud bude domácí dodavatel favorizován 
zákonem, maloobchodní společnost nahradí jeho dodávky 
dovozem, případně vyřadí českou dceřinou společnost v úloze 
velkoobchodu uzavřením smlouvy přímo se zahraniční mateř-
skou společností. Pokud budou nákupy od českých dodava-
telů nezbytné, zvýší se vzhledem k podmínkám nákupní ceny 
a nárůst se promítne do ceny pro konečného zákazníka. Malo-
obchodní ceny bezpochyby vzrostou i díky takovým návrhům 
jako zákaz obchodníkovi provádět krátkodobé reklamní akce 
ve formě dárků nebo ochutnávek, zákaz letákových akcí na 
zboží ohrožené expirací, povinnost používat faktury mezi 
dodavatelem a odběratelem i při fi remním nákupu drobných 
předmětů, např. kancelářských potřeb.

K dosažení cílů, které byly zákonem sledovány, přitom 
postačovalo důsledné dodržování již existujících právních 
předpisů, zejména zákona na ochranu hospodářské soutěže 
a obchodního zákoníku, a účinné uplatňování sankcí a odpo-
vědnosti za porušování povinností, které z nich vyplývají.

� Můžete našim čtenářům prozradit, co se bude dít v této 
věci dál?

V souladu s rozhodnutím prezídia i představenstva Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR jsme v červenci letošního 
roku podali stížnost na znění zákona k Evropské komisi. 

Uvedený zákon není podle právního rozboru Svazu 
v souladu s principy Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Zákazy a omezení vyplývající ze zákona o tržní síle totiž podle 
nás zásadním způsobem diskriminují výhradně obchodní 
subjekty s takzvanou významnou tržní silou. 

Zákon obsahuje mnoho nejasností a chyb, ale prokaza-
telným rozporem s právem EU je fakt, že mj. zavádí právní 
domněnku, že odběratel má významnou tržní sílu na základě 
čistého obratu vyššího než pět miliard korun. 

Tato hranice ale není opodstatněna jakýmkoliv objek-
tivním kritériem. Nebyly provedeny žádné ekonomické ana-
lýzy ani statistická zjišťování, která by odůvodnila stanovení 
hranice právě v této výši. Odběratelé, na které se vztahuje tato 
domněnka, nejsou tak posuzováni podle obecných v zákoně 
vymezených kritérií, ale zákon se na ně vztahuje automaticky, 
bez ohledu na jejich odběratelsko-dodavatelskou síť. Tito 
dodavatelé jsou tak nuceni se domněnce aktivně bránit a pro-
kazovat, že významnou tržní sílu nemají. Vzhledem k vágnosti 
kritérií v zákoně o tržní síle lze předpokládat, že vyvrácení 
domněnky bude velmi složité, ne-li nemožné. 

Z naší analýzy navíc vyplývá, že využití pouhého hlediska 
obratu při posuzování postavení na relevantním trhu bylo již 
dávno překonáno i v rámci posuzování dominantního posta-
vení na trhu v rámci soutěžního práva, a stanovení povinností 
na základě obratu tak není ničím legitimováno a je zcela úče-
lové. Je-li pak cílem zákona ochrana produktů dodavatelů, 
nesouvisí tato ochrana nijak s obratem odběratelů. 

Celkový obrat odběratele nemá nikdy automaticky vliv 
na jeho vztahy s dodavateli. Stanovení této hranice zákonem 
tak nespadá pod dovolenou výjimku EU ze zákazu rozdílného 
zacházení. 

Jsme v očekávání, že Evropská komise zaujme k naší 
stížnosti relevantní stanovisko a přijme nezbytná a účinná 
opatření.

� Svaz obchodu a cestovního ruchu prošel svým vývojem. 
Změnil se ale i český obchod – trh a zákazníci. Jak tento 
vývoj hodnotíte?

Moderní „dějiny“ českého obchodu jsou velmi mladé 
– jejich počátek se datuje do raných 90. let a je spjatý s pri-
vatizací státní obchodní sítě a záhy na to vstupem prvních 

mezinárodních řetězců. Za posledních dvacet let však český 
trh prodělal nejméně tolik zásadních změn a vývojových 
fází, kolik jich zažily západoevropské země za celé poválečné 
období.

V prvopočátku náš trh formovaly jak síly vycházející 
z jeho dynamiky, tak i ty, které na něj působily z vnějšku, ze 
zahraničí. Do ČR vstoupilo 15 silných obchodních řetězců jen 
v oblasti širokosortimentního obchodu. Mimo to řada specia-
lizovaných fi rem (včetně např. řetězců drogerií) a také společ-
ností, které byly na českém trhu přítomny jen krátkou dobu či 
okrajově (K-mart, Famila a další). Na druhé straně nás opouš-
těly velké subjekty vzniklé za přispění českého kapitálu z pri-
vatizované obchodní sítě – jmenujme namátkou Pronto Plus, 
Interkontakt, M-holding, Vít potraviny. Důvodem toho nebyl 
jen slabší kapitál, ale také konkurenční síla nových formátů, 
které s nadnárodními hráči přicházely.

Postupně se však ukázalo, že pro tak velký počet hráčů 
je český trh malý. Jestliže do roku 1998 počet subjektů na 
trhu rychle rostl, tak od roku 2006 je tu trend opačný. Českou 
republiku postupně opouští někteří mezinárodní hráči 
a obchod se stále více koncentruje a dělí mezi několik nejsil-
nějších.

Pokud jde o formáty, pak „moderními formáty“, 
které vstoupily na český trh, byly ponejprv supermarkety 
a diskontní prodejny. Zejména supermarkety si rychle zís-
kaly oblibu pro svou velkou prodejní plochu, přijatelné ceny 
a široký sortiment. Postupně rostoucí diskonty jim jen zvolna 
přebíraly cenově citlivé zákazníky. Takže hlavním poraženým 
byly menší formáty (samoobsluhy a pultové prodejny), jejichž 
pokles byl v 90. letech dramatický.

Druhou velkou fází českého obchodu byl nástup hyper-
marketů koncem roku 1996. Během několika let výrazně 
potlačily oblibu supermarketů a staly se společně s diskont-
ními prodejnami dominantním formátem. Přitom v několika 
posledních letech vstupují hypermarketové řetězce se svými 
„menšími hypermarkety“ i do obcí těsně nad úrovní 10 tisíc 
obyvatel.

Česká republika je trhem s jedním z nejvyšších podílů 
moderních formátů v celé středovýchodní Evropě. Při 
pohledu na plošný standard obchodu je zřejmé, že se naše 
republika již dnes v řadě ohledů vyrovná vyspělým západoev-
ropským trhům.

Malé prodejny se staly doplňkovým nákupním místem – 
jako hlavní nákupní místo domácností se udržely v menších 
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obcích. Tady jsou stále velmi důležitým kanálem. Nejsilnějším 
subjektem v oblasti těchto menších formátů přitom je sku-
pina COOP.

� Skupina COOP je rozsahem sítě svých maloobchod-
ních prodejen nejsilnějším ryze českým řetězcem na trhu 
potravin a zboží denní potřeby. Můžete skupinu COOP 
jako její nejvyšší představitel blíže charakterizovat?

Skupina COOP sdružuje 57 spotřebních družstev, 
z nichž naprostá většina provozuje zejména maloobchodní 
a velkoobchodní činnost. Spotřební družstva zaměstnávají 
přes patnáct tisíc lidí a v roce 2009 realizovala celkový malo-
obchodní obrat ve výši 27,2 miliardy korun. Podíl skupiny 
COOP na celkovém maloobchodním trhu rychloobrátkovým 
zbožím je odhadován na 7 %; maloobchodní síť prodejen spo-
třebních družstev je rozmístěna prakticky po celém území 
ČR.

Na konci minulého roku provozovala spotřební druž-
stva 2 924 prodejen v přímém řízení – z toho 415 prodejen 
v maloobchodních řetězcích COOP TUTY, COOP TIP, COOP 
TERNO, COOP DISKONT a COOP STAVEBNINY. V řetěz-
cových prodejnách byl realizován maloobchodní obrat přes 
10 miliard korun, což je více než třetina celkového obratu sku-
piny COOP. 

Družstevní obchodní řetězce se zejména v poslední době 
prezentují jako „domácí prodejny – obchody, kde se zákazník 
může cítit jako doma“. Prodejny dostávají novou identitu 
zastřešenou značkou COOP. 

V mínění veřejnosti je dnes COOP spojován s dalšími 
příznačnými charakteristikami – například „český“, „ven-
kovský“, „ověřený“ a „místní“. Zákazníci nejsou pro prodejnu 
anonymní, nemusí za nákupy jezdit daleko, prodejny jsou 
jim na dosah. Pro COOP je důležité, aby svým zákazníkům 
a jejich rodinám mohl dodávat kvalitní a prověřené potraviny, 
aby jim mohl při nákupu vždy dobře poradit. Průzkumy trhu 
ukazují, že se nám to daří naplňovat dobře. Zvláště proto, 
že si vážíme svých zákazníků, tradice, regionálních zvyk-
lostí a poctivé práce. Cítíme se být součástí regionu, místa, 
kde zákazníci našich prodejen žijí. A to jsou atributy, které 
vždy patřily k silným stránkám družstevních prodejen. Sku-
pina COOP zvolila pro podporu komunikace značky slogan: 
„COOP. Všechno dobré“, kterým chceme vyjádřit přátelskou 
atmosféru, vztah k zákazníkům i fi lozofi i podnikání skupiny 
COOP. Reklamou ale naše aktivity samozřejmě nekončí.

Výrazněji chceme také pokročit v zlepšování nabídky 
služeb našim zákazníkům. S daleko větší intenzitou budeme 
rozvíjet projekt „Služby COOP“. Ať již jde o další rozšíření 
terminálových služeb, zavádění přímých plateb na prodej-
nách anebo o odstartování bankovních služeb. Zde máme 

nejvíce otevřený prostor a pro aplikaci bankovních služeb 
jsme s notnou dávkou úsilí s našimi strategickými partnery 
vytvořili již potřebné podmínky. I nadále budeme pokračovat 
v budování značky COOP, a to podle komunikačního plánu, 
který jsme v nedávné době přijali. Věřím, že se nám i v tomto 
náročném, ekonomicky se zmítajícím prostředí podaří 
i nadále udržet svou pozici a postavení významného hráče na 
trhu českého obchodu.

� A jakým vývojem prošel v uplynulém období cestovní 
ruch?

Politické přeměny po roce 1989 vyvolaly zcela nové 
trendy ve vývoji cestovního ruchu, v jeho národním posta-
vení, ale i v jeho pozici ve strukturách světového trhu. Zcela 
bezprostředně s otevřením západní hranice obrovsky narostl 
zájem občanů ČR o výjezdy do dříve legálně nepřístupných 
zemí. Na druhé straně se naše země stala pro návštěvníky ze 
západu novou, dříve jen málo dostupnou – zcela otevřenou 
destinací. Současně s ekonomickými změnami a privatizací 
nastal proces přeměn struktur účasti na cestovních a rekreač-
ních pobytech v důsledku vázaného cestovního ruchu. 

Proces přeměn v cestovním ruchu byl velmi náročný 
a v zájmu zapojení se do světového trhu jej bylo nutno přizpů-
sobit mezinárodním požadavkům.

Ohlédneme-li se za dvacetiletým obdobím, pak musíme 
konstatovat, že po roce 1989 nastal v cestovním ruchu nej-
větší a opravdový boom. Nejprve restitucemi a privatizací 
tehdy známých podniků, jako například Interhotel, posléze 
privátní investiční aktivitou za významné účasti zahraničního 
kapitálu. 

Počet hromadných ubytovacích zařízení se více než 
ztrojnásobil a dosáhl tak počtu přes 7 tisíc jednotek, z toho 
4,5 tisíce hotelů. Počet hostů těchto zařízení se ročně pohy-
buje v průměru kolem 12 milionu osob, z toho je zhruba polo-
vina domácích. Průměrná délka ubytování přitom činí 3 noci. 
Nutno dodat, že podíl cestovního ruchu na HDP činí v ročním 
průměru zhruba 3 % a v této sféře národního hospodářství je 
zaměstnáno více než 250 tisíc osob.

Vzestup kapacit a výkonů byl v posledních desetiletích 
soustavný se snahou po všestranném zdokonalování. Na 
tom mají velkou zásluhu podnikatelské a profesní instituce. 
Na čelním místě je již od roku 1990 Národní federace hotelů 
a restaurací ČR později sloučená se Sdružením podnikatelů 
v pohostinství a cestovním ruchu HO.RE.KA. Postupem doby 
byl vytvořen společný současný klíčový subjekt oboru – Aso-
ciace hotelů a restaurací ČR spojená v profesních podnikatel-
ských zájmech jak s národním Svazem obchodu a cestovního 
ruchu ČR, tak v mezinárodních aktivitách s konfederací 
HORTEC (Hotely, Restaurace& Kavárny v Evropě).

Státy Celkem Hypermarket Supermarket
+ malé samoobsluhy Diskontní prodejny

Finsko 454 150 260 44

Německo 346 111 91 145

Francie 311 125 130 55

Slovensko 269 90 159 21

Česká republika 249 116 85 48

Španělsko 249 78 128 43

Velká Británie 194 128 36 30

Nizozemí 183 9 140 34

Itálie 154 52 74 28

Pramen: INCOMA

Tabulka:   Mezinárodní srovnání plošného standardu (m2 prodejní plochy na 1 000 obyvatel)
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I přes obrovské využití podnikatelského potenciálu a roz-
vinutí výkonnosti cestovního ruchu, prodělal i tento sektor 
v posledních dvou letech útlum, a to vlivem všudypřítomné 
hospodářské krize se všemi jejími neblahými ekonomickými 
dopady. V souvislosti s krizí je o to naléhavěji zdůrazňována 
nezbytnost kvalitativních aspektů v činnosti cestovního 
ruchu, což zdůraznil již v dubnu letošního roku i 11. ročník 
mezinárodní Konference cestovního ruchu, pořádaný spo-
lečností MAG Consulting a agenturou Czech Tourism pod 
záštitou Ministerstva pro místní rozvoj. 

Jsme si vědomi toho, že hotelnictví prochází koncem 
první dekády tohoto století velmi složitým obdobím poklesu 
poptávky způsobeného hospodářskými potížemi po celém 
světě. A totéž se týká i domácího podnikání v této oblasti.

V roce 2010 se očekávalo, že i stát, po vzoru Evropské 
unie, poskytne určitou pomoc ve formě přeřazení restaurač-
ních služeb do snížené sazby DPH. To se však kvůli značným 
těžkostem v přípravě státního rozpočtu nestalo, naopak sazba 
DPH se všeobecně zvýšila – tedy opět proti poptávce. 

Do nové, mnohem naléhavější a náročnější fáze se tedy 
dostala realizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu 
v ČR na období 2007–2013. V této souvislosti musíme zdů-
raznit požadavek na to, že má-li tento střednědobý strategický 
dokument sehrát opodstatnění, musí být do nové situace pat-
řičně transformován a jeho priority přizpůsobeny novým pod-
mínkám produkce i spotřeby cestovního ruchu ČR.

Zvýšenou pozornost a prestiž, jakož i zvýšené úsilí na 
podporu cestovního ruchu na úrovni regionů je třeba podpořit 
vyšší účinností spolupráce mezi veřejnou správou a podnika-
telskou sférou. Na celostátní úrovni se nám podařilo získat 
vyšší podporu ze strany Parlamentu mj. tím, že cestovní ruch 
se dočkal svého vlastního podvýboru Poslanecké sněmovny. 
Tím se zvýšila šance i pro vznik a přijetí specifi ckého zákona 
o cestovním ruchu, konstitujícího základní vymezení a funkce 
tohoto sektoru. A to ve prospěch jeho trvalého udržitelného 
rozvoje a příslušných kompetencí v této oblasti.

A právě zde se naskýtá velká příležitost pro Svaz obchodu 
a cestovního ruchu ČR, který svoji platformu na podnikatelské 
bázi z renomovaných členských asociací a fi rem ze sektoru ces-
tovního ruchu již před léty utvořil a pomocí ní usiluje o řešení 
společných koncepčních a koordinovaných problémů a zájmů. 
A nyní je zde i šance, aby se tato iniciativa dále propojila se 
státní správou a byla podložena i potřebnou legislativou.

� V úvodu jsme hovořili o tom, že obchod a cestovní ruch 
byl v minulosti jako součást terciární sféry zcela opomíjen. 
Změnilo se nějak zásadně vnímání této sféry za posledních 
dvacet let?

Podle mého názoru určitě ano. Ale je to velice složitá 

otázka, která má řadu aspektů, odpověď můžeme hledat pod 
mnoha zornými úhly pohledu. Může to být z pohledu hodno-
cení toho, kdo by měl na obchod a cestovní ruch v ČR hledět 
z hlediska vysoké míry zaměstnanosti a kvůli jeho nezanedba-
telnému podílu na HDP, s respektem a se vší vážností. Anebo 
z pohledu hodnocení zaměstnavatelem, který má své před-
stavy například o daňovém zatížení obchodu a daně se mu 
zdají být příliš vysoké. Ale i z pohledu zaměstnance, jemuž se 
nemusí zdát pracovní, ale i mzdové podmínky (ve srovnání 
s jinými sektory) zrovna relevantní. 

V tomto ohledu mohu hovořit pouze za Svaz, tedy za 
instituci, která je vrcholovým představitelem zaměstnavatelů 
a podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu. Zmíním se tedy 
o tom, co se podařilo Svazu udělat proto, aby obchod a ces-
tovní ruch už nebyl tou pomyslnou „Popelkou“, aby nestál 
mimo politického a společenského dění země, aby se mu 
dostalo místa, které mu ze společenského, politického, ale 
také i ekonomického hlediska právem náleží.

Období po Valné hromadě 2008, na které jsem byl do 
čela Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR zvolen, je pří-
značné tím, že Svaz zvýraznil svoje institucionální a výkonné 
postavení v podnikatelské sféře a vůči partnerským institucím 
a médiím. Výrazně byl posílen vnější projev (PR) postavení 
a prestiže Svazu. Svaz stabilizoval své organizační uspořá-
dání, ekonomické a fi nanční podmínky své existence. Posí-
lením konstituovaných odborných Rad nasměroval činnost 
k dalšímu prosazování své krajské působnosti a v oblasti 
vzdělávacích a partnerských aktivit. 

Samozřejmě, že ne všechny záměry jsme naplnili beze 
zbytku. Otevřenými úkoly zůstalo například další posilování 
členské, tím i ekonomické základny, nicméně došlo k rekon-
strukci a posílení výkonného sekretariátu. Strategickým part-
nerem Svazu se stal – Plzeňský Prazdroj. 

� A jak vidíte v činnosti Svazu nejbližší budoucnost?
Vstup do krizového období ekonomiky staví současně 

probíhající analýzu dosavadní realizace Strategie Svazu 
2008–2010 před zcela nové výzvy a podstatně zvyšuje nároky 
na její další kvalitu a realizaci. Projevy recese započaté rokem 
2009 ani dnes nekončí, musíme se s nimi potýkat, ne-li smířit 
i v dalším období. Z dostupných prognóz a predikcí vývoje na 
vnitřním trhu pro nejbližší budoucnost je zřejmé, že pokud 
k nějakému oživení dojde, pak bude velmi pomalé a vleklé. 

Bezprostřední vysoká míra nejistot nás proto nutně ori-
entuje na každodenní oceňování a přizpůsobování podmínek 
činnosti obchodu a cestovního ruchu. Tudíž staví i úkol aktua-
lizace Strategie Svazu do pozice vysoké otevřenosti a nutnosti 
operativního přizpůsobování. Redakce

�
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Postavení 
zemědělců, 

potravinářů 
a obchodníků

na trhu – vzájemný 
vliv (symbióza,

či vzájemný boj?)

Doc. Ing. EVA ROSOCHATECKÁ, CSc.,
Ing. LUBOŠ SMUTKA, Ph.D.,

Katedra ekonomiky PEF, ČZU v Praze

Vztahy uvedených subjektů jsou také klíčovým faktorem 
pro stabilitu ekonomiky jednotlivých zemí EU, Českou 

republiku nevyjímaje. Výzkum v této oblasti je důležitý jak 
pro formování budoucí podoby Společné zemědělské politiky 
zemí EU, tak i jednotlivých národních politik. ČZU v Praze se 
dlouhodobě zabývá výzkumem v této oblasti a některé z níže 
uvedených poznatků vyplynuly z výzkumných aktivit v rám-
ci VZ MSM 6046070906 „Ekonomika zdrojů českého země-
dělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních ze-
mědělsko-potravinářských systémů“.

Zemědělec, potravinář a obchodník – tři subjekty doda-
vatelsko-odběratelských vztahů. Na sobě jsou vzájemně 
závislí, jeden bez druhého nemohou existovat. Avšak jejich 
vzájemné postavení není rovné. V oblasti produkce základ-
ních zemědělských komodit, tedy v případě zemědělských 
producentů, existuje téměř dokonalá konkurence (velké 
množství subjektů operujících na trhu a navzájem si konkuru-
jících). Skutečností však zůstává, že tyto subjekty trpí absencí 
jakékoliv účinné organizace (ve smyslu vzájemné koordinace 
svých aktivit) ve vztahu jak ke svým odběratelům, tak svým 
dodavatelům. V případě českého zemědělství lze všeobecně 
konstatovat vysokou roztříštěnost sektoru, kdy jednotlivé 
subjekty spolupracují jen minimálně, neboť jsou v mnohdy 

vzájemném rivalitním postavení. Toho potom zneužívají 
jejich obchodní partneři, na kterých jsou jednotlivé subjekty 
operující v zemědělské prvovýrobě závislé.

V případě potravinářských subjektů (podniků) pak platí, 
že tyto mají určitou výhodu ve vztahu ke svým dodavatelům 
(zemědělským prvovýrobcům), neboť jejich počet je na trhu 
v porovnání s počtem prvovýrobců znatelně nižší a koordi-
nace jejich vzájemných aktivit ve vztahu jak k prvovýrobcům, 
tak i odběratelům je na vyšší úrovni – ačkoliv zejména ve 
vztahu k jejich odběratelům – velkoobchodním a maloob-
chodním řetězcům tato kooperace má značné trhliny, neboť 
je omezena antimonopolní legislativou a dále pak také vzá-
jemnou rivalitou jednotlivých subjektů. Nicméně vzhledem 
k nižšímu počtu potravinářů v porovnání s prvovýrobci se daří 
vzájemné kroky těchto subjektů lépe organizovat. Jako příklad 
lze uvést vznik Iniciativy producentů zemědělských a potra-
vinářských výrobků, kterou iniciovali především zástupci 
potravinářského sektoru. Iniciátoři společně ze zemědělskou 
prvovýrobou upozornili na závažné skutečnosti, ke kterým 
např. patří:
–  pokles a likvidace řady potravinářských výrob, hlavně 

razantní pokles moderních masokombinátů,
–  pokles živočišných výrob pod 50 %,
–  výrazný pokles řady navazujících odvětví ve vztahu 

k dodávkám do zemědělství a potravinářského průmyslu.

Cílem této Iniciativy je získat od státu více peněz na pod-
poru domácí produkce a zároveň omezit přístup na český 
trh levným a často i nekvalitním výrobkům z dovozu. Z uve-
deného tedy vyplývá, že potravináři jsou ve vztahu k země-
dělcům v o něco lepším postavení na trhu (tato lepší pozice pak 
vyplývá z jejich vyšší kapitálové vybavenosti, dále pak v mnoha 
případech i z vlastnictví vlastních jak výrobních, tak i sklado-
vacích, zpracovatelských a distribučních kapacit). Nicméně 
je nutné zdůraznit, že kromě výhod vyplývajících z menšího 
počtu potravinářských subjektů operujících na trhu v porov-
nání s počtem prvovýrobců operujících na trhu se v případě 
potravinářů o nijak výrazné výhodě nedá mluvit vzhledem 
k vysoké konkurenci, kterou představují zahraniční dodava-
telé potravinářských produktů, kteří vlivem existence Jednot-
ného trhu EU získaly neomezený přístup na český agrární 
a potravinářský trh. V důsledku tohoto vývoje a disproporcí, 
které mezi jednotlivými zeměmi EU existují v oblasti vybave-
nosti půdou, pracovní silou, kapitálem a dotačními fondy, se 
konkurence na trhu EU, a tedy i českém trhu, který je součástí 
trhu zemí EU, úroveň konkurence trvale navyšuje. Situaci pak 
zhoršuje chování zejména retailových společností, které svým 
chováním velmi výrazně ovlivňují dění na trzích jednotlivých 
členských zemí EU. V tomto ohledu je pak vhodné konsta-
tovat, že pokud potravináři nevlastní svou vlastní distribuční 
síť, tlak nadnárodních řetězců na potravináře se jen stupňuje 
a potravináři jsou v extrémně nevýhodném postavení, což si 
pak následně kompenzují ve vztahu k prvovýrobcům.

Velké mezinárodní velkoobchodní a maloobchodní 
řetězce kontrolují agrární a potravinářské trhy (nabídku) 
jednotlivých zemí v Evropě, v EU a ve světě, a tím jsou „sku-
tečnými pány“ na trhu. Rozhodují o fi nální podobě potra-
vinářského trhu, o cenách, množství produktů a komoditní 
struktuře. V případě trhu, jako je trh ČR, mají tyto subjekty 
obrovskou výhodu plynoucí ze skutečnosti, že retailový trh 
v ČR se neustále více a více koncentruje. V současné době je 
trh ovládán omezeným počtem řetězců, z nichž cca deset nej-
větších kontroluje více než 80 % hodnoty maloobchodních 
prodejů potravinářského zboží. 

V tomto ohledu je pak nutno říci, že trh v ČR je ovládán 
několika řetězci, mezi kterými vynikají následující: Kaufl and, 

Ing. Luboš Smutka,
Ph.D.

Doc. Ing.
Eva Rosochatecká, CSc.
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dotovat například reklamní a propagační akce jednotlivých 
řetězců). 

Z dalších problémových okruhů lze uvést listovní 
poplatky za dodání zboží, které v minulosti činily 2–8 % 
z realizovaných tržeb. Velmi často byli dodavatelé nuceni při-
stoupit na odvoz neprodaných výrobků (kupující a následný 
prodejce se tak jistí proti vlastnímu špatnému odhadu úrovně 
poptávky). 

Mezi další problémy dlouhodobě ovlivňující vzá-
jemné vztahy zemědělců a potravinářů patří například sku-
tečnost, že od dodavatelů byla velkými kupujícími subjekty 
často požadována úhrada reklamních akcí pořádaných 
supermarkety či hypermarkety. Nejen že v tomto ohledu bylo 
zboží pro potřeby propagace dodáno v požadovaném termínu, 
ceně i datu, ale také byla vyžadována úhrada tisku reklamních 
letáků a fi nanční spoluúčast na vytvářených bilbordech. 

Také požadované sponzorské dary měly dopad na odběr 
nabízeného zboží. Jako konkrétní příklad bylo uvedeno, 
že v důsledku opakovaného neposkytnutí požadovaného 
sponzorského daru byla jedné nejmenované společnosti 
vyřazena jedna třetina výrobků z dalšího prodeje na dobu 
téměř čtvrt roku, což přinutilo danou potravinářskou společ-
nost přehodnotit svou pozici ve vztahu ke klíčovému odběra-
teli. Mezi další obecně a dlouhodobě přetrvávající problémy 
českého agrárního a potravinářského sektoru lze řadit navíc 
ještě dobu splatnosti dodaného zboží, která se pohybovala 
i přes velmi zdlouhavých 90 dní. Zavádění nových značek 
potravinářských výrobků je často provázeno snížením 
ceny až o 30 %, se zdůvodněním, že se nejedná o značkové 
zboží. Dalším zatížením dodavatelů zboží je vysoké nájemné 
prodejních ploch, které je za tři až čtyřikrát vyšší ceny, než 
jsou obvyklé ceny nájmů v daném regionu.

Ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem je třeba zmínit 
existenci vládní a parlamentní iniciativy, která měla zlepšit 
postavení zejména potravinářů ve vztahu k maloobchodním 
a velkoobchodním řetězcům. Tato iniciativa vyvrcholila v roce 
2009 přijetím zákona o významné tržní síle a jejím zneužití. 
V tomto ohledu je pak vhodné zmínit, že ačkoliv očekávání 
od existence této normy byla veliká, v praxi se tato norma 
ukázala, vzhledem ke skutečné ekonomické síle jednotlivých 
řetězců, neúčinná, neboť subjekt, který by odmítl podepsat 
prohlášení odmítající jeho závislost na daném řetězci, by 
přišel o možnost do tohoto řetězce dodávat svou produkci.

Co se týká samotného zákona o významné tržní síle a jejím 
zneužití, lze konstatovat následující. Tento zákon upravuje 
způsob posuzování a zamezení zneužití významné tržní síly při 
prodeji zemědělských a potravinářských produktů a dále pak 
i zajišťuje dozor nad dodržováním zákona. Zákon vymezuje 
významnou tržní sílu jako takové postavení odběratele vůči 
dodavateli, kdy se v důsledku situace na trhu stává dodavatel 
závislým na odběrateli ve vztahu k možnosti dodávat své 
zboží spotřebitelům a kdy si odběratel vůči dodavateli může 
vynutit jednostranně výhodné obchodní podmínky. Zneužití 
významné tržní síly vůči dodavatelům je zakázáno. 

Za zneužití významné tržní síly je považováno zejména 
soustavné porušování pravidel uplatňovaných při fakturaci, 
porušování všeobecných obchodních podmínek a povinností 
vyplývajících ze smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem, 
nedodržování podmínek prodeje, uplatňování praktik 
zakázaných v dodavatelsko-odběratelských vztazích 
a porušování jiných zvyklostí v dodavatelsko-odběratelských 
vztazích.

Pravidla uplatňovaná při fakturaci ze zákona požadují, 
aby každý nákup byl předmětem fakturace, bylo uvedeno 
datum, kdy se musí uskutečnit úhrada. Dále musí být 
uvedeny upřesňující podmínky srážky, ke kterým může 

Interspaar, Albert, Hypernova, Tesco, Globus, Penny Market, 
Lidl a Billa. Trh je ve skutečnosti ještě mnohem koncentro-
vanější, neboť v celé řadě případů jeden vlastník kontroluje 
více retailových řetězců, kdy každý z jednotlivých řetězců je 
vytvořen pro naplňování odlišné obchodní strategie ve vztahu 
k regionu, lokalizaci prodejen a samozřejmě také ve vztahu 
k segmentu zákazníků, pro který je daná síť vytvořena. Z uve-
deného tedy vyplývá, že trh v ČR je ve skutečnosti kontrolován 
omezeným počtem hráčů, mezi kterými vynikají společnosti 
Schwarz (Lidl a Kaufland), Ahold (Albert a Hypernova), 
Tesco, Rewe (Billa a Penny Market) a Makro Cash&Carry. 
Tyto společnosti pak svým působením určují podmínky fun-
gování celého zemědělsko-potravinářského trhu. 

Český maloobchodní trh prošel v uplynulém období 
rozsáhlými změnami v podobě růstu internacionalizace a tržní 
koncentrace. Výrazné otevření české ekonomiky a liberalizace 
trhu umožnily vstup nadnárodních řetězců do maloobchodní 
sítě. V České republice jsou zastoupeny nejsilnější evropské 
řetězce a prodejní plocha je v Česku jedna z nejvyšších 
v Evropě. Řetězce zaujímají dominantní postavení na trhu 
a z pozice síly stanovují podmínky pro tuzemské dodavatele. 
Tržby maloobchodních skupin mají rostoucí tendenci, z 258,5 
mld. Kč v roce 2006 došlo k navýšení na 312,2 mld. v roce 
2008, dopad ekonomické krize se projevil jejich snížením 
o 3 mld. Kč v roce 2009. Nejvyšší tržby (59 mld. Kč) dosáhl 
koncern Schwarz, který provozuje hypermarkety Kaufl and 
a diskonty Lidl. 

Obecně platí, že jednotlivé řetězce postupně zaujímají 
dominantní postavení na trhu a z pozice síly stanovují 
podmínky pro tuzemské dodavatele (jak pro potravináře, 
tak i v některých případech pro zemědělce). Jako příklad 
rychlého rozvoje retailových společností lze uvést nadnárodní 
společnost Ahold, která v roce 1991 otevřela první obchod 
v Jihlavě a dnes se jedná o 280 supermarketů a hypermarketů 
Albert, z dalších lze uvést například 300 prodejen Penny, 200 
diskontních prodejen Lidl a 200 supermarketů Billa.

Pod přímým tlakem retailových společností se více než 
prvovýrobci nacházejí zejména potravináři. Ti jsou tlačeni 
k permanentnímu snižování cen svých produktů, vzhledem 
ke skutečnosti, že celá řada retailů vlastněných zahraničními 
vlastníky má potenciál je doslova „vyhladovět“. Vyhladovět 
v tomto případě znamená, že retailová společnost tím, že po 
určitou dobu nahradí dodávky od tuzemských potravinářů 
dodávkami dražšími ze zahraničí, dotlačí české subjekty 
nakonec akceptovat její podmínky. 

Domácí potravinářské subjekty se pak dostávají do pla-
tebních potíží z důvodu neschopnosti generovat kladné cash-
fl ow, a hradit tak své náklady a závazky. 

Velké společnosti, jako jsou například Rewe, Schwarz 
či Ahold, nepřipouštějí téměř žádný odpor ze strany potra-
vinářů a nutí je akceptovat mnohdy až likvidační podmínky 
uzavíraných kontraktů (přičemž v tomto pohledu je vhodné 
konstatovat, že marže jednotlivých řetězců ovládajících český 
potažmo evropský trh se dlouhodobě pohybují v řádech 
desítek procent realizované obchodní směny). 

Potravináři jsou nuceni, ve vztahu k retailovým řetězcům, 
nejen dodávat levně svou produkci, ale dále pak jsou nuceni 
podílet se na dotování prodeje své vlastní produkce realizo-
vané prostřednictvím jednotlivých retailových společností. 

Dodavatelé do řetězců jsou nuceni podílet se velmi 
často například na nákladech na reklamu a inzerci, jsou 
nuceni spolufi nancovat zařízení nových obchodů, které jsou 
postupně otevírány jednotlivými řetězci, často za podpory 
státu či regionu. Potravináři jsou obecně v horším posta-
vení ve vztahu k obchodníkům a jsou jimi velmi často nuceni 
dodávat své zboží za nižší než nákladové ceny (jsou nuceni 
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se působnost zákona o významné tržní síle a jejím zneužití 
bezpředmětnou. Skutečností se stávají podmínky, které si 
určí odběratel, a neexistuje právní vymahatelnost případného 
nedodržování zákona.

Z toho důvodu nedodržuje část odběratelů splatnost 
zboží do 30 dnů, místo nepovoleného typu regálného jsou 
vyžadovány jiné poplatky, např. fi xní nebo růstové. Dodavatel 
musí respektovat podmínky odběratele. Za včasné zaplacení 
(podle zákona) požaduje odběratel snížení ceny až o 5 %. Jsou 
stále uplatňovány podnákladové ceny, v důsledku různých 
akcí odběratelů, aby se získalo co nejvíce zákazníků, jsou 
uplatňovány nižší akční ceny, než byly ceny nákupní. 

Na základě vyhodnocení poznatků z řízených rozhovorů 
se zástupci vybraných potravinářských a zemědělských 
subjektů vyplývá, že zákon o významné tržní síle a jejím 
zneužití nenachází v praxi uplatnění. Ochrana dodavatelů 
nefunguje. Dominantní postavení řetězců v České republice 
v důsledku plného otevření trhu jim umožňuje stanovování 
podmínek, které jsou pro ně výhodné a zajišťují odpovídající 
zisk. Dodavatelé zemědělských a potravinářských produktů 
jsou na těchto řetězcích existenčně závislí, musí na jejich 
podmínky přistoupit. Jednoznačně se projevují globalizační 
trendy ve vztahu dodavatel a odběratel.

V důsledku neustále se zvyšujícího tlaku na potravináře 
se pod velmi velký tlak dostávají i prvovýrobci. Ti jsou v situaci, 
že se potravináři snaží na ně přenést část svých nákladů, tak 
jak jsou sami k tomuto nuceni retailovými společnostmi. 

Zemědělci se navíc dostávají do velmi svízelné situace 
vzhledem ke skutečnosti, že agrární trh zemí EU je velmi 
výrazně pokřiven existující Společnou zemědělskou politikou 

dojít v případě platby pozdější, než je datum vyplývající ze 
všeobecných podmínek prodeje. Na faktuře musí být uvedeno 
jakékoliv snížení ceny poskytnuté v den prodeje výrobku 
nebo poskytnutí služeb přímo spojených s tímto prodejem, 
s výjimkou nepředvídatelných srážek.

Dále zákon vymezuje všeobecné obchodní podmínky, 
které zahrnují podmínky nákupu, cenové podmínky, 
snížení cen a podmínky úhrady. Platební lhůta pro každého 
dodavatele nesmí být delší než třicet dnů od data dodání. 
Odběratel nesmí prodávat nebo oznámit, že bude prodávat 
výrobek, který získal, za cenu nižší, než byla jeho skutečná 
nákupní cena. Skutečná nákupní cena je netto jednotková 
cena uvedená na nákupní faktuře.

Za praktiky zakázané v dodavatelsko-odběratelských 
vztazích se považuje požadování jakýchkoliv prospěchů 
nebo plateb, které neodpovídají žádné skutečně poskytnuté 
obchodní službě. Za takovéto plnění je považováno zejména:

�  podílení se na financování, neodůvodněné společným 
zájmem a bez přiměřené protihodnoty,

�  realizace obchodní propagace, nákupu nebo investice, 
zejména v rámci obnovy obchodů nebo v rámci rozšiřo-
vání obchodní sítě nebo budování a provozu zalistovacích, 
zúčtovacích nebo nákupních ústředí,

�  umělé kumulování obratů anebo požadavek přizpůsobit 
se obchodním podmínkám obdržených ostatními zákaz-
níky.

Zákon vymezuje i dozor nad dodržováním zákona, 
dohled provádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
a výši pokut.

Většina řetězců zareagovala na existenci zákona 
specifickým způsobem. Požaduje od dodavatelů podpis 
deklarace, kde jsou vyžadovány jednoznačné odpovědi ve stylu 
ano a ne. Dodavatel svým podpisem potvrzuje, že dle zákona 
o významné tržní síle není vzhledem k tržní situaci a své 
kapacitě zásobovat ostatní subjekty závislý na odběrateli.

Podpisem dodavatel potvrzuje, že poskytnuté informace 
jsou pravdivé, kompletní a aktuální a že dodavatel podepsal 
deklaraci dobrovolně.

Mezi požadované informace patří jednak souhlas, 
že dodavatel přistupuje na podmínky vzájemné obchodní 
spolupráce na základě dokumentace poskytnuté odběratelem, 
které jsou ekonomicky výhodné a vyvážené. Dále dodavatel 
jednoznačně potvrzuje, že byl seznámen s dokumentem 
odběratele o významné tržní síle o prodeji zemědělských 
a potravinářských produktů, který upravuje dodavatelsko-
-odběratelské vztahy. Pro odběratele musí uvést následující 
ekonomické ukazatele:
�  celkový obrat dodavatele zemědělských a potravinářských 

produktů na trhu ČR za předchozí rok,
�  celkový obrat dodavatele zemědělských a potravinářských 

produktů za předchozí rok včetně exportu,
�  celkový obrat dodavatele zemědělských a potravinářských 

produktů se společností odběratele za předchozí rok,
�  podíl dodávek zemědělských a potravinářských produktů 

společnosti odběratele vzhledem k celkovým dodávkám 
zemědělských a potravinářských produktů na trh ČR (%),

�  odhad podílu zemědělských a potravinářských produktů 
dodavatele na odpovídající kategorii produktů v ČR v pro-
centech,

�  počet odběratelů, jež dodavatel zásobuje,
�  distribuční kanály dodavatele: obchod, velkoobchod, 

vlastní distribuční systém.

Tím, že dodavatel podepíše příslušnou deklaraci, 
především z toho důvodu, aby mohl dodávat zboží, stává 
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zemí EU a dále pak výraznými intervencemi jednotlivých 
zemí – členů EU. V důsledku nepřehledných podpůrných pro-
gramů uplatňovaných zeměmi EU dochází v případě potra-
vinářů k výskytu celé řady nerovných podmínek, na které 
doplácejí zejména prvovýrobci – zemědělci. Ti vzhledem 
k nerovným podmínkám panujícím na trhu zemí EU se dostá-
vají do výrazných potíží zejména z důvodů rostoucí konku-
rence agrárních producentů z okolních zemí (z nichž vyniká 
zejména konkurence polských farmářů). Pokud zemědělci 
nesouhlasí s výkupními podmínkami odběratelů, jejich pro-
dukce je pak konfrontována s realitou, že může být nahrazena 
importy z jiného regionu EU.

Odlišné postavení polských a českých zemědělců z hle-
diska vzájemné konkurence na trhu EU potvrzují následující 
skutečnosti. V Polsku je odlišně postaven systém sociálního 
a zdravotního pojištění, výše daně z přidané hodnoty a daní pro 
zemědělce a drobné zpracovatele. Daň z přidané hodnoty na 
zemědělské produkty je v Polsku 3 %, v ČR je to 10 %, sociální 
a zdravotní pojištění za zaměstnance se v zemědělských 
podnicích v Polsku neplatí a taktéž není téměř žádná daň 
z příjmů. Na těchto nákladech se podílí stát, a proto náklady 
na výrobu jsou podstatně nižší než v České republice. Vlastní 
konkurenceschopnost je pak výrazně ovlivněna i rozdílností 
podpůrných politik jednotlivých zemí.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že situace v oblasti vzá-
jemných vztahů zemědělec, potravinář a obchodník je velmi 
komplikovaná. Problémem je zejména nadnárodní dimenze 
celého problému, kdy zejména prvovýroba je ovládaná tuzem-
skými subjekty, potravinářské kapacity jsou částečně v rukou 
jak tuzemských, tak i zahraničních investorů a vlastníků 
a v případě obchodních řetězců lze konstatovat, že drtivá vět-
šina je vlastněna zahraničním kapitálem. Tlak na jednotlivé 

subjekty – články dodavatelsko-odběratelských vztahů – je 
obrovský. Cílem všech zainteresovaných subjektů je maxima-
lizace jejich vlastní užitkové funkce a při tom neváhají získat 
konkurenční výhodu na úkor ostatních subjektů na trhu. 

Celý problém je dále umocněn probíhajícími procesy 
liberalizace, globalizace a internacionalizace ekonomiky 
světa a zejména pak ekonomiky zemí EU. V rámci jednot-
ného trhu EU, vzhledem k nejednotné a ne vždy spravedlivé 
politice v oblasti podpory zejména prvovýroby, existují velmi 
nerovné podmínky mezi jednotlivými subjekty z různých zemí. 
V důsledku tohoto vývoje je pak velmi výrazná konkurenční 
aktivita napříč celým agrárním a potravinářským trhem zemí 
EU – přičemž celá řada subjektů vychází z tohoto konkurenč-
ního boje jako poražení pouze v důsledku nižší podpory ze 
strany vlády v porovnání s konkurenty z jiných zemí, kteří se těší 
větší míře podpory tamního dotačního a podpůrného systému.

Stát se sice snaží nějakým způsobem ovlivnit vztahy 
mezi dodavateli a odběrateli v oblasti agrárních a potravinář-
ských produktů, avšak jeho snaha o dosažení určitého kom-
promisu v tomto ohledu zcela selhává. Stát prozatím není 
v tomto ohledu schopen zajistit podmínky pro rovnou soutěž 
mezi jednotlivými subjekty na trhu. Není schopen vlastní 
trh chránit před importy nekvalitních výrobků ze zahraničí, 
není schopen přinutit silnější subjekty, aby nezneužívaly 
svou tržní sílu ve vztahu ke slabším subjektům, dále pak není 
schopen podpořit domácí subjekty, alespoň v takovém roz-
sahu, v jakém k tomu dochází v okolních zemích, a dále pak 
stát není schopen zajistit ani respektování stávající legislativy, 
kdy zejména soudy nejsou schopné rychle a efektivně chránit 
práva poškozených subjektů.

Použitá literatura u autorů článku.

�



15
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
1

0
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e



16
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
1

0
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e



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 t 17
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
1

0

Vánoční kapří 
odysea

Ing. VÁCLAV ŠILHAVÝ, ředitel,
Rybářské sdružení České republiky

Přes neuvěřitelně pestrou nabídku na trhu potravin, přes 
mezinárodní módní pokrmy a vybrané cizokrajné lahůd-

ky a navzdory permanentně probíhajícím akčním slevám 
v supermarketech si náš kapr stále drží svou léty nastavenou 
laťku a patří do českého tradičního vánočního menu. Vychází 
to nejen ze samotné kvality této ryby, z možnosti spolehnout 
se na produkt, za kterým stojí generace fundovaných rybní-
kářů, z poctivé podstaty rybníkářského, ve svém základě bib-
lického řemesla a v neposlední řadě i za zvýrazněného infor-
mování spotřebitelské veřejnosti o prospěšnosti konzumace 
ryb obecně, kapra nevyjímaje.

Vánoční kapří tradice přitom nemá za sebou nějakou 
mimořádně dlouhou historii. Nelze ji srovnávat s existencí 
samotného našeho rybníkářství, které zde působí už téměř 
tisíc let. V historických dobách znali českého kapra spíše 
v dnešním zahraničí, zejména v alpských zemích, na severu 
Německa, dokonce i na papežském dvoře. V pozadí stála pře-
devším tržní cena kapra. Tuto rybu si totiž mohli dopřát jen ti, 
kteří neměli hluboko do kapsy. U nás to byli bohatší měšťané, 
zemanové, správci hradů a podobné sociální vrstvy. Teprve 
s postupným intenzivnějším rozvojem rybníkářství nastou-
peným po jeho úpadku vlivem třicetileté války a po výrazných 
změnách sociálního i hospodářského charakteru se stal kapr 
cenově příznivější i pro ekonomicky slabší vrstvy obyvatel-

stva. A právě tady ležely začátky vzniku tradice vánočního 
kapra.

Kořeny spojující kapra s Vánocemi však nebyly jen prag-
maticky ekonomické vycházející z jeho cenové dostupnosti. 
Snoubila se zde i nekvantifi kovatelná hodnota historická (české 
rybníkářství mělo v Evropě ten nejlepší zvuk, chov kapra měl 
u veřejnosti punc vysoké odbornosti a s tím spojené profesní 
poctivosti, výlovy rybníků byly v rybníkářských regionech udá-
lostmi roku) s hodnotou kulinární (kapr nabízel nesčetné mož-
nosti jeho úpravy, mohl se vařit, smažit a péci, kapra bylo možné 
připravovat s nejrůznějším kořením, přílohami a potravino-
vými doplňky, podávat se mohlo stejně tak pivo jako víno).

Popravdě, o skutečné nutriční hodnotě kapra se tehdy 
ještě příliš nevědělo, ale lékaři již měli vyzkoušeno, že jej lze 
naordinovat při potížích s trávením, znali, že pomáhá účinně 
při předepsané dietě, že zkonzumované maso kapra opouští 
lidské tělo v řádu pouhých dvou tří hodin, a to na rozdíl od jiných 
potravin, kde se tato doba prodlužuje na pět šest i více hodin.

Postupně se kapr dostával stále výrazněji do pozor-
nosti výživářům. Ti zjistili, že na kapra je z tohoto pohledu 
možno snášet jen superlativy. Především je možné hovořit 
o jeho hodnotném tuku obsahujícím pro náš organizmus 
nezastupitelné antiinfarktové polynenasycené mastné kyse-
liny řady Omega-3 (někdy označované anglickou zkratkou 
PUFA). Pravda, kapr jich má sice méně než některé mořské 
ryby, ale stále více než maso jiných zvířat, které v našem jídel-
níčku převažuje. Současný výzkum pak prokázal, že existují 
způsoby, jak je možno obsah těchto PUFA v kapru zvýšit, a to 
přídavkem některých druhů olejů do jeho krmiva. K tomu 
snad jen malou poznámku, že sám o sobě industrializovaný 
výraz krmivo může vzbuzovat u veřejnosti pochybnosti, cože 
ti rybáři tomu kapru vlastně předkládají k snědku. Ale není 
třeba se obávat, poněvadž připravované krmivo pro kapra 
je založeno výhradně na obilovinách jako kvalitním pří-
rodním produktu. Tedy žádné průmyslové přípravky, žádné 
chemické přídavky a doplňky. Tento přístup má i své jed-
noznačné pozadí, neboť hlavní potravou kapra podílející se 
dominantně na jeho růstu je přirozená potrava (zooplankton, 
zoobentos) bohatá zejména na živočišné bílkoviny a vyskytu-
jící se v každém řádně obhospodařovaném rybníku. Krmivem 
pak už není třeba dodávat rybě tyto bílkoviny, ale stačí doplnit 
přirozenou potravu o energeticky bohaté obiloviny.

Vánoční kapr ale není jen pokrmem přinášejícím celé 
spektrum prospěšných látek pro lidské zdraví, ale je také 
souběžně neobyčejným gurmánským potěšením. A je úplně 
jedno, zda poctu našemu kapru vzdáte dozlatova osmaženým 
řízkem, kaprem na černo, na šalvěji, na pivě, v aspiku, po 
novohradsku nebo jen tak vařeným a přelitým rozpuštěným 
máslem, po němž je v ústech jako v pokojíčku.  �
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Český chléb
– zdroj energie 

a nutričních látek
Ing. EVA NOVÁKOVÁ,

manažer marketingu a obchodu,
IREKS ENZYMA s. r. o.

Chléb a pečivo tvoří spolu s těstovinami základnu pyramidy 
zdravé výživy jako hlavní zdroj sacharidů v lidské výživě. 

Je tedy doporučovaným zdrojem každodenního příjmu ener-
gie pro lidské tělo.

Základnu pyramidy zdravé výživy, jako grafického 
nástroje znázorňujícího doporučovanou četnost příjmu 
vybraných potravin, tvoří ty druhy, které by měly být samo-
zřejmou součástí naší každodenní stravy. Tzn. potraviny, 
které máme jíst nejčastěji a v největším množství, samo-
zřejmě v malých dávkách (porcích) a doplněny potravinami 
z vyšších pater pyramidy. Se stoupajícími patry pyramidy se 
doporučuje umírněnost, ve špici jsou umístěny ty potraviny, 
bez kterých se obejdeme a jejichž konzumace by měla být více 
než střídmá. Další kritériem správné výživy je doporučovaná 
pestrost stravy. Platí obecné pravidlo, že základem zdravé 
výživy je pestrý jídelníček. 

Obiloviny jako základ výživy

Strava přijímaná ve formě přírodní rostlinné potravy 
s dostatkem vlákniny, minerálních látek, vitaminů a slože-
ných cukrů je pro člověka přirozená po tisíce let. Obiloviny 
jsou součástí lidské výživy již více než 12 století, a to ve větší 
pestrosti, než jsme zvyklí nyní. Obilná zrna a výrobky z nich 
lze charakterizovat jako sacharidovou potravinu s převahou 
škrobů a s nezanedbatelným obsahem vlákniny. Ideální poměr 
jednotlivých obsažených složek (včetně vlákniny, minerálií 
a vitaminů) je zachován pouze v celém zrnu.

Cíle příjmu potravy 

Pojmem lidská výživa rozumíme celý proces od výběru 
a konzumace potravy přes její zpracování v trávicím ústrojí 
lidského těla až po růst a obnovu tkání. Příjem potravy 
zajišťuje správný chod metabolismu a udržuje stálost vnitř-
ního prostředí. Kvantifikovat správný příjem potravy je 
velmi obtížné, neboť nároky lidského organismu jsou velmi 

variabilní a záleží na mnoha faktorech (pohlaví, věk, výdej 
energie, způsob života).

Výsledkem procesu výživy je zajištění stavebního mate-
riálu pro organismus. A to dodání látek nutných jak pro čin-
nost organismu jako celku, tak i jeho jednotlivých orgánů 
a systémů. Produktem výživy je také energie nutná pro rea-
lizaci metabolických dějů, mechanické činnosti svalové 
soustavy a centrální nervové soustavy. V neposlední řadě 
je zdrojem tepla, jež usnadňuje tělu regulaci tělesné tep-
loty a zajišťuje konstantnost vnitřního prostředí. Nevyužitá 
potrava se pak ukládá ve formě rezerv pro pozdější mobilizaci 
v případě potřeby.

Nejen zahnání hladu

Pocit nasycení je hlavním fyziologickým důvodem 
příjmu potravy. Faktory ovlivňující výběr potravin jsou jejich 
vlastní senzorické vlastnosti – chuť, vůně a vzhled. Vzhledem 
k tomu, že výsledkem procesu trávení jsou tělu dodávané nut-
riční a fyziologické látky, je výběr a skladba stravy zásadním 
faktorem ovlivňujícím lidské zdraví. Z tohoto důvodu by 
každý z nás při nákupu potravin či objednávání jídla měl mít 
toto hledisko na mysli.

Češi se při výběru potravin chovají velmi podobně jako 
obyvatelé původních členských zemí EU. Také u nás zejména 
ženy, vysokoškolsky vzdělaní lidé a osoby s vyššími příjmy 
více respektují moderní výživová doporučení. Přitom správně 
zvolený jídelníček zdaleka není pouze o ceně potravin.

Základní živiny

Vyvážená strava a pestrý jídelníček bez velkého přemýš-
lení a odborného vzdělání sám o sobě zaručuje příjem všech 
základních živin, kterými jsou:
– sacharidy (cukry), 
–  proteiny (bílkoviny) a jejich stavební kameny aminokyse-

liny (AMK),
– lipidy (tuky). 

Tyto základní živiny jsou nenahraditelné látky pro zajiš-
tění chodu organismu a je nezbytné dodávat je lidskému tělu 
ve správném poměru.

Chléb Lněné Zlato se semínky žlutého lnu a sladovým 
extraktem
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Stručně lze důvody nezbytnosti živin pro organismus charak-
terizovat takto: 
– sacharidy a lipidy poskytují tělu energii, 
–  proteiny jsou stavebním materiálem pro následnou syn-

tézu,
– lipidy jsou zásobárnou energie. 

Obsah energie v tucích je 37,7 kJ/g, v sacharidech a v bíl-
kovinách pak shodně 16,7 kJ/g. 

Mezi živiny jsou řazeny i další látky:
–  minerální látky (makroelementy) a stopové prvky

(mikroelementy), 
– vitaminy a jiné bioaktivní látky (např. hormony),
– vláknina,
– voda. 

Energetické potřeby lidského těla

Tělo spotřebuje téměř 75 % celkové energie pro pokrytí 
potřeb svého bazálního metabolismu (tedy pro pokrytí své 
vlastní činnosti). Pouze cca 25 % z celkové energie je nutných 
k výdeji při pohybových aktivitách. 

Lidský mozek je závislý na stálém příjmu glukózy, pro 
svou činnost spotřebuje téměř polovinu denního příjmu 
sacharidů. Proto je nutné nezanedbávat sacharidovou stravu 
při duševní a fyzické zátěži, a to včetně sladkých nápojů. 
Ranní snídaně se složkou bohatou na sacharidy by měla být 
skutečným základem každého dne.

Pokud příjem celkové denní energie člověka pochází 
z celé poloviny ze sacharidových zdrojů, a to zejména sacha-
ridů škrobového původu, pak se z tohoto úhlu pohledu jedná 
o vyváženou stravu. Škrobové sacharidy jsou obsaženy 
zejména v obilovinách, rýži, kukuřici, bramborách a luštěni-
nách a ve výrobcích z nich. Pečivo a chléb jsou, díky jeho stra-
vovacím návykům, pro část lidstva hlavním zdrojem energie 
pocházející ze sacharidů. 

Glykemický index stravy

Rychlost trávení a přeměna stravy na krevní cukr (glu-
kózu) je charakterizován hodnotou glykemického indexu 

(GI) potraviny. Nejrychleji se vstřebávajícím cukrem je čistá 
glukóza s GI 100, sacharóza (disacharid složený z glukózy 
a fruktózy) má GI 68, samotný monosacharid fruktóza má 
pak nejnižší GI 30. Potraviny s nižší hodnotou GI zvyšují 
glykémii neboli hladinu krevního cukru pozvolněji, což je 
výhodné především při diabetu, nadváze, ale i při prevenci 
a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Proto se doporučuje 
konzumace části pečiva v celozrnné nebo vícezrnné formě 
s mnohem nižším GI.

Škroby jsou snadno štěpitelné polysacharidy s poměrně 
vysokým GI. Opakem je vláknina. Vlákninou označujeme tu 
část stravy, která není rozkládána enzymy trávicího ústrojí 
člověka. Nejčastěji se pod tento pojem zařazují celulóza, 
hemicelulózy, pentosany, β-glukany, rezistentní škrob, pek-
tiny, chitin a lignin – až na lignin se jedná o polysacharidy. 
Přesněji jde tedy u vlákniny o nestravitelné, tzv. neškrobové 
polysacharidy a lignin.

Původ cukrů

Cukry vznikají v přírodě fotosyntézou z jednoduchých 
anorganických látek oxidu uhličitého a vody za působení svě-
telného záření. Je to složitý několikastupňový biochemický 
proces probíhající v chloroplastech zelených rostlin, někte-
rých druhů bakterií a řas. 

Základní stavební jednotkou všech sacharidů je tzv. 
cukerná jednotka, monosacharid, který se ve své cyklické 
formě vyskytuje buď v šestičlenné nebo pětičlenné heterocy-
klické struktuře (pyranóza či furanóza). Nejčastěji se vysky-
tujícími monosacharidy jsou glukóza, fruktóza a ribóza. Při 
spojení dvou jednotek do jednoho celku vznikne disacharid, 
např. sacharóza, maltóza či laktóza. Do počtu deseti jed-
notek hovoříme o oligosacharidech, při více jednotkách se 
potom jedná o polysacharidy. Ty se dále rozdělují na škroby 
a vlákninu, a to ve vodě rozpustnou a ve vodě nerozpustnou 
(hrubou).

Zdroje bílkovin

Podle původu dělíme bílkoviny na živočišné a rost-
linné. Živočišné bílkoviny mají vysokou biologickou hod-
notu a jsou označovány jako plnohodnotné. Tato vlastnost 

Samožitný moskevský chléb

Vícezrnný chléb s bohatým zastoupením celozrnných částic 
a lněných semínek
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je charakteristická pro bílkoviny obsahující ve vyváženém 
poměru esenciální aminokyseliny. Nevýhodou živočišných 
bílkovin je současný obsah velkého množství tuku a chole-
sterolu.

Rostlinné bílkoviny mají většinou sníženou biologickou 
hodnotu kvůli jedné či více limitující esenciální AMK, jež je 
zastoupena nedostatečně. Proto nejvhodnějším způsobem 
příjmu rostlinných bílkovin je potrava složená z více plodin, 
např. kombinace pšenice, rýže nebo kukuřice s luštěninami. 
Velkou výhodou příjmu rostlinné stravy je kombinace bíl-
kovin a dalších složek, jako je vláknina a řada ochranných 
látek rostlinného původu. 

Bílkoviny v pekařské výrobě

Nízký obsah esenciální AMK lysinu je charakteristickou 
vlastností všech druhů obilovin, a tedy i mouky z nich vyro-
bené jako základní pekařské suroviny. Některé obiloviny 
ovšem disponují vysokým zastoupením jiných esenciálních 
AMK, např. jáhly z prosa jsou zajímavé vysokým obsahem sir-
ných aminokyselin. Luštěnina sója a lupina a produkty z nich 
mají celkově vyvážený obsah esenciálních aminokyselin a lze 
je považovat za zdroj proteinů s vysokou biologickou hod-
notou. 

Vzhledem ke kvalitě svých bílkovin jsou vřele doporu-
čována semena olejnatých plodin, a to i přesto, že většinou 
obsahují vysoký podíl tuku (ovšem kvalitního tuku s nena-
sycenými mastnými kyselinami). Ingredience speciálních 
chlebů a pečiva, jako je len, slunečnice, sezam, tykev nebo 
ořechy, jsou z hlediska výživy a kvality bílkovin velmi vhodné. 
Díky široké škále doprovodných funkčních látek pak dokonce 
vysoce doporučované. 

Chléb a pečivo, které obsahují mléčné produkty, mají 
podstatně zvýšenou svou výživovou hodnotu nejen přítom-
ností plnohodnotných bílkoviny (kaseinu), ale také díky váp-
níku. Z mléka pocházejících živin jsou vysoce ceněny také 
bílkoviny syrovátky. Vedle kaseinu a sóji jsou syrovátkové pro-
teiny nejpoužívanější součástí různých bílkovinných koncent-
rátů pro sportovní výživu. 

Dalším zdrojem plnohodnotných bílkovin v pečivu jsou 
vejce a vaječné produkty. 

Co si dáme do košíku?

Chléb nebo pečivo jsou nejčastější součástí snídaní, 
svačin i večeří. Pekařské výrobky si kupujeme pro zahnání 
hladu, jako podklad pro další potraviny nebo druh pří-
lohy. Vhodným výběrem chleba a pečiva se však můžeme 
nejen zasytit, ale také posilnit své zdraví, zvýšit si odolnost 
organismu proti nemocem podporou imunitního systému 
a v neposlední řadě udržet si správné tělesné proporce v boji 
proti nadváze a obezitě.

Tisíckrát bylo napsáno či řečeno, že tzv. bílé pečivo je 
nejméně vhodným pekařským výrobkem z hlediska obsahu 
energetického a nutričního. Přesto zůstává nejprodávanějším 
druhem. Stejně tak se upozorňuje na přínosnější vlastnosti 
žitné mouky oproti mouce pšeničné, nicméně její podíl v nej-
častěji nakupovaném konzumním chlebu se stále snižuje. 

Spotřebitelé jako by byli nepoučitelní a pekaři se jejich 
potřebám, bohužel, často přizpůsobují. Pšeničné pečivo má 
větší objem, je nadýchanější s většími póry ve střídě. Větší 
podíl žitné mouky dělá chléb nižší – „placatější“, s hutnější 
střídou s menší pórovitostí. Jestliže nakupujeme konzumní 
chléb rukama, tzn. zmáčkneme-li bochník a vybereme-li ten 

nejměkčí, pak si vybíráme druh s nejvyšším podílem pšeničné 
mouky.

Klady speciálních chlebů

Nejdůležitější aspekty kladného vlivu celozrnných 
a vícezrnných druhů chleba a pečiva na lidský organismus 
ve srovnání s pšeničným chlebem a pečivem lze shrnout do 
následujících bodů:
1)  Nižší glykemický index. Pro organismus to znamená 

rovnoměrnější průběh odbourávání energie v těle díky 
pomalejšímu trávení bez velkých výkyvů potřeby inzu-
linu. Také máme delší pocit sytosti vlivem pomalejšího 
odbourávání složených sacharidů a nestravitelnosti 
vlákniny.

2)  Většinou nižší obsah energie, pokud výrobek obsahuje 
vysoké množství vlákniny, neboť vláknina jako nestravi-
telná látka má energetický obsah blízký nule.

3)  Podstatně vyšší nutriční hodnotu, zejména nesrovna-
telně vyšší obsah minerálních látek a vitaminů z obalo-
vých částic zrna, ze semen olejnatých plodin a z ostatních 
pseudoobilovin, luštěnin a jiných používaných surovin.

4)  Odlišné složení hlavních živin. Cukry jsou mnohem 
více zastoupeny ve formě složených polysacharidů, 
menší je obsah jednoduchých cukrů (mono- a disa-
charidů). Proteiny lze charakterizovat vyšším podílem 
plnohodnotných bílkovin s esenciálními aminokyse-
linami, deficitní bílkoviny (neplnohodnotné) typu 
lepku mají nižší zastoupení. Tuky obsahují v poměrně 
hojném množství nenasycené mastné kyseliny ω-3 
a ω-6.

5)  Přírodní látky se zdravotními přínosy pro zdraví. Těchto 
látek je velké množství a lze je popsat jako antioxidanty, 
fl avony, β-glukany, stopové prvky a mnoho dalších.

Pekařské výrobky typu celozrnných nebo vícezrnných 
chlebů a pečiva prospívají lidskému zdraví díky obsahu látek, 
jež aktivně ovlivňují fyziologické procesy v lidském těle, působí 
preventivně proti vzniku mnoha nemocí, zejména pak proti 
tzv. civilizačním chorobám. Není třeba chodit do lékárny pro 
všechny doplňky stravy v tabletkách, když je můžeme často 
jíst v přirozené formě – v potravě. V chlebu nebo v pečivu při 
snídani, svačině, večeři, po celý den.  �

Žitný plochý chléb s bohatým obsahem semen slunečnice 
a tykve
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Zdravá abeceda
– projekt zdravého 

životního stylu 
zaměřený na děti

NIKOLA KŘÍSTEK,
projektový manažer a metodik vzdělávání,

AISIS, o. s.

Česká republika se díky zvyšující se životní úrovni paradox-
ně dostává mezi ty země, jejichž populace je ohrožována 

novými zdravotními riziky, plynoucími ze změny životního 
stylu obyvatel. Relativní dostatek a dostupnost potravin spo-
lu s nižší pohybovou aktivitou vytvářejí nebezpečnou kombi-
naci, která může vést až k nadváze a obezitě a k s nimi sou-

visejícím zdravotním komplikacím, např. diabetu ll. typu 
a kardiovaskulárním onemocněním. 

Zdraví člověka ovlivňuje z více než poloviny životní styl, 
zbývající část tvoří vrozené dispozice, kvalita zdravotní péče 
a vlivy prostředí. Mezi odborníky panuje široká shoda na tom, 
že nejúčinnější cestou k prevenci nežádoucích jevů, jako je 
nadváha a snižování fyzické zdatnosti, je výchova ke zdraví, se 
kterou je nutné začít již v předškolním věku. V době, kdy děti 
nastupují na základní školu, nejsou dostatečně připravené 
nést samy odpovědnost za energetický příjem a výdej. 

Výsledky studií provedených v posledních letech uka-
zují alarmující skutečnosti, kde společným jmenovatelem je 
stálý nárůst nadváhy a obezity v České republice. Nadváhou 
trpí v naší zemi přes 30 % žen a skoro 50 % mužů, čímž se 
Česká republika řadí na 5. místo v Evropě. Obezita však není 
problémem pouze dospělé populace, trápí již děti předškol-
ního věku. U 15,5 % předškolních dětí je energetický příjem 
vyšší než 120 % doporučené denní dávky. U 17,1 % školáků 
je tento příjem také vyšší než 120 % denní doporučené dávky. 
Česká školní inspekce navíc v roce 2009 zjistila, že téměř 
40 % mateřských škol má problémy s uplatňováním zásad 
zdravého životního stylu. Na tyto znepokojující skutečnosti 
reaguje vzdělávací program Zdravá abeceda, který v rámci 
svého programu sociální odpovědnosti vytvořila společnost 
Danone ve spolupráci s neziskovou organizací AISIS. Cílem 
programu je podpořit zdravé návyky dětí předškolního věku 
a následně i jejich rodičů. 

Zdravá abeceda chce vést děti zábavnou formou a pro-
žitkem ke zdravým stravovacím a pohybovým návykům, péči 
o duševní zdraví a k odpovědnosti k životnímu prostředí. 
Základním konceptem programu je rovnováha mezi pohybem 
a příjmem potravy. Děti si prostřednictvím znázornění pohy-
bové a výživové pyramidy uvědomují souvislosti mezi příjmem 
a výdejem energie a dokáží pracovat s žádoucími poměry jed-
notlivých složek potravy a pohybových aktivit.

Doplňujícím konceptem, se kterým pracují především 
učitelé a rodiče, jsou zdravé prostředí a vnitřní pohoda. Zdravá 
abeceda počítá s aktivní účastí rodičů, kteří mají k dispozici 
informační a poradenský servis tak, aby se mohli stát aktivní 
součástí projektu. Prostřednictvím připravených tematických 
celků se rodiče mohou sami zapojit do vzdělávacích aktivit 
jako podporovatelé svých dětí (diskutují doma nad děním ve 
školce) i jako pomocníci učitelů přímo ve vyučování.

Učitelé se pomocí metodiky věnují tématu zdravého 
životního stylu v několika oddělených týdenních blocích, 
které vždy vycházejí z běžných událostí ve školce. U příleži-
tosti oslavy narozenin, návštěvy ZOO, školní olympiády apod. 

Základem pohybových aktivit je pohyb mimo stěny školky. 
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vytvářejí situace, ve kterých si děti osvojují zdravé návyky. 
Prožitkem a jeho refl exí si děti uvědomují, že o zdraví se musí 
zkrátka starat. Učí se rozhodovat podle zásad pro vyvážený 
pohyb a výživu a postupně si je přenášejí do dalších život-
ních situací. Při opakovaném procvičování si osvojí potřebné 
dovednosti a budou připraveny na chvíle, kdy rozhodování 
o tom, jak se budou stravovat a jak aktivně trávit volný čas, 
bude, z větší či menší části, na nich samotných.

Projekt se řídí přísnými etickými pravidly. V meto-
dice Zdravé abecedy nejsou propagovány žádné konkrétní 
výrobky nebo značky, důsledně jsou používány generické 
názvy potravin. Školám, které podporu programu využívají, 
samozřejmě nevzniká žádný závazek vůči fi rmě Danone a. s.

Zdravá abeceda, která vznikla v roce 2009, získala akre-
ditaci MŠMT ČR pro vzdělávání pedagogických pracovníků 
a Výzkumný ústav pedagogický jej schválil jako program, který 
je ve shodě s Rámcovým vzdělávacím programem. Garanty 
projektu jsou doc. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, 
DrSc., a prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. Metodiku vytváří 
tým složený z expertů na pohyb (doc. PhDr. Hana Dvořáková, 
CSc.), výživu (Mgr. Veronika Březková), psychohygienu 
(PhDr. Václava Masáková) a učitelů mateřských škol. Projekt 
má celorepublikovou působnost, jak je patrné z obrázku mapy 
pokrytí ČR. Cílem programu je realizovat v roce 2013 aktivity 
Zdravé abecedy ve většině z přibližně 4 500 mateřských škol 
v ČR. V roce 2010 bylo vyškoleno v projektu Zdravá abe-
ceda již více než 1 000 pedagogů a program byl využit v při-
bližně třech stech mateřských školách.

Více informací k projektu Zdravá abeceda naleznete
na webových stránkách www.zdrava-abeceda.cz.

Další projekty společenské odpovědnosti
firmy Danone a. s.

Společnost Danone a. s., která iniciovala a podporuje 
Zdravou abecedu, se snaží dlouhodobě se soustředit na vzdě-
lávání dětí v oblasti zdravé výživy a vést je k pohybu. Kromě 
tohoto programu pro mateřské školy má i další projekty. Od 
roku 2007 funguje program pro první ročníky základních 
škol s akreditací Ministerstva školství pod názvem Výživa 

hrou aneb s Danem jíme zdravě. Skládá se z interaktivního 
výukového programu na CD, pracovních listů pro 1. až 5. 
ročník a má vlastní internetové stránky www.vyzivahrou.cz. 
Danone každoročně pořádá fotbalové mistrovství světa pro 
děti ve věku 10–12 let – Danone Pohár národů. Vítězný tým 
jezdí reprezentovat Českou republiku na celosvětové fi nále. 
Významnou roli v podpoře vzdělávacích programů hraje 
nezávislá nadace Institut Danone, jejíž představitelé defi-
novali odborná východiska Zdravé abecedy a jež pomohla 
zajistit expertní tým projektu.

Občanské sdružení AISIS

Aktivity projektu Zdravá abeceda koordinuje občanské 
sdružení AISIS, které se specializuje na zavádění inovací do 
vzdělávání. Jeho specializací je spolupráce se soukromým sek-
torem v rámci programů společenské odpovědnosti a cílovou 
skupinou jsou pedagogové a lektoři od mateřských center až 
po střední školy. K známým projektům AISIS patří například 
Minimalizace šikany nebo Rozumíme penězům.  �

Děti sestavují „výživovou pyramidu“ - vybírají potraviny ve 
správném poměru. 

Plakát potravinové pyramidy v jídelně. Copak dneska budeme 
jíst?

Mapa pokrytí ČR programem Zdravá abeceda 
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Potraviny a údajná 
chemická rizika

Ing. CTIBOR PERLÍN, CSc.,
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.,

MUDr. BOHUMIL TUREK, CSc.,
Společnost pro výživu

V současné době se výroba potravin ve světě diferencuje 
na dvě polohy: relativní nadbytek potravin v zemích bo-

hatého „severu“ a zápolení s hladem v oblastech chudého 
„jihu“. Na přelomu tisíciletí v Evropě a Severní Americe po-
kračoval stav výrazného nárůstu nabídky zemědělských su-
rovin a zprůmyslnění výroby potravin. Změnil se ale způsob 
života; ubylo těžké a namáhavé práce a také jiné fyzické ak-
tivity. To vedlo u obyvatelstva k výraznému vzestupu obezi-
ty a dalších onemocnění, shrnutých pod název metabolický 
syndrom. Změny chování konzumentů a jejich důsledky ved-
ly k potřebě nabídnout nově vyvinuté potravinářské výrobky. 
Požadavek byl vznesen na snížení jejich energetické hodno-
ty a zvýšení obsahu biologicky aktivních látek (BAL). Pokud 
trend směřoval ke snížení spotřeby hlavních živin, zejména 
tuků a sacharidů, pak docházelo u tradičních zemědělských 
surovin k riziku nedostatečné spotřeby esenciálních živin. 

Další problém souvisí se zprůmyslněním výroby 
potravin v celém řetězci od rolníka až k spotřebiteli, tedy jak 
se zjednodušeně říká, od vidlí až k vidličce. Ukázalo se, že trh 
s potravinami vyžaduje přísnou regulaci, aby spotřebitel byl 
uchráněn před riziky, která mohou být s konzumem potravin 
spojena. Tak se postupně budovala potravinářská legislativa 
s cílem ochránit spotřebitele před riziky, která není schopen 
sám identifi kovat. Je to především ochrana před porušením 
zásady zdravotní nezávadnosti (bezpečnost potravin) a dále 
poskytnutí co nejvíce informací k tomu, aby spotřebitel byl 
schopen pomocí informací na etiketě si vybrat ty potraviny, 
které splňují jeho očekávání, tedy ochrana před ekonomickou 
újmou.  

Řešením disproporcí mezi výživovou potřebou a spo-
třebou potravin bylo zavedení obohacování potravin esenci-
álními živinami, využití molekulární biologie pro šlechtění 
plodin s novými vlastnostmi včetně speciální ochrany před 
škůdci a chorobami a vývoj plodin se speciálními technolo-
gickými benefity. Vše pobíhalo pod přísným legislativním 
dozorem. 

Můžeme jen litovat, že z ryze biologického problému se 
stal problém politický, případně společenský. U určité části 
konzumentské veřejnosti se podařilo vinou zanedbání výchovy 
a informovanosti vybudovat odpor ke všemu novému, inten-
zivní masáží ze strany médií podléhalo čím dál více nepouče-
ných spotřebitelů, až se podařilo vytvořit silnou opozici proti 
jakékoliv chemizaci v procesu výroby potravin. Vznikl také 
odpor ke geneticky modifi kovaným organismům, averze na 
kódy, pod kterými se skrývají látky přídatné (aditiva, éčka), 
a z tzv. chemie se stal strašák pro nepoučené. Došlo to tak 
daleko, že v celoevropském průzkumu názorů obyvatelstva 
na GMO asi jedna třetina respondentů považovala klasické 
suroviny pro výrobu potravin za genuprosté látky; podle nich 
jsou geny přítomné pouze v GMO.

Největší střet na stránkách senzacechtivých médií se 
točí kolem látek přídatných. Připomeňme si, že s nástupem 
průmyslové výroby potravin musely být opuštěny tradiční 
manufakturní postupy a výrobci, ve snaze zachovat původní 
chuťové parametry nových výrobků, začali používat netra-
diční suroviny. Výsledkem bylo, že u citlivějších osob se 
mohly objevit zdravotní potíže, někdy až katastrofální. 
Tento problém se začal řešit na celosvětovém shromáždění 
k otázkám zdraví v r. 1953 a o dva roky později byla ve spo-
lupráci FAO a WHO ustavena organizace Codex Alimen-
tarius s různými komisemi, mezi kterými se stala velmi 
významnou komise pro přídatné látky (Codex Committee 
on Food Additives and Contaminants – CCFAC), kterou 
řídí JECFA – Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 
Additives – Společný expertní výbor pro potravinářská 
aditiva. Byl zřízen proto, aby dohlížel na zdravotní nezá-
vadnost potravinářských aditiv ve všech členských státech 
OSN. Zhruba ve stejné době vznikl v USA Úřad pro potra-
viny a léčiva, FDA, Food and Drug Administration, a poté 
EFSA (European Food Safety Authority). Od té doby byly 
netradičně používané přísady do potravin podrobovány 
toxikologickému vyšetření, které spočívá ve stanovení tzv. 
hodnoty NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), 
což znamená takovou hladinu látky, při které nejsou na 
pokusném zvířeti pozorovány žádné škodlivé vlivy. Pokusy 
jsou prováděny na 6 druzích zvířat, z nichž 3 musí být savci. 
Z bezpečnostních důvodů se používá faktor nejistoty (uncer-
tainty) a hodnota pro člověka se stokrát (u aditiv) až tisíc-
krát (u kontaminantů) snižuje na výslednou hodnotu ADI 
(Accetable Daily Intake, denní přijatelný příjem). Hodnota 
ADI udává množství látky v mg na kg tělesné hmotnosti, 
které lze celoživotně konzumovat bez újmy na zdraví. Pro 
snazší orientaci a potřeby označování byla jednotlivá adi-
tiva označena kódem E a třemi až čtyřmi čísly. Éčka byla na 
světě. Kód Exxx není tedy nic jiného než označení látky pří-
datné, která je toxikologicky ověřená a současně legislativa 
předpisuje možný způsob jejího použití. 

Výše uvedeným postupem byly tedy stanoveny horní hra-
nice jištění potravinové bezpečnosti pro látky přídatné. Dále 
bylo na základě ověřovacích postupů stanoveno, jaká kritéria 
co do chemických a fyzikálních vlastností musí tyto suroviny 
splňovat. Především je stanoven výběr potravin, kde je možno 
látky přídatné použít. Např. do potravin určených pro výživu 
kojenců a malých dětí je povoleno používat jen omezené 
množství aditivních látek. Protože je dávkování založené na 
hodnotě ADI, přihlíží se i k např. hmotnosti jedinců v cílové 
skupině konzumentů té které skupiny potravin. Podrobně 
jsou jednotlivá aditiva chemicky i fyzikálně charakterizovaná, 
jsou uvedeny požadavky na jejich čistotu (obsah povolených 
mikropříměsí). Příslušná vyhláška dále uvádí, jaké jsou mož-
nosti kombinace jednotlivých aditiv podle skupin potravin. 
Jedná se o rozdělení potravinových komodit na ty, ve kterých

 Ing. Ctibor Perlín, CSc.
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� není povolen žádný přídavek aditiv;
� je povolen přídavek jen některých určitých aditiv;
� je povoleno jen nezbytné množství aditiv;
�  je možno použít aditiva jednotlivá nebo v kombinaci až  do 

nejvyššího povoleného množství.

Pokud se jedná o způsob získání aditivních látek, pak trh 
může poskytnout tyto zdroje:
� přírodní látky;
�  látky identické s přírodními látkami

(např. veškerý vitamin C používaný jako aditivum); 
�  látky syntetické na bázi přírodních látek (např. sukralóza,  

modifi kovaný cukr jako sladidlo pro light výrobky);
�  synteticky získané látky, jejichž použití se v potravinář-

ských technologiích minimalizuje. 

Z uvedeného je patrné, že obavy z poškození zdraví při 
konzumu potraviny obohacených o látky přídatné nejsou 
opodstatnělé. Na druhé straně je třeba přihlédnout k tomu, že 
někteří konzumenti jsou citliví na určité látky, které jsou obsa-
ženy v potravinách, a mohou jim způsobit zdravotní potíže. Je 
to např. alergie nebo intolerance, známá při konzumu mléka 
a mléčných výrobků částí populace. Tyto osoby si prostě musí 
dávat pozor na to, aby se zmíněným látkám vyhnuly. I na ně 
pamatuje potravinová legislativa. Obsah potenciálních aler-
genů (např. mléka, arašídů, mořských plodů, celeru, vajec, 
obilovin apod.) je povinen výrobce (distributor) označit 
u balených potravin na etiketě. U některých barviv (azobar-
viva E 102,104,110,122,124,129) bylo u dětí pozorováno, 
zejména v kombinaci s kyselinou benzoovou, hyperaktivní 
chování, proto na tuto možnost bylo uloženo upozornit na 
obale potravin, které tato barviva obsahují. Uvedené změny 
v chování dětí byly popsány již v 18. století, kdy se tato barviva 
ještě vůbec nepoužívala. Podobně se musí označovat sladidla 
vyvolávající ve vyšším množství průjem, nebo včelí produkty.

Díky svému zajímavému tématu se ale našli „experti“, 
kteří si boj proti používání potravinových aditiv vzali za své 
poslání. Využili nejmodernější sdělovací médium, internet, 
k šíření poplašných zpráv o škodlivosti „éček“. Nejprve ano-
nymně při šíření letáku z virtuální dětské kliniky v Dűssel-
dorfu, později, po této „dělostřelecké přípravě“, se vrhli již 
neanonymně do boje za svou „pravdu“. Na základě buď vytr-
žených sdělení v literatuře nebo z vlastní fabulační iniciativy 
nejprve rozdělili „škodlivost“ éček do pěti skupin, od přija-
telných až po těžce riziková, a v těchto skupinách obsažená 
aditiva ocenili trestnými body, čím vyšší třída, tím vyšší počet 
„černých kulí“. Dokonce uvedli, že pokud se hodnotiteli podle 
této souhrnné metody zná být ocenění špatnosti nízké, možno 
přidat na razanci. Čili odbornou expertizu na základě toxiko-
logických sdělení nahradili metodou hlubokého zamyšlení, 
pokud vůbec myšlení v této záležitosti připustíme. 

V denním tisku se pak objevily články o 10 nejhorších 
potravinách a zabraly. Hodnocení bylo snůškou polopravd, 
lží, neznalosti, ale našlo se i zrnko pravdy.

Jako příklad uveďme hodnocení taveného sýru, kde byl 
výrobce kárán, že používá dokonce čtyři druhy fosfátů (různé 
fosfáty jsou vedeny pod čísly E338 až E 341, 343, 450, 451 
a 452), které snižují využití vápníku a dostaly vizitku méně 
vhodných (každý za 4 trestné body, údajně působí nepříz-
nivě). S tou využitelností je to pravda, ale snížení využitel-
nosti vápníku je podle testů asi 10 %. 4 druhy fosfátů přinesly 
tavenému sýru 16 trestných bodů. Ale lidový vědec neví, že 
celkové množství použitých čtyř tavicích solí je nižší než v pří-
padě použití jediného aditiva. Projevuje se totiž stimulační 
vliv. A navíc, jak bylo popsáno výše, rozhodující je množství 
použitého aditiva, což odpůrcům éček ještě nedošlo.

I my jsme se pokusili popsanou metodou zhodnotit 
vybranou potravinu. Složení v ní obsažených látek přídat-
ných, které korespondovaly s daty v „nejškodlivějších potra-
vinách“, bylo následující:

E101 vit. B2, E160a ß-karoten, E160d lykopen, E161 
lutein, E251 dusitan, E262 diacetát sodný, E300 vit. C,
E307 α-tokoferol, E308 γ-tokoferol, E309 δ-tokoferol,
E325 laktát Na, E330 kys.citronová, E375 niacin, E440 
pektin, E554 fosfáty, E621 glutamát sodný
Součet: 32 „trestných bodů“  

To je potravina, která se pohybuje svým skórem škod-
livosti asi uprostřed škály zmíněných „nejškodlivějších 
potravin“. Té by se měl spotřebitel dbající o své zdraví zřejmě 
vyhýbat. Asi budete překvapení, když vám prozradíme, že je 
to rajče! Tento příklad na hraně populismu má za cíl odhalit 
nesmyslnost sčítací metody jednotlivých éček jako kritéria 
zdravosti či škodlivosti. Útok na éčka je totiž útokem na 
zdravý rozum, jak o tom svědčí návrh projektu E-certifi kátu. 

Podle zcela anonymní manažerky projektu marketin-
gový průzkum ukázal, že většina respondentů (kolem 500, 
ale kolik jich bylo osloveno, se nedozvíte) má zájem na iden-
tifi kaci potravin bez „škodlivých“ éček, aby je jako zdravější 
mohli nakupovat. Tito spotřebitelé ale nejsou schopni odlišit 
„dobrá“ a „špatná“ éčka, a proto údajně žádají, aby potra-
viny neobsahující „škodlivá“ éčka získala označení ve formě 
loga E-certifi kátu. Ten by měla udělovat verifi kační autorita, 
údajně Ústav analýzy a chemie potravin při VŠCHT, která 
byla bez předcházející domluvy do této funkce nominována 
autory projektu. 

Autoři projektu zaměnili přání a realitu. Zcela opome-
nuli, že
�  v současnosti potravinářská legislativa nerozlišuje látky 

přídatné na zdravé či škodlivé, ale na povolené a nepovo-
lené;

�  pokud by se prokázalo, že některá látka přídatná by mohla 
být škodlivou, je toxikologicky prověřena a při pozitivním 
nálezu zakázaná; během šetření může být z důvodů před-
běžné opatrnosti stažena z výroby dočasně do vyřešení 
celého případu;

�  látky pro citlivé osoby škodlivé musí být již dnes před-
mětem značení;

�  jedinou oprávněnou autoritou, která se může vyjádřit ke 
škodlivosti nebo bezpečnosti látek používaných v potravi-
nářství, je EFSA, Evropský úřad pro potraviny;

�  uvádění loga E-certifi kátu by ohrozilo konkurenceschop-
nost českých výrobců a bylo by v rozporu s národní i evrop-
skou potravinovou legislativou;

�  celý projekt narušuje důvěru k bezpečnosti potravin na 
českém trhu bez jediného rozumného důvodu.

EFSA v závažných případech skutečně zasahuje. Je 
zřízen RASFF (rychlý varovný systém pro potravin a krmiva), 
který v rámci všech členských zemí EU monitoruje a rozesílá 
všechny nálezy porušující potravinovou legislativu v kterékoli 
členské zemi v celé Unii. 

Jiný příklad řešení problému rizik z potravin je problém 
s akrylamidem. 

Akrylamid (AA) je průmyslovou chemikálií, která 
v žádném případě nepatří do potravin. Je to neurotoxin, který 
může iniciovat vznik rakoviny a snižovat schopnost repro-
dukce. Pokud byl v potravinách zjištěn, bylo to v důsledku 
kontaminace a fi nální výrobek nebyl povolen pro trh. Jenže
v r. 2002 bylo ve Švédsku prokázáno, že AA vzniká také v potra-
vinách obsahujících škrob při jejich zahřátí na teploty nad
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120 °C. Tímto nálezem se rizikovými potravinami staly potra-
viny širokého spotřebního okruhu (sušenky, keksy, křehký 
chléb, pečivo, snídaňové cereálie, bramborové hranolky, 
káva), které jsou na potravinovém trhu ve své většině prak-
ticky nenahraditelné. Proto Evropská komise začala okamžitě 
jednat. Prvořadým úkolem bylo minimalizovat obsah AA v rizi-
kových potravinách. Dalším krokem bylo přijetí a fi nancování 
výzkumných programů, které měly za úkol odhalit způsoby 
minimalizace rizika. Jako příklad lze uvést výzkumný pro-
gram HEATOX, na kterém spolupracovalo 23 účastníků ze
14 zemí EU. Byla vytvořena databáze známých rizik spojených 
s AA (např. obsah AA, příjem AA, postupy snižování obsahu, 
mechanismus tvorby, analytické metody apod.). Výstupem se 
staly příručky pro pěstitele a zpracovatele, které doporučovaly 
vhodné kultivary i zpracovatelské postupy. 

Příklad byl uveden proto, aby dokumentoval péči odbor-
níků o zdravé potraviny a popsal mechanismy, které to umož-
ňují. 

Jedním z problémů výživy je nedostatek jódu v potrav-
ních zdrojích. Tento problém je celostátně i celosvětově řešen 
obohacováním některých potravin sloučeninami jódu. Je to 
nejjednodušší a fi nančně nejméně náročné řešení. Je to ukáz-
kový případ nutnosti použití nedostatkové látky.

Terčem útoků proti éčkám se kromě jiného staly dvě 
kyseliny, a to citronová a glutamová. Kyselina citronová 
(E330) v některých výpadech proti éčkám je popisována jako 
silně kancerogenní, jinde je zařazena jako méně vhodná za
3 trestné body. Neexistuje žádná vědecká studie, která by toto 
tvrzení ospravedlnila. Fyziologové výživy vědí, že kyselina cit-
ronová je součástí Krebsova cyklu probíhajícího v mitochond-
riích, který aktivně využívá hlavních živin pro syntézu mnoha 
důležitých látek a především pro zisk energie v buňce. 

Podobně je to s kyselinou glutamovou (E620), ne-
esenciální aminokyselinou, přítomnou prakticky ve všech 
bílkovinách. Éčkobijci ji považují za nepříznivě působící se
4 trestnými body. Přitom v mozkové tkáni je to nejvíce zastou-
pená aminokyselina, plnící roli neurotransmiteru, tedy pře-
našeče nervových vzruchů; je i důležitou složkou vitaminu 
– kyseliny listové (folacinu). Bezpečnostní faktor vedl zdra-
votníky k zákazu ji používat jako složky kojenecké a dětské 
výživy a velké škály dalších potravin. Soli kyseliny glutamové 
mohou být nepříjemné pro citlivé osoby; zažívací potíže byly 
nazvány syndromem čínské kuchyně. Takže skutečně může 
někomu vadit, podobně jako osobám s laktózovou intolerancí 
vadí mléko. A zakazujeme snad konzum či varujeme před spo-
třebou mléka jinak zdravé osoby?

V souvislosti s kampaní proti éčkům jsme si položili 
otázku, jaké jsou předpoklady pro vznik situace kolem nich. 
Celá kauza silně připomíná konspirační teorie, že Američané 
si „Dvojčata“ 11. září 2001 zničili sami nebo že sametovou 
revoluci v bývalém Československu vyvolaly totalitní struk-
tury. Je to přitažlivé tajemno, lákavé pro fanoušky konspi-
race. 

Jaké jsou předpoklady pro vznik a provádění antiéčko-
vého programu? Jsou to především chatrné znalosti o proble-
matice výživy obyvatelstva. Kdo skoro o výživě nic neví, snadno 
podlehne lákavě znějící teorii, zvláště když mnohdy zkušenost 
mu velí nedůvěřovat ofi ciálním stanoviskům. V horším pří-
padě to může být psychické onemocnění orthorexie, což je 
podobně jako známější anorexie psychická porucha, tento-
krát se vyznačující obsesí zdravým stravováním. Lákavé je 
i členství ve fan-klubu opozičníků neboli těch, co spolu cho-
díme a společně nadáváme. 

Mezi požadavky na aktivisty proti éčkům patří silný 
mesiášský komplex zachránit lidstvo před zkázou, nepři-
pouštět si žádné otázky, ale bezmezně věřit. Pro někoho může 

být odměnou prosadit se v médiích, nejlépe populisticky. Pro 
jiné účastnit se neofi ciálních internetových orgií zaměřených 
na potírání ofi ciálních stanovisek a současně lákavá je i akti-
vita zásobovat přátele senzačními emaily o „výživě“ typu „to 
je ale síla!“. Antiéčkaři mohou působit absurdně, ale zdravý 
smysl pro absurditu jim zcela určitě chybí.

Na závěr si zkuste položit pár otázek:
�  Jsou toxikologové (odborníci) po celém světě nezodpo-

vědní?
�  Existuje mafi e v potravinářském průmyslu, propojená se 

zdravotníky?
�  Je možná stoprocentní bezpečnost při spotřebě potravin, 

anebo platí i riziko omylu, přehlédnutí a chyby?
�  Máte také rádi senzační odhalení bez předložení důkazů?
�  Jaký je váš názor na (mesiášské) anonymy?

Literatura:

Velíšek. J. a kol., Chemie potravin. OSSIS Tábor, 1999 
Vyhláška č. 4/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 130/2010 Sb., kterou 

se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek 
a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 178/2002 
ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady 
a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1333/2008
10 nejhorších potravin z nabídky českých hypermarketů, 

Pátek Lidových novin ze dne 22. 1. 2010
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VESELÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ

V PRACOVNÍM I OSOBNÍM ŽIVOTĚ V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE 2011

PŘEJEME VŠEM NAŠIM OBCHODNÍM PARTNERŮM A SPOTŘEBITELŮM.

DĚKUJEME ZA PŘÍJEMNOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010.

POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, a. s., Církvičská 240, 264 01 Sedlčany
Tel.: 318 841 411, fax: 318 821 478 
E-mail: info@povltavskemlekarny.cz

www.povltavskemlekarny.cz 

www.boneco.cz
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Muškát
Labužníci na celém svě-

tě oceňují jeho jemnou 
nedostižnou vůni a jem-
ně hřejivou, příjemně 
hořkou chuť. Kuchařům 
v našich zeměpisných 
šířkách připravuje stále 
znovu potěšení nastrou-
hat muškátový oříšek na 
„klasiku“, jako je bram-
borová kaše, špenát, bešamelová omáčka. Použití v ku-
chyni je ale mnohem rozmanitější a téměř nezná hranic.

Historie

Ze své původní vlasti Moluk, ostrovů koření, nacházející 
se v Indonésii, přišel muškátový ořech v 9. století do Evropy. 
Arabští lékaři poznali koření jako drogu. Vedle pepře a skořice 
patřil muškátový ořech a květ ve středověku k nejoblíbenějším 
kořením a byl používán v nepředstavitelném množství.

Původ

Nejdůležitějším producentem muškátového ořechu 
a květu na světě je Indonésie. Muškátové plantáže se nachá-
zejí ale také v Indii, jihovýchodní Asii, východní Indii a Jižní 
Americe.

Sklizeň

Stále zelený, 10 až 15 m vysoký muškátový strom nese 
hned dva vzácné poklady: muškátový květ (Macis) a s ním 
nerozlučně spojený muškátový ořech. Muškátový strom může 
být až 100 let starý a plné výnosnosti dosáhne teprve v 15. roce 
svého života. Jeden strom plodí ročně mezi 1 500 až 2 000 muš-
kátových ořechů. Jakmile jsou plody zralé, pukají. Patrný je 

ohnivě červený síťový pláštík nad hnědým semenem. Ihned 
po sklizni se odstraní dužnina, která se v pěstitelských zemích 
zpracovává na marmeládu nebo bonbony. Červený obal 
semena (Macis) se oddělí a během sušení změní svou barvu 
na oranžovou. Semena, která zůstanou, se suší tak dlouho, až 
jádro ve skořápce začne klapat. Skořápky se rozlousknou jako 
u ořechu, jádra (muškátové ořechy) se prosejí, dosuší a roztřídí.

Kvalita

Zásadně platí: čím vyšší je obsah éterických olejů, tím 
lepší je chuť. Dobré muškátové ořechy jsou těžké, olejnaté 
a silně voní. U muškátového květu se pozná vysoká kvalita na 
první pohled: když jsou květy celé, nepoškozené a dokonalé, 
mluví se o „Premium“ kvalitě. To má svou cenu: muškátové 
květy jsou výrazně dražší než muškátový ořech, protože ruční 
sklizeň je velmi náročná.

Použití

Muškátový ořech má mnohostranné využití: ve slad-
kých, slaných i kyselých pokrmech. Používá do vánočního 
pečiva, perníků, těstovin, masových vývarů, polévek, omáček, 
na drůbež, ryby, pokrmy z těstovin a do uzenin. Muškát vyža-
duje cit pro „špetku“: stačí nepatrné množství, aby se pokrmy 
ozvláštnily.

Zdraví

Muškát povzbuzuje trávení a „povznáší náladu“.

Pozor

Muškátový ořech obsahuje myristicin ve vysokých dáv-
kách. Tato účinná látka užitá ve větším množství (údajně půl 
až čtyři ořechy) může vyvolat drogám podobné stavy opojení, 
případně i smrt. Muškátové ořechy a muškátový květ by měly 
být v každém případě uloženy mimo dosah dětí!  �
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Nové koření
Nové koření jsou nezralé 

sušené plody pimentov-
níku pravého – stálezelené-
ho stromu z oblasti tropic-
ké Ameriky. Toto koření má 
řadu různých názvů (např. 
piment, jamajský pepř či 
všehochuť), protože v sobě 
spojuje chuť a vůni nejob-
líbenějších koření: pepře, 
hřebíčku, skořice i mušká-
tového ořechu.

Historie

V listopadu 1493 dosáhla Kolumbova expedice ze Sevilly 
Leewardovy ostrovy. Tam zpozoroval Dr. Chanca záhadnou 
rostlinu: „Našli jsme strom, jehož listy vydávaly jemnou vůni 
hřebíčku − s takovou jsem se ještě nesetkal. Vypadaly jako 
vavřín (bobkový list), ale nebyly tak velké. Považoval jsem to 
za nějaký druh vavřínu.“ Bezpochyby objevili strom z čeledi 
nového koření. Španělští objevitelé seznámili Evropu s novým 
kořením až v 17. století.

Původ

Strom nového koření pochází ze západoindických 
ostrovů a Střední Ameriky, kde je také dnes převážně 

pěstován. Nejkvalitnější nové koření pochází z Jamajky, 
Guatemaly a Hondurasu, odkud je dodávána největší 
část světové spotřeby. Přes nesčetné pokusy nebylo
nové koření ve velkém stylu nikdy pěstováno v jiných tropic-
kých zemích. 

Druhy

Stromy nového koření, které jsou až 100 let staré, 
najdeme především na svazích tropických plantáží. Jsou 
6−12 m vysoké a plodí poprvé až po 6 letech. Zrnka 
nového koření jsou sklízena ručně, když jsou ještě zelená, 
a potom se suší na slunci nebo ve speciálních pecích. Tím se
plod scvrkává a vzniká vrásčitý, hnědý, kůži podobný 
povrch.

Kvalita

Výnos z jednoho stromu nového koření může být 
v dobrém roce až 45 kg. Aroma je určováno éterickými oleji 
a především eugenolem.

Použití

Zrnka nového koření ochucují marinády na zvěřinu, 
hovězí maso a ryby. Okurky, nakládaná zelenina a pokrmy 
ze zelí snesou také trochu nového koření. Je obsaženo také 
v mnoha obchodních kořenicích směsích pro uzeniny a paš-
tiky. 

 �
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Interview
s Ing. Františkem 

Šámalem, 
předsedou Českého 

svazu pivovarů 
a sladoven

� Úvodem se nabízí série otázek se společným jmenovatelem: 
V jakém stavu se nachází pivovarství na přelomu roku 2010 
a 2011? Lze kvantifi kovat dopad ekonomické krize na pivo-
vary a na spotřebu piva u nás? Naplnily se obavy pivovar-
níků, že lednové zvýšení spotřební daně nepřinese efekt, který 
si předchozí vláda slibovala?

Odpovědět nemohu jinak než z poněkud širšího hlediska. 
Hospodářská a fi nanční krize způsobila, že došlo k akcele-
raci některých problémů, jichž jsme dnes svědky. Bez krize by 
nevznikly nebo by se objevily později než v uplynulém roce. 

Co se udělalo v letošním roce? Rozhodně chci zmínit 
naše aktivity kolem spotřební daně. Uvědomili jsme si, jaký 
dopad na spotřebu piva zvýšená spotřební daň má. Nikoli 
jako izolovaný proces, ale v kontextu celé řady dalších jevů.

Bylo tedy nutné, abychom v kampani ohledně spo-
třební daně podnikli četné kroky především za účelem zlep-
šení informovanosti všech, kterých se věc týká: od konečného 
spotřebitele přes výrobce až po ty, kteří kolem piva fungují, 
a v konečné fázi též ty, kteří o zvýšení spotřební daně rozho-
dují. Loňský 6% pokles produkce piva bude letos ještě drama-
tičtější a očekávaných 12 % by mělo vyslat jasný signál všem, 
kteří si opačný než původně zamýšlený dopad dosud neuvě-
domují.

Situaci jsme naneštěstí odhadli zcela správně, a přes 
intenzivní snahu jsme nebyli vyslyšeni. Podívejme se na to, 
jak se zvýšená spotřební daň projevila. Pro objektivnost jsme 
požádali o analýzu renomovanou mezinárodní auditorskou 
fi rmu PricewaterhouseCoopers Česká republika, která byla 
schopna problémy a dopady nejen objektivně, ale zároveň 
i velmi přesně pojmenovat a kvantifi kovat. To byl, jak se uká-
zalo, správný a hlavně potřebný krok. 

K jakému závěru studie došla? Nechci unavovat množ-
stvím čísel. Ale pro vysvětlení je třeba uvést, že jak známo, 
u většiny produktů, pokud se nejedná o produkty nezbytné, 
působí jev nazvaný cenová elasticita poptávky. Z důvodu 
působení tohoto jevu se poptávané množství zboží mění 
v závislosti na tom, jak se mění cena zboží na trhu, a tak je 
tomu i u piva. To znamená, že například zvýšení ceny piva 
o 10 % vyvolá objemové snížení spotřeby piva o 7,6 %. Odha-
dované zvýšení příjmů státního rozpočtu se po navýšení spo-
třební daně na pivo očekávalo ve výši na 1 344 milionů Kč. 
Při zohlednění přidružených efektů se ale výsledek podstatně 
mění. Při růstu ceny piva o 1 Kč, který pravděpodobně nastane 
po růstu daně o 0,4 Kč a následném zaokrouhlení, a výši koe-
fi cientu cenové elasticity poptávky po pivu -0,76 klesne spo-
třeba piva. Dodatečný příjem do státního rozpočtu tak bude 
1 232 milionů Kč. Následovat může propouštění a jsme již 
toho svědky, že se tak již děje, lidí z okruhu pohostinských 
služeb a distribuce piva z důvodu snížené spotřeby piva a tím 
navýšení vyplacených dávek v nezaměstnanosti a zároveň 
snížené příjmy do státního rozpočtu o odvody a daň z příjmů 
zaměstnanců, kteří budou propuštěni, a o daň z příjmů a další 
odvody právnických osob a snížená vybraná DPH. Skutečný 
efekt tak po započtení přidružených efektů může být i sní-
žení příjmu státního rozpočtu o přibližně 24 milionů Kč. Tedy 
nikoliv přínos příjmů do státní pokladny, ale pokles příjmů. 
Vyzbrojeni těmito fakty jsme my, Český svaz pivovarů a sla-
doven, jako profesní organizace pivovarského sektoru, jednali 
na řadě státních institucí a seznamovali s nimi i zákonodárce. 
A budeme tak činit i v budoucnosti, neboť to považujeme za 
klíčový úkol v ochraně zájmů našeho sektoru piva.

Dovolte mně připomenout ještě jedno. Nechceme jít 
cestou Slovenska už proto, že spotřeba piva je tam poloviční, 
jeho postavení není tak významné, neboť nemá tak dlouhou 
tradici a historii, objem výroby není srovnatelný a mohli 
bychom uvést celou řadu dalších argumentů. I přes zmíněné 
odlišnosti podmínek v obou zemích musíme v každém pří-
padě zmínit jedno: Zvýšená spotřební daň jednoznačně nega-
tivně ovlivnila pivovarský sektor jako celek i jako jednotlivé 
subjekty. Vzhledem k multiplikačnímu efektu výroby piva 
daň navíc zasáhla návazné obory, a to nejen výrobní (techno-
logie), ale především sektor služeb (hotely, restaurace a cate-
ring – Horeca). Je důležité konstatovat, že naše opakované 
a objektivní argumenty byly spolu s mravenčím úsilím bez 
velkých gest respektovány a existuje příslib, že se o dalším 
zvýšení spotřební daně už alespoň neuvažuje. Bitvu jsme 
vyhráli, ale boj za ochranu zájmů pivovarníků neskončil. 
Naše úsilí v oblasti spotřební daně určitě nesnížíme a roz-
hodně, jak jsme již zmínil, nepolevíme ani v komunikačních 
aktivitách. 
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� Mluvíte o krizi a o poklesu spotřeby piva. Ukazuje se však, 
že to neplatí pro všechny stejně. Můžete vysvětlit, proč jsou 
některé pivovary krizí postiženy silněji než jiné, a především 
zajímavý paradox v tom, že přes všechny projevy krize některé 
pivovary nejenže výrobu nesnižují, ale dokonce ji zvyšují, 
a upevňují tak svou pozici na trhu?

Odpověď není jednoduchá a určitě tomuto jevu, který 
je již nějakou dobu patrný, věnují pozornost snad ve všech 
průmyslových pivovarech u nás. Globálně se projevuje jeden 
trend: Spotřebitelé mají tendenci mnohem více konzumovat 
výrobky vyrobené lokálně, pivo nevyjímaje. Nelze tvrdit, že by 
se jednalo o nějaký rys vlastenectví, globální značky však tento 
trend povětšinou nezachytily, i když už i v tomto směru vidíme 
určité změny. Ukazuje se, že se spotřebitel na určité úrovni už 
nechce spokojit s něčím, co je příliš univerzální a globální, ale 
že touží po něčem s mírnější, lokální tváří. Přitom nelze tvrdit, 
že lokální pivo nebo jiný produkt je lepší či horší než onen 
globální. Je však konzumentovi bližší. Určitě se projevuje 
trend, o kterém marketingoví experti mluví už nějakou dobu 
– rezistence vůči velké „válcující“ reklamě. V tomto ohledu 
souhlasím s názorem, že méně je více. Vlně odklonu od „vel-
kých k menším nebo malým“ odpovídá rovněž jednoznačný 
fenomén patrný zhruba v posledních 5 letech u nás: boom 
minipivovarů a restauračních pivovarů. Uvědomíme-li si, že 
v roce 1989 byl u nás jen pivovar U Fleků, zatímco dnes jich 
je téměř sto, je načase, aby si někteří producenti piva pořádně 
zanalyzovali, proč jde piják piva za jiným než jejich pivem. 
Trend bude samozřejmě pokračovat. Lidé zkrátka budou chtít 
„osobnější“ pivo, specifi čtější. Nemusí se přitom jednat nutně 
jen o pivo speciální či neobvyklé. Trh konzumentů prochází 
procesem diverzifikace; nechť výrobci tento trend akcep-
tují a zařídí se podle toho. Některé velké pivovary už vysílají 
signály, že trend pochopily, a začínají se podle toho chovat. 
Z pochopitelných důvodů neuvedu konkrétní značky. 

� Jaké trendy ve spotřebě piva jsou u nás patrné? Mění 
se poměr v konzumaci ležáků a výčepních piv? Poroste do 
budoucna pozice speciálních a neobvyklých piv?

Rozhodující část naší populace nadále preferuje domácí 
výrobky a pivo mezi ně naštěstí patří. Je to dáno tradicí a his-
torií a já tvrdím, že především kvalitou našeho piva, ať už 
českého nebo Českého piva, tedy toho, které požívá výhod 
chráněného zeměpisného označení. Přesto jsme svědky změn 
v chování spotřebitelů na trhu. Nadále stagnuje poměrně 
vysoký podíl piv konzumovaných v sektoru Horeca (mimo-
chodem, kolem poloviny vyrobeného piva), případně klesá ve 
prospěch piva prodávaného v obchodech. To způsobuje mimo 
jiné rostoucí rozdíl v cenách piva v hospodách a restauracích 
a v obchodní síti. Problém už identifi kovaly nejen pivovary, 
ale především gastronomická zařízení. Vždyť prodej piva tam 
tvoří 25 % obratu, jak uvádí Asociace hotelů a restaurací České 
republiky. Podle nejnovějších zdrojů pokles přináší i propouš-
tění. Počet těch, kteří museli opustit zaměstnání v sektoru 
Horeca, činí nezanedbatelných 8,5 %.

Druhým trendem je nárůst množství konzumovaných 
nejlevnějších piv v maloobchodní síti. Na trhu začínají silněji 
než jindy působit piva z Polska, např. značka Ambrosius. Tato 
piva nemají s pivy vyráběnými u nás mnoho společného, ať už 
to jsou česká nebo Česká piva. Dosáhne-li objem dovezených 
piv v lahvích a plechovkách 800 000 hl, je nutné se zamyslet 
nejen nad faktem samotným, ale i nad tím, co vlastně kon-
zumujeme, kupujeme-li tyto značky. Nikdo přece nemůže 
tvrdit, že půllitr piva v lahvi za 3,90 Kč, resp. v plechovce za 
6,90 Kč, je pivo, na které jsou konzumenti piva z našich pivo-
varů zvyklí. To musíme umět zákazníkovi, přesněji potenciál-
nímu konzumentovi sdělit. Pokud chci kvalitu, musím počítat 

s cenou, která jí odpovídá. Platí to vždy a u piva samozřejmě 
také.

� Dlouhodobě byly typickou charakteristikou pivovarského 
sektoru korektní vztahy, byť jde trvale o vztahy vysoce kon-
kurenční. Pokračují poměrně značné, i když očím veřejnosti 
skryté třenice mezi jeho jednotlivými členy? Myslíte, že pivo-
varský sektor u nás v očích mnohých poškodily?

Pivovarství se vezlo na vlně euforie díky prakticky trva-
lému růstu výroby a ještě rychlejšímu růstu exportu. Zprávy 
o jeho násobení za posledních 10 let jsou známé. Nastaly však 
horší časy. Kombinace ekonomické krize s dopadem na kupní 
sílu nejen u nás, ale i v zahraničí, zvýšení spotřební daně na 
pivo a dlouhodobé změny v životním stylu, to vše ovlivnilo 
pokles poptávky a mělo selektivní dopad na pivovary. Ne 
všechny se s tím vyrovnaly a trh piva zaznamenal i nervózní 
reakce, které se projevily také mediálně. Musím říci, že neu-
vážené a často bohužel nepromyšlené a „nešikovné“ reakce 
představitelů pivovarů nikomu neprospěly. Jsem však pře-
svědčen o tom, že si snad už všichni uvědomili, že jsme na 
jedné lodi. Odbornou diskusi nikdy neodmítáme, naopak! 
Vždy je co zlepšovat, vždy je prostor pro hledání nových cest, 
jak zlepšit vazby na zákazníka i prezentaci výrobků. Co však 
nepřipustíme, je osočování konkurenta v jakékoli podobě. 
Jisté je, že takové jednání poškozuje celý sektor, od pivovarů 
až po dodavatele zboží, technologií a dalších služeb.

� Zmínil jste, že brzy bude na trhu kolem stovky minipivo-
varů. Někdy má člověk z médií pocit, že to jsou právě ony, které 
se staví do pozice jediných správných a odpovědných výrobců 
piva. Jaký je vztah Českého svazu pivovarů a sladoven k mini-
pivovarům?

Minipivovary jsou reakcí na několik jevů. Jednak už jsem 
uvedl trend ke konzumaci lokálních produktů, mezi něž pivo 
patří. Dále se ukázalo, že spotřebitel u nás je sice konzerva-
tivní, ale dovede také hledat v pivu něco nového, kupříkladu 
jinou, nebo dokonce novou chuť. Minipivovary, které mimo-
chodem nijak nezaostávají za velkými pivovary v odborném 
personálu a mají vynikající sládky, prostě konzumentovi 
lépe „sedly“. Trend se bude prohlubovat. Trochu je to móda, 
ale je hezké, že jak v mnoha městech a obcích pivovary za 
posledních padesát let zanikaly, začínají dnes opět vznikat. 
Nemohou svou produkcí nahradit původní průmyslový 
pivovar, patří však ke koloritu místa či města a mají často pod-
poru z radnic coby obohacení lokální turistické nabídky atd. 
Čili minipivovary znamenají především obohacení nabídky, 
rozšíření pestrosti škály piv, nabízejí to, co lidé chtějí. Někdy 
též méně univerzální, romantičtější, nezřídka dokonce více 
rodinné prostředí. Je třeba s nimi počítat, přes postupné „čiš-
tění“ sektoru budou vznikat další. Jsou kořením trhu a mohou 
důstojně hrát roli toho, co člověk u piva hledá: oživení a zpest-
ření života. S tím souvisí i fakt, že se Český svaz pivovarů a sla-
doven nebrání spolupráci s nimi. Platformu pro minipivovary 
jsme s to v rámci Svazu akceptovat, nepochybně by zname-
nala pro nás impuls a nezanedbatelné podněty. Počkejme si 
na vývoj.

� Vraťme se k pivovarství jako celku a jeho budoucnosti. 
Jaké si stanovil svaz priority pro příští rok? 

Uvědomujeme si jasně, že je třeba priority, na které 
se soustředíme, pečlivě vymezit. Jen podotýkám, že se sice 
jedná o priority Svazu, bezpochyby jsou však významné i pro 
ty, kteří stojí mimo Svaz (průmyslové pivovary nebo minipi-
vovary). Prioritou zůstává přes všechno, co jsem uvedl, spo-
třební daň a snaha komunikovat všem zúčastněným, co její 
zvýšení způsobilo. Jsem přesvědčen, že důsledky poneseme 
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i v dalším období. Druhou z priorit je snaha zvyšovat dobrou 
pověst a popularitu českého, a zejména Českého piva. Zna-
mená to trpělivé objasňování významu tzv. chráněného země-
pisného označení České pivo jako ochrany nejlepších tradic 
českého pivovarství a sladařství. Musíme ještě důsledněji 
zdůrazňovat přírodní charakter piva, na což veřejnost stále 
více slyší. Informujeme také o přínosu pivovarství naší eko-
nomice a budeme pokračovat s důležitostí propojení pivovar-
ství s českým zemědělstvím. Tradice pití piva u nás má ještě 
jeden významný rozměr a tím je jeho společenská funkce. 
Hlásíme se k tradicím, ale pivo je též nápoj ryze společenský, 
ať již pijete v hospodě či restauraci nebo na zahradě s přáteli. 
Pivo je zkrátka a dobře nápoj soudržnosti. Chceme nadále 
upozorňovat také na pozitivní zdravotní důsledky umírněné 
konzumace zlatavého moku, zejména v souvislosti s nejnověj-
šími výzkumy v moderní medicíně. Čím víc se pivo zkoumá, 
tím jasněji se ukazuje jako nápoj, který má své opodstatnění 
jako potravina zdraví posilující. 

� Objevila se deregulace mezi komunikačními prioritami 
ČSPS na další rok?

Když v roce 2003 pět největších pivovarů podepsalo 
v rámci projektu Iniciativy zodpovědných pivovarů Etický 
kodex, ne všichni si uvědomili, co to znamená. Seberegulace 
v oblasti komerční komunikace je pro veřejnost nesmírně 
důležitá a pečlivě ji sleduje. Mohlo se zdát, že jde o pouhou 
proklamaci a že ji pivovary beztak nebudou plnit zodpovědně. 
Následující roky potvrdily, že zásady zodpovědného a sluš-
ného chování a vnímání požadavků veřejnosti se vyplatilo. 
Dnes se chovají prakticky všechny pivovary podle deklarova-
ných zásad. Vidíme to v tom, jaké projekty pivovary podporují, 
co vše dělají, a hlavně, na jaké aktivity už dnes nenarazíme, 
protože se s Etickým kodexem prostě neslučují. Na pivních 
slavnostech už neuvidíte soutěže v množství vypitého piva... 
Především mládež je nenásilnou formou a díky spolupráci 
s jejich ikonami (hudebníci atd.) přesvědčována o nesluči-
telnosti konzumace piva a řízení motorového vozidla či jízdy 
na kole. My sami jsme přece často rodiči, kteří nechtějí, aby 
mladiství holdovali alkoholu. Pro příští rok zintenzivníme 
komunikaci o škodlivosti alkoholu pro děti. Takové projekty 
považujeme za užitečné, odpovídají totiž naší fi lozofi i. Jsme 
to my, kdo vyrábějí sice slabý, ale přece jen alkoholický nápoj, 
a jistá pravidla zkrátka musíme dodržovat. Nebudeme-li se 
seberegulovat, učiní tak úředníci a politici v Bruselu. Hrozba 
regulace trhu s pivem, licencování, omezování reklamních 
aktivit a další restrikce mohou přijít i pro pivovarství. Tomu 
musíme zabránit za každou cenu. Ne proklamacemi, ale reál-
nými projekty. Proto tolik peněz a úsilí pro projekt Iniciativa 
zodpovědných pivovarů. S tím souvisí také naše čtvrtá prio-
rita, a tou je nealkoholické pivo. Od výroby Pita jsme ušli velký 
krok vpřed. Na trhu je 30 značek nealkoholických piv, a liší-li 
se  v něčem od zmíněného Pita, pak je to kvalita. Za připome-
nutí stojí ještě jeden moment. Na základě zkušeností z jiných 
zemí, především ze Španělska, chceme trvale rostoucí podíl 
nealkoholického piva na trhu nadále zvyšovat. Těžko se u nás 
dočkáme situace jako ve Španělsku, kde na podporu neal-
koholického piva věnovali nejméně 2,3 milionu eur. Avšak 
využijme našich možností velmi dobré spolupráce s médii 
k tomu, abychom nealkoholické pivo ještě více podporovali 
mezi všemi vrstvami naší společnosti.

� V předchozí odpovědi jste mluvil o tom, že Svaz podniká 
kroky, které jsou významné nejen pro jeho členy, ale i pro ty, 
kteří stojí mimo něj. Nepříjemná otázka: Proč některé pivo-
vary vystoupily z ČSPS?

Hlavně bych chtěl říct, že stávající situace mě netěší. 

Musíme však respektovat fakt, že je jejich svobodné rozhod-
nutí, být, nebo nebýt členem profesního sdružení s téměř
140 let dlouhou historií. Uvědomujeme si, že to souvisí s již 
uvedeným. Pivovary tak reagovaly na některé nepříjemné 
kauzy z první poloviny letošního roku. Víme, že se některým 
z nich zdálo, že Svaz nedostatečně hájí jejich zájmy proti 
ostatním. Český svaz pivovarů a sladoven je dobrovolné 
sdružení průmyslových výrobců piva, sladu a přispívajících 
členů. Naše stanovy nám neumožňují, abychom dělali arbitra 
v jejich sporech. Svaz existuje především proto, aby jako 
profesní instituce pomáhal řešit a rozvíjet vše, co jeho členy 
spojuje, a hájil jejich společné zájmy. Věci však nemůže řešit 
Svaz sám, ale spíše jeho členové. A ti, kteří jsou mimo jeho 
řady, by si měli uvědomit, že přes všechny komplikace a peri-
petie v poslední době je to přece jen jediná profesní organi-
zace pivovarníků a všech kolem piva. Je to půda, kde se dá 
pro slávu a rozkvět českého piva nejefektivněji něco dělat. Má 
tedy význam a smysl hledat to, co nás spojuje. Měli bychom 
mít na paměti i ono obyčejné: Nedělej jinému to, co bys sám 
nechtěl, aby ti dělal jiný. Nic víc, nic míň. 

� Mám předposlední otázku. Zmínil jste problémy pivovar-
ského sektoru a objektivní příčiny, proč k nim dochází. Nebě-
dují však pivovary programově, aby vysvětlily či zdůvodnily, 
proč výroba a následně prodej piva klesají? Nezaostávají 
pivovary v marketingu? Jsou s to nabízet pivo a vše kolem něj 
jako nápoj tradiční, ale i jako nápoj moderní, plně náležející 
k dnešnímu životnímu stylu?

Tato otázka je velmi zajímavá a současně nadčasová. 
Marketing musí pomáhat hledat cesty piva ke spotřebiteli 
a související otázky si kladou všechny pivovary na trhu. Aniž 
bych chtěl za ně hovořit, je patrné, že především v poslední 
době dochází k výraznému nárůstu četnosti a variability mar-
ketingových aktivit. Vidíme mnoho zajímavých kreativních 
výstupů, a tedy i moderních cest, jak oslovit různé generace 
potenciálních a stávajících vyznavačů pití piva.

� Rok 2010 nebyl pro pivovarství jako celek jednoduchý. Byl 
pro některé i úspěšný, ačkoli konečná čísla budeme znát až 
za několik měsíců. Otázka, jak se říká, natvrdo: Jak vidíte 
budoucnost pivovarství u nás? Jste optimista, nebo pesi-
mista?

Rád bych parafrázoval, co jsem před několika týdny řekl 
na Svatováclavské slavnosti českého piva 2010: Jsem mírný, 
ale konzistentní optimista. Mám důvěru ve tři klíčové atributy 
českého piva. Především jeho více než tisíciletou historii a tra-
dici výroby. Od složitých začátků až po dnešní vyspělé tech-
nologie, které nám pomáhají kvalitu piva hlídat, zajišťovat, 
udržovat a rozvíjet. Druhým atributem je náš Český svaz pivo-
varů a sladoven. Je málo profesních sdružení u nás, která se 
mohou pochlubit tím, že jejich předchůdci založili profesní 
svaz v roce 1873. Svaz přežil dvě světové války, německou 
okupaci a éru komunismu. A nejeden svár a nejednu diskusi 
mezi svými členy. Potom je tady něco, na co jsem trvale možná 
ještě víc hrdý. To jsou všichni ti, kteří se o výrobu piva starají 
– od zajišťování surovin, technologií, marketingu, prodeje, 
a především kontroly kvality. Tedy my všichni, kteří pivo udr-
žujeme na úrovni, které dosáhlo. Snažíme se, aby to naše pivo 
bylo ještě lepší. Výroba piva je nejen zaměstnání, je to poslání. 
K pivu patří lidé – jak konzumenti, tak ti, co se na jeho výrobě 
podílejí. Věřím, že to vše napomůže tomu, aby pivo mělo u nás 
budoucnost. Bez velkých proklamací a pro blaho nás všech, 
kteří jej máme rádi. Dej Bůh štěstí! 

Otázky pokládal Ing. Josef Vacl, CSc.

�
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www.miltra.cz

Mlékárna Miltra B, s. r. o.,

se nachází v Městečku Trnávka.

Patří mezi nejstarší mlékárny

v Čechách a je charakteristická především 

kulatým tvarem sýrů a také myšákem

na svých obalech. Filozofi e fi rmy je

založena na výrobě sýrů té nejvyšší kvality,

důkazem jsou pravidelná ocenění

např. z Celostátní přehlídky sýrů,

dále ocenění Klasa,

Mls Pardubického kraje apod.

Mezi nejznámější a špičkové

produkty Mlékárny Miltra B

patří sýry ementálského typu.

Sýr Artuš se stal vítězem 

Regionální potraviny

v kategorii mléčné výrobky.

Sýry bychom měli pravidelně zařazovat

také do dětského jídelníčku.

S tím souvisí novinka,

která se zanedlouho objeví na trhu,

a to Sýr pro děti.
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●    dodavatelské požadavky řetězců,  
včetně EDI

●  řízení a sledování výroby po šaržích

●  strategické plánování a rozhodování

●  podpora vývoje nových produktů

Informujte se, jak zefektivnit oblasti Vašeho informačního systému:

Dáváte také přednost podnikovému informačnímu

systému zaměřenému na specifika Vašeho oboru?

●    Hamé

●    Kraft Foods

●    Madeta Group

●    St. Nicolaus

●    United Bakeries

Potravinářský

a nápojový

průmysl

Minerva Česká republika, a. s.: marketing@minerva-is.eu   |   www.minerva-is.eu

Osvědčené řešení 
pro potravinářský 

a nápojový průmysl
Na trhu převážně dominují velké hypermarketové řetězce, 

které vytvářejí stále větší tlak na nižší ceny, pružnější do-
dací podmínky a zároveň vyšší kvalitu. Otázka kontroly a vy-
hodnocování kvality výrobků je velmi důležitá, zvláště pokud 
se výrobci rozhodnou prosadit na zahraničních trzích. Mi-
nerva Česká republika s podnikovým informačním systémem 
QAD Enterprise Applications splňuje tyto náročné požadav-
ky segmentu a tím pomáhá významným výrobcům nejen na 
českém a slovenském trhu stále posilovat svou pozici.

Informační systém dodávaný společností 
Minerva ČR podporuje oblasti:

–  kalkulace nákladů na výrobek včetně identifi kace rezerv 
a upozornění na odchylky skutečnosti proti plánovaným 
nákladům,

–  důsledné plánování a řízení výroby založené na normách 
defi novaných dle technologických dávek, nikoli dle strojí-
renských kusovníků,

–  kombinovanou cenotvorbu se slevami, množstevními 
rabaty vycházející z kritérií defi novaných k zákazníkovi, 
regionu, výrobku, akci…,

–  struktury zákaznických adres s více fakturačními místy, 
sídly, místy odběru,

–  elektronickou EDI/XML komunikaci se zákazníky dle jimi 
nadiktovaných standardů,

–  analýzu prodeje, která dokáže zhodnotit, zda prodej za defi -
novaných podmínek po odečtení nákladů na akce, zalisto-
vání a nákladů na dopravu je ještě výhodný, 

–  řízení šarží, propojení provozního systému s laboratorními 
systémy a další oblasti, které jsou nezbytné pro potravinář-
skou společnost. 

Reagujeme na specifika odvětví

QAD je již ve svém vývoji zaměřen na vybraná odvětví, 
z nichž jedno je právě potravinářství a nápojový průmysl. 
Autor produktu, fi rma QAD, vyvíjí nové verze jako reakci na 
potřeby svých zákazníků a požadavky trhu. Není to však pouze 
ERP systém QAD, který je velmi dobře hodnocen zákazníky 
i analytickými fi rmami u nás i ve světě, ale také vhodný výběr 
doplňkových produktů pro toto průmyslové odvětví.

Staráme se o své zákazníky

Minerva ČR rozvíjí dlouhodobé vztahy se zákazníky, 
kteří se mohou spolehnout na kvalitní podporu po zavedení 
informačního systému. Tuto podporu poskytuje oddělení Péče 
o zákazníky a samozřejmostí je kvalitní podpora HelpDesku. 

Společnost Minerva Česká republika, a. s., s infor-
mačním systémem splnila náročná kritéria potravinářských 
fi rem, např. MADETY, Hamé, United Bakeries, Hollandia, 
St. Nicolaus, Old Herold a Fornetti SK. Více o referencích se 
dozvíte na www.minerva-is.eu.  Alena Pribišová

�
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Úspěšná spolupráce 
průmyslu s obcemi

Ing. LUKÁŠ GROLMUS,
ředitel oddělení komunikace, EKO-KOM, a. s.

Před třinácti lety byla založena průmyslovými podniky 
(výrobci a plniči obalů) nezisková akciová společnost 

EKO-KOM. Společnost vytvořila a provozuje celorepub-
likový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití 
obalového odpadu na evropské úrovni. Systém EKO-KOM 
svou komplexností umožňuje zajišťovat tok obalových od-
padů od jejich vzniku až po zpracování na novou surovi-
nu. Celý systém je díky rozsahu a organizaci svých činnos-
tí velmi efektivní a zároveň transparentní. 

EKO-KOM, a. s., za své klienty plní povinnosti vyplýva-
jící ze zákona o obalech, především zajišťování sdruženého 
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 
a to prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a pro-
střednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. 
V praxi to znamená, že společnost EKO-KOM, a. s., fyzicky 
nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na 
organizaci sběru, svozu, třídění a využití odpadů a na fi nan-
cování nákladů s tím spojených. 

Klienti společnosti EKO-KOM nejen plní své povinnosti 
vyplývající ze zákona o obalech, ale zároveň se podílí na spo-
lečném projektu, který má reálný dopad na úsporu primár-
ních surovin a zmenšení „stopy“, kterou civilizace za sebou 
zanechává. 

EKO-KOM dnes zajišťuje plnění zákonných povin-
ností pro 20 573 fi rem vyrábějících nebo dovážejících balené 
zboží a spolupracuje s 5 861 obcemi ČR, ve kterých žije
10,39 milionů obyvatel (98 % celé populace). Sběrová síť je 
v současné době tvořena více než 190 tisíci kontejnery na tří-
děný sběr papíru, plastů, skla a nápojových kartonů a v menší 
míře kovů. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby 
sběru, jako jsou sběrné dvory a výkupny. S narůstající hus-
totou sběrové sítě se snižuje donášková vzdálenost ke kontej-
nerům a celý systém je pro občany pohodlnější. 

Nedílnou součástí činnosti autorizované obalové spo-
lečnosti je také hledání odbytových možností druhotných 
surovin, podpora úpravců (dotřiďování odpadů na druhotné 
suroviny) a podpora domácích recyklátorů. 

Kromě zpětného odběru odpadů v obcích se EKO-KOM 
zabývá také zajištěním sběru a využitím komerčních obalových 
odpadů pocházejících např. z obchodní sítě, průmyslových 
podniků, administrativních budov apod., a to prostřednic-
tvím odpadových fi rem, které s odpady nakládají.

Hlavními partnery pro rozvoj systému se již na počátku 
staly obce, což bylo strategické rozhodnutí pro zavedení 
a efektivní provoz systému nakládání s odpady. O tomto faktu 
hovoří i současné výsledky ČR ve srovnání s ostatními evrop-
skými státy, kdy se ČR pohybuje na předních místech v míře 
využití obalových odpadů. 

Odpovědná spolupráce obalového průmyslu a obcí dlou-
hodobě napomáhá oběma partnerům plnit své zákonné povin-
nosti, průmyslu zákon o obalech a obcím povinnost zajištění 
třídění odpadů, vyplývající ze zákona o odpadech. 

Informační kampaně společnosti EKO-KOM

Aby celý systém třídění a recyklace odpadů fungoval 
efektivně, je třeba zajistit účast dostatečného množství oby-
vatel na třídění odpadů. K plnění povinností autorizované 
obalové společnosti v souladu s požadavky zákona patří zajiš-
tění informování spotřebitelů o způsobu třídění a recyklace 
obalového odpadu. 

Kromě celorepublikové informační kampaně realizuje 
EKO-KOM, a. s., ve spolupráci s kraji a obcemi projekty 
zaměřené na optimalizaci a zefektivnění systémů nakládání 
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s využitelnými složkami komunálních odpadů a zvýšení aktivní 
účasti obyvatel na třídění v konkrétních lokalitách. Součástí 
projektů je technická podpora tříděného sběru a recyklace 
obalových odpadů (např. zahušťování sběrové sítě nákupem 
nádob), vzdělávání zástupců samospráv v oblasti nakládání 
s odpady, soutěže obcí, informační kampaně apod.

Aktuální informace o třídění odpadů jsou občanům k dis-
pozici také na webových stránkách www.jaktridit.cz nebo na 
facebooku www.facebook.com/tridimodpad. V letošním roce 
EKO-KOM, a. s., spustil projekt Čistý festival, který podpo-
ruje třídění odpadů na českých hudebních festivalech. Letos 
se do projektu zapojilo dvacet největších festivalů a pro příští 
rok počítá se zapojením do projektu mnoho dalších.

Součástí dlouhodobého cíleného vzdělávání obyvatel 
je školní program zaměřený na výchovu dětí ke správnému 
nakládání s využitelnými odpady. Program obsahuje interak-
tivní přednášky pro žáky a odborné semináře pro učitele. Do 
dnešních dnů prošlo tímto již tradičním projektem více než 
jeden milion žáků.

V současné době třídí 2/3 obyvatel, přitom v roce 2009 
vytřídil každý z nás v průměru 35,8 kg odpadu (papíru, plastů, 
skla a nápojových kartonů). Možnost třídit odpady má 98 % 
(což je 10,39 mil.) obyvatel. V rámci ČR bylo v roce 2009 
prostřednictvím systému EKO-KOM vytříděno a následně 
využito 565 569 tun odpadů, čímž bylo dosaženo 71% míry 
recyklace obalů.  �
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RSPO
(Roundtable

on Sustainable 
Palm Oil

– organizace 
pro získávání 
udržitelného 

palmového
oleje)

Společnost AarhusKarlshamn (AAK) jako iniciátor 
programů RSPO a GreenPalm, zaměřených na dlouho-
době udržitelné pěstování na palmových plantážích.

Ve spolupráci s WWF (Worldwide Fund for Nature – Svě-
tový fond na ochranu přírody) je společnost AAK jedním 

z iniciátorů a zakladatelů projektu RSPO se zastoupením 
v komisi. 

Přijímáme odpovědnost za dlouhodobě udržitelné pěs-
tování palem olejných, a tudíž i způsob garantování našich 
dodávek surovin.

Palmový olej je velmi potřebný a často používaný pro-
dukt nejen v lidské výživě. Odhaduje se, že pouze ve Spo-
jeném království se určitá forma palmového oleje objevuje 
ve více než polovině baleného zboží v supermarketech. Jeho 
použití se neomezuje pouze na potravinářské výrobky. Rafi -
novaný palmový olej poskytuje vysokou kvalitu za relativně 
nízkou cenu.

Na palmových plantážích je zaměstnáno více než jeden 
milion lidí a např. Indonésie je největším producentem s více 
než 45 % světové produkce.

Je proto přirozeným požadavkem, aby společnosti, které 
jsou nějakým způsobem zapojeny do obchodu s palmovým 
olejem, byly aktivně zapojeny do CSR (Corporate Social 
Responsibility – Společenská odpovědnost fi rem). Pro spo-
lečnost, jako je AAK, která používá palmový olej ve svých pro-
vozech, je trvale udržitelná výroba s odpovědným přístupem 
k okolnímu světu nanejvýš důležitá.

Nyní je mezi uživateli palmového oleje rostoucí zájem 
o CSPO (Certified Sustainable Palm Oil – certifikovaný 

udržitelně získávaný palmový olej). Jedním z největších pro-
blémů je, jak udržet oddělený certifi kovaný olej od necerti-
fi kovaného a přepravit ho přes celý svět od certifi kovaných 
plantáží k certifi kovaným rafi neriím a dále k certifi kovaným 
výrobcům.

V srpnu 2003 AAK vytvořilo metodu „book and claim“ 
(zaregistruj se a požaduj), která snižuje potřebu oddělení 
odlišných zásilek tím, že dovoluje certifi kovaným plantážím, 
aby prodávaly své certifi káty odděleně od certifi kovaného pal-
mového oleje. To umožnilo obchod s palmovým olejem jako 
obyčejným, zatímco certifikát může být prodáván výrobci 
potravin. Nákupem dostatečného počtu certifi kátů výrobce 
odmění certifi kované plantáže a díky tomu podporuje pěsto-
vání certifi kovaného palmového oleje.

Návrh, který byl předložen AAK poprvé v roce 2003, se 
nyní stal skutečností. Certifi káty jsou prodávány po celém 
světě přes program GreenPalm. Program spravuje britská 
dceřiná společnost AAK, Book & Claim Ltd a prokázala 
se jako nejúspěšnější z různých možností volby dodavatel-
ského řetězce, které RSPO nabízí. K velkému počtu orga-
nizací, které se přihlásily do programu, patří dobře známé 
fi rmy jako Nestlé, Danisco, Kraft, Kellogg, Unilever, Tesco, 
Marks & Spencer, Cadbury a Carrefour. Po několika letech 
propagace této myšlenky je nyní GreenPalm plně v pro-
vozu a poskytuje jednoduchý a nákladově efektivní způsob, 
jak uspokojit poptávku na podporu CSPO. Chcete-li vidět 
platformu založenou na webovém obchodování, navštivte
www.greenpalm.org. 

RSPO je průkopníkem v pokrytí poptávky po důležitých 
surovinách vyrobených ekologicky udržitelnými metodami. 

Jako přední světový propagátor udržitelné produkce pal-
mového oleje je RSPO aktivní mnohými způsoby a v mnoha 
zemích. Profi l členů RSPO jakož i těch, co se aktivně podílejí 
na těchto činnostech, se velmi liší.

Zahrnuje následující organizace (obr. 1):
– pěstitele palem
– výrobce a prodejce různých produktů palmového oleje
– ekologické a jiné organizace
– fi nanční instituce
– obchodníky a výrobce

Obr.  Seznam členských organizací

Hlavním cílem RSPO je podpořit pěstování a používání 
udržitelného palmového oleje kooperací v rámci dodavatel-
ského řetězce a otevřeného dialogu s jeho investory.

Pěstitelé, kteří jsou členy RSPO, v současné době před-
stavují cca 40 % světové produkce palmového oleje.

39 %

5 %

3 %

2 %
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Zpracovatelé

Sociální nevládní 
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Mezi členy patří i přední nevládní organizace, jako napří-
klad:
– The Rainforest Alliance
– Oxfam
– Conservation International
– Wetlands International
– The Global Environment Centre
– WWF Malaysia
– WWF Indonesia
– Sawit Watch

Více informací a úplný seznam členů
je k dispozici na adrese

www.rspo.org 

GreenPalm

Program GreenPalm pro obchodování s certifi káty byl 
zřízen na podporu produkce udržitelného palmového oleje. 
Výrobci palmového oleje užívající udržitelných metod, kteří 
jsou certifikovaní RSPO, mohou vydělat další peníze pro-
dejem certifi kátů GreenPalm. Společnosti zajišťující malo-
obchodní prodej, potravinářské společnosti a další koneční 
zákazníci aktivně podporují a povzbuzují udržitelnou pro-
dukci palmového oleje nakupováním těchto certifi kátů. 

Cíle

– Zvýšit povědomí o udržitelném palmovém oleji. 
– Zabránit ničení deštných pralesů. 
–  Podpora Projektu udržitelného získávání palmového oleje 

(RSPO). 

Zelený průkopník

GreenPalm je zcela nový přístup k problémům, které 
vznikají v mezinárodním průmyslu jako celku. Přímým, fl e-
xibilním systémem, který lze snadno zavést, již GreenPalm 
dosáhl rozdílu.

GreenPalm nabízí finanční kompenzaci pro výrobce, 
kteří mohou prokázat, že přijímají odpovědnost za envi-
ronmentální a sociální dopady, neničí důležité lesní fondy 

a mohou prokázat, že se neustále snaží zlepšovat své metody. 
Vzhledem k tomu, že GreenPalm působí v již existujícím 
řetězci dodavatelů, slouží také k zajištění milionů pracovních 
míst v průmyslu palmového oleje v některých z nejchudších 
regionů na světě.

Jen 21 měsíců po zahájení obchodování s certifi káty Gre-
enPalm výrobci palmového oleje, kteří jsou členy programu 
a splnily přísné požadavky RSPO na ekologickou a sociálně 
udržitelnou výrobu, již vydělali více než 8 milionů amerických 
dolarů z prodeje certifi kátů GreenPalm.

Jak vše funguje?

Výrobcům palmového oleje, jimž byly přiděleny RSPO 
certifi káty, je nabídnuta možnost zaregistrovat jednu dese-
tinu své produkce v programu GreenPalm. Ti obdrží jeden 
GreenPalm certifi kát za tunu udržitelného oleje. Poté mohou 
obchodovat s těmito certifi káty na bázi webové výměny na 
www.greenpalm.org.

Výrobci nebo prodejci výrobků, které obsahují palmový 
olej, mohou kupovat tyto certifi káty online, aby ukázali, že 
podporují výrobu udržitelného palmového oleje. Spotřebitelé 
si pak mohou vybrat, zda koupí výrobky vyrobené za použití 
ekologicky či sociálně udržitelných metod.

Palmový olej je prodáván a zpracováván obvyklým způ-
sobem. Je zřejmé, že by nebylo možné dosáhnout již zmíněných 
8 milionů amerických dolarů, kdyby se GreenPalm certifi káty 
nezačaly nakupovat. Více než 50 prodejců a výrobců si již Gre-
enPalm certifi káty zakoupilo. Jejich seznam je k nahlédnutí 
na stránce Redeemed Certifi cate Owners (www.greenpalm.
org).

Seznam členů GreenPalm roste každým dnem. V sou-
časné době má program více než 150 členů, včetně velkých 
maloobchodníků, známých výrobců a potravinářských orga-
nizací.

Jedním z nejdůležitějších přínosů programu GreenPalm 
je, že může také odměnit malovýrobce, jejichž plodiny jsou 
prodávány pouze v jejich vlastních zemích. Je také důležité 
mít na paměti, že za každý prodaný GreenPalm certifi kát jde 
1 americký dolar do RSPO na podporu důležité práce vyko-
nané touto organizací. Vzhledem k tomu, že během prvních 
21 měsíců tohoto programu bylo zakoupeno více než 800 
tisíc certifi kátů, v červenci 2010 bylo pro činnosti udržitel-
ného pěstování palem pod programem RSPO vybráno více 
než 8 milionů dolarů.

Pro plantáže pod programem GreenPalm dělají audity 
nezávislé organizace, audit prováděn RSPO je každé tři 
měsíce a otevřeně zveřejňuje auditorské zprávy. To vše vede 
k získání certifi kátu pro pěstitele, který je platný po dobu pěti 
let pod podmínkou každoroční kontroly.

Pro dodavatele pod programem GreenPalm jsou také 
prováděny audity nezávislými organizacemi. Ty vydávají 
roční certifi káty, které zaručují, že dodavatel obchoduje pouze 
s palmovým olejem schváleným programem RSPO.

V červenci 2010 měl program GreenPalm 150 členů, od 
pěstitelů po konečné zákazníky.

Je třeba také poznamenat, že deset z hlavních pěstitelů 
je členy programu GreenPalm. Osm z nich obdrželo fi nanční 
odměny.

AarhusKarlshamn Czech Republic,
 Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 

Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406
mobil: +420 602 451 305, +420 602 145 090

E-mail: info.cz@aak.com

�
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Brenntag CR s. r. o.

Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9

Tel.: 283 096 111

Fax.: 281 920 589

E-mail: food@brenntag.cz

� Aromata GIVAUDAN
�  Antioxidanty – askorbát 

sodný,
isoaskorbát sodný

� Přírodní barviva 
�  Dochucovadla – glutaman 

sodný, I+G
� Glukózové sirupy
 �   Glukózovo-fruktózové 

(izoglukóza)
– náhrada cukru 
(ISOSUGAR®)

 �    Glukózové sirupy 
s obsahem fruktózy
do 9 % – F9 (GLUCAMYL®)

 �   Škrobové sirupy 
(GLUCAMYL®)

 �   Tekutá dextrosa 
(AMYDEX®)

� Kakaový prášek odtučněný
�  Karamel – tekutý, 

krystalický, aromatický,
speciální směsi

�  Krystalická glukóza 
(MERISWEET®) a fruktóza 
(FRUITOSE®)

�  Konzervanty – benzoan 
sodný, kys. benzeová, kys. 
sorbová, sorban draselný

�  Kyseliny – citronová 
(monohydrát, anhydrát), 
vinná, jablečná, mléčná;
citran sodný

� Lecithin – práškový i tekutý
 �   sojový
 �   řepkový
�  Lepek – nově také 

v biokvalitě
 �   Organický přírodní lepek
�  Maltodextriny 

(MALTOSWEET®)
�  Modifi kované kukuřičné 

škroby – E 1422,
E 1442

 �   za tepla rozpustné
 �   instantní
 �   instantní granulované
�  Nativní kukuřičný 

a pšeničný škrob
(MERIZET®)

� Oleoreziny a koření
�  Příměsi do energetických 

nápojů
– taurin, kofein

� Pufované cereálie
�  Sušené glukózové sirupy 

(MALTOSWEET®)
�  Syrovátkové

a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 �    demineralizovaná 
 �   delaktózovaná 
� Sorbitol
 �   tekutý
 �   práškový
�  Speciální mouky tepelně 

upravené zahušťující za 
studena
(MEREL®

 – pšeničná, 
GRASMUS® – kukuřičná)

�  Umělá sladidla – acesulfam K,
        aspartam, cyklamát,

sacharinát
�  Vitaminy, minerální látky 

(jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny 
 �   rozpustné (inulin – 

FRUTAFIT®, polydextróza 
STA-LITE®)

 �   nerozpustné (pšeničná, 
hrachová, tomatová, 
citronová, pomerančová, 
pohanková, Fava)

�  Vonné látky – vanilin, 
ethylvanilin, sušený 
kokosový creamer

�  Zahušťovadla a směsi 
stabilizátorů; želatina, 
guarová guma, xanthan, 
karagenany, arabská 
guma, LBG, pektiny, 
mikrokrystalická 
celulóza, CMC celulózová 
guma – WALOCEL®, 
agar, methylcelulosa 
a hydroxypropylmethyl-
celulosa – METHOCEL®)

�  Emulgátory – mastné 
kyseliny 

 � mastné alkoholy 
 � estery mastných kyselin 
 �  DATEM, estery mono- 

a diglyceridů
mastných kyselin 
s kyselinou mono-
 a diacetylvinnou
– E 472e

� Enzymy 

Firma Brenntag CR s. r. o.

zastupuje na českém trhu celou řadu významných 

světových výrobců potravinářských aditiv

a ingrediencí a nabízí širokou produktovou paletu

z oblasti potravinářských komodit i specialit:
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VOMA v Paříži
Ve dnech 17.–21. října 2010 se konal v hlavním městě 

Francie, Paříži, mezinárodní potravinářský veletrh SIAL. 
Tradiční veletrh patří mezi největší světové akce, kde nejen 
evropští producenti potravinářských výrobků a technologií 
vystavují své výrobky a dojednávají spolupráci. Uherskobrod-
ská fi rma VOMA, s. r. o., se díky podpoře Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu (SZIF) tohoto veletrhu zúčastni-
la, a tak mohla porovnávat své uzenářské a masné výrobky 
s renomovanými, většinou západoevropskými fi rmami. Není 
náhodou, že SZIF nabídl účast na SIALu právě společnosti 
VOMA, je to důsledek toho, že VOMA je držitelem ocenění 
12 svých výrobků značkou kvality KLASA. Několik těchto 
výrobků, jako např. Božkovu klobásu, Lopenickou slaninu, 
Moravské uzené, jsme přímo vystavovali a nabízeli k ochut-
nání. Bylo velmi potěšující, že odborníci, kteří navštívili náš 
stánek, vyjadřovali uznání nad kvalitou a chutí našich výrob-
ků i v tak velké konkurenci, která na veletrhu byla. Určitou 
nevýhodou bylo, že jsme nebyli připraveni na konkrétní zá-
jem dodávat naše výrobky na západoevropské trhy. VOMA 
jakožto více méně regionální fi rma celou svoji produkci vy-

prodá v rámci Zlínského kraje, resp. Moravy, a zatím nemá 
výrobní kapacity na expanzi. I přes tuto nevýhodu bylo velmi 
přínosné seznámit se s tím, jaké výrobky jsou na trhu ve vy-
spělých západoevropských zemích, jaké se ve světě používají 
suroviny a přísady, na jakých technologiích probíhá výroba 
a jak je organizován obchod. Závěr z toho lze shrnout do ně-
kolika bodů. Suroviny jsou velmi podobné, určité rozdíly jsou 
v regionální specifi ce a sortimentu, ale výrazné rozdíly jsou 
v balení výrobků a propagaci. Světoví výrobci se více než my 
zaměřují na vnější stránku prodeje, balení je nápadnější, do-
plněné propagačními materiály. Ale co do kvality jsou výrob-
ky VOMA naprosto srovnatelné. Celkové hodnocení účasti 
VOMY na SIALu je velmi pozitivní. A účast na SIALu uká-
zala, že i střední česká fi rma musí být srovnatelná s fi rmami 
ze západní Evropy a Ameriky, pokud chce uspět v konkuren-
ci. A právě účast na takovýchto akcích umožní dostatek po-
znatků, kam fi rmu směrovat, co zlepšovat, aby bylo dosaže-
no maximální spokojenosti zákazníků. A to je cílem snažení 
VOMY, o čemž se zákazníci mohou přesvědčit v podnikových 
prodejnách VOMA v Uherském Hradišti, Uherském Brodě 
a v Bojkovicích, resp. v ostatních smluvních prodejnách na 
Moravě.

�

Pan Miroslav Mahdalík, majitel VOMA s. r. o., může být na svou fi rmu náležitě pyšný.
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Společnost
Ka°Ka°  CZ s. r. o.

děkuje
svým partnerům

za spolupráci
v roce 2010

Přiblížil se opět konec roku a sváteční čas, který je pro nás 
a naše zákazníky naplněn usilovnou prací, kdy společně 

zabezpečujeme produkty, na které čekají domácnosti v celé 
zemi. Dovolte, abychom tuto chvíli využili pro ohlédnutí se za 
uplynulým rokem a poděkování společnosti KåKå CZ s. r. o.
všem našim odběratelům, dodavatelům, spolupracovníkům 
a přátelům.

Společnost KåKå CZ s. r. o., která je činná na našem 
trhu od roku 2007, kdy vznikla akvizicí švédské KåKå AB do 
značek tuků a margarínů fi rmy Setuza, využila uplynulý rok 
k tomu, aby svými spolehlivými službami co nejlépe podporo-
vala činnost pekařů a cukrářů v České republice a pomáhala 
jim v jejich každodenním snažení. Neustále rozšiřujeme port-
folio našich výrobků, abychom nabízeli komplexní řešení pro 
nejrůznější potřeby našich zákazníků, s čímž souvisí vyhle-
dávání výrobců s co nejlepším poměrem ceny a kvality, a tuto 
výhodu přenášíme na naše odběratele. Veškeré naše sna-
žení mělo a má jediný cíl, splnění naší vize – být spolehlivým 
partnerem pro pekaře a cukráře. Zákazníci naší společnosti 
se tak mohou spolehnout na kvalitu námi dodávaných pro-
duktů, na stabilitu dodávek, na náš logistický servis, expertní 
tým technologů schopný poskytnout podporu všem našim 
zákazníkům při zavádění nových surovin či optimalizaci stá-
vajících procesů a na to, že se jim od nás dostane vždy těch 
nejnovějších trendů a novinek ověřených na evropském trhu. 
Věříme, že naše snažení bude oceněno vybudováním a udr-
žením opravdových partnerských vztahů s našimi zákazníky, 
kterým chceme stále lépe pomáhat v růstu. 

Naše práce nikdy nekončí, společnost KåKå CZ s. r. o.
se neustále snaží poznat své zákazníky co nejlépe a na základě 
získaných poznatků aktivně plnit nejen jejich každodenní 
potřeby, ale i možné budoucí požadavky. Udržet se na špici, 
co se týče inovací, šíře portfolia, odbornosti, servisu a kvality, 
je jistě nelehký cíl, ke kterému přistupujeme s plnou vážností 
a entuziasmem. Sdílení informací s našimi odběrateli nám 
pomáhá zaměřovat se právě na ty oblasti, které jsou nejdů-
ležitější. Intenzivní kontakt se zákazníky je klíčem k řešení 
tohoto úkolu, proto jsme v letošním roce zrealizovali několik 
akcí a projektů. Patří mezi ně semináře pro naše zákazníky, 
jak v naší vlastní testovací pekárně, tak i přímo u výrobců, 
kde jsme odbornou část spojili i se společenskou náplní 

– navštívili jsme takto společnost Credin, kde jsme měli mož-
nost prezentovat široké portfolio směsí a zlepšujících pří-
pravků pro pekaře a cukráře. Naši nabídku jsme obohatili 
o suroviny z oblasti náplní, polev, marmelád, směsí a zlep-
šujících přípravků a dalších. Díky strategickému partnerství 
s výrobcem olejů, společností RUBE Oil, se nám podařilo více 
se rozvinout v této oblasti, a stát se tak spolehlivým zdrojem 
kvalitních a cenově výhodných olejů. Díky blízké spolupráci 
se sesterskými společnostmi se nám podařilo získat důvěru 
některých významných zákazníků a pokládáme si za čest, že 
nás oslovili s vývojovými projekty pro doplnění jejich portfolia 
výrobků. I do budoucna nabízíme naše služby v této oblasti, 
podpořené erudicí našich technologů a schopnostmi našich 
sesterských výrobních společností. 

Velmi nás také těší, že jsme se s Vámi mohli setkávat na 
nejrůznějších akcích, které jsme pro vás v průběhu roku při-
pravili, ať už to byly společenská setkání jako Dostihový den 
společnosti KåKå CZ s. r. o. na závodišti v Chuchli či zážitkový 
den s našimi zákazníky v Hummer centru, nebo odborné akce 
jako Dny chleba či výstava Moderní gastronomie. I pro příští 
rok připravujeme projekty, které, jak doufáme, ještě dále 
zlepší naše portfolio produktů i služby, které poskytujeme. 
Naším cílem je, aby Vám obchodování s námi přinášelo nejen 
profi t, ale i ten nejlepší pocit.

Dovolte mi jménem svým i všech spolupracovníků ze 
společnosti KåKå CZ s. r. o. poděkovat našim zákazníkům, 
dodavatelům a partnerům za obchodní spolupráci v letošním 
roce a rádi bychom vyjádřili přání a přesvědčení, že úspěšně 
budeme pokračovat i v roce příštím. Velmi děkujeme také za 
každé ocenění naší práce, stejně tak jako za podněty, které 
nám pomáhají se neustále zlepšovat. Máme díky Vám vždy 
dobrý pocit, když se nám ve spolupráci s Vámi daří každo-
denně uspokojovat potřeby konečných spotřebitelů chutnými 
pekařskými a cukrářskými výrobky. Společnost KåKå CZ Vám 
všem přeje mnoho úspěchů a radosti nejen v profesní oblasti, 
ale také štěstí, zdraví a spokojenost v osobním životě. Přejeme 
příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok a těšíme 
se nashledanou v roce 2011.  �
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Redesign značek 
Kostelecké uzeniny 

a Maso Planá
V lednu roku 2010 došlo k fúzi dvou společností – 

Kostelecké uzeniny a. s. a Maso Planá, a. s. 
V současné době procházejí obě značky redesignem 

a výrobky s novými obaly se na trhu objevují již od září 
2010. Díky jasnému příběhu, cílené komunikaci a neu-
stálým inovacím přinášejí benefi t jak spotřebitelům, tak 
zákazníkům.

Maso Planá je mladá, moderní a inovativní značka s výraz-
ným vizuálním stylem, která chce především bavit a in-

spirovat. Přináší nové nápady a odborné rady od zkušených 
kuchařů, moderní a snadné recepty pro všechny příležitosti, 
čímž se stává unikátní značkou, která na českém trhu dosud 
nepůsobila.

Maso Planá vnáší více osvěty a informací, ukazuje, které 
maso je k čemu dobré, vhodné úpravy jednotlivých druhů mas 
a tipy pro začínající i zkušené kuchaře. Je to značka určená ře. Je to značka určená

pro mladší generaci, která nechce trávit v kuchyni dlouhé 
hodiny, ale přitom chce připravit svým blízkým výbornou 
večeři či oběd, na kterém si její rodina pochutná. Při přípravě 
ráda použije chytrá řešení či inspiraci, které jí zpříjemní čas 
strávený v kuchyni. Maso Planá se zaměřuje hlavně na šunky, 
maso a přináší i speciality z mezinárodní kuchyně.

Tradičnější kuchyni naopak reprezentuje značka Kos-
telecké uzeniny. Tato časem prověřená značka nabízí hlavně 
produkty, které si dobře pamatujeme z dětství. Díky dlouho-
dobému působení na trhu masa a uzenin, odbornosti a zku-
šenosti zaměstnanců mohou Kostelecké uzeniny nabídnout 
nejen své tradičně známé výrobky, ale i originální speciality, 
které přivítá každý, pro něhož je jídlo požitkem.

Společnost Kostelecké uzeniny a. s. tedy jako jediná 
sdružuje dvě značky, které mají jasný positioning, odlišný od 
všeho, co je nyní dostupné na trhu. Značka Kostelecké uze-
niny se může pyšnit tradicí od roku 1917, Maso Planá je jedi-
nečná vizuálně, přinášením nových nápadů a originálních 
receptů. Připravili jsme pro naše spotřebitele dva příběhy 
a i nadále budeme přinášet inovace, které budou tyto příběhy 
podporovat. Značce Maso Planá navíc poskytneme výraznou 
marketingovou podporu i v příštím roce, a to jak formou tiš-
těné inzerce, tak i podporou přímo v obchodech. 

Ing. Pavel Kváč, generální ředitel
Kosteleckých uzenin, a. s.

 �
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Akciová společnost 
GRANETTE,

která je druhým největším
producentem lihovin

na českém trhu,
uvádí v těchto dnech do prodeje 

úplně nový produkt
– Vodku 42 Blended.

Otevírá tak nový segment vodek
na našem trhu.

Blending vodky

I když se zdá, že vodka má neutrální chuť i vůni, vždy má 
určitou smyslovou charakteristiku. Je to dáno vstupní su-

rovinou a způsobem jejího zpracování. Vodka z brambor 
má krémovou texturu, melasová je zaoblená s lahodným tě-
lem, žitná má říz a tělo plnější. Vodka z pšenice má spíš lehčí, 
jemnější chuť. Každý druh vodky má něco do sebe, ale pokaž-
dé mu také něco chybí. A proto BLENDUJEME. Smyslem je 
poskytnout celistvý zážitek a úplný chuťový vjem bez kom-
promisů.

Proč Blended?

Blendovanou whisky, tedy whisky složenou z více 
různých složek, zná celý svět. V případě whisky se kombi-
nuje uzrálá whisky z různých palíren. Také vodku je možné 
vytvořit blendovanou. A je skutečně z čeho vybírat. V každé 
zemi se vodka vyrábí z jiného lihu a to jí dává jedinečnou 
chuť. Každé ale na druhé straně chybí to, co může nabíd-
nout jiná. Blendovaná vodka si uchovává všechny přednosti 
jednotlivých typů vodek, zároveň díky tomu přináší i něco 
nového. Může mít například příjemně zaoblené, lahodné tělo 
po melase, jemnost jí dodá pšenice a ovocný závoj ve vůni 
vinný hrozen. Tato komplexita vjemů je u blendované vodky 
ojedinělá a nemá daleko k dokonalosti.  �

www.granette.cz
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Současný stav 
v produkci

drůbeže
MVDr. FRANTIŠEK MATES, ředitel,

Sdružení drůbežářských podniků

Komodita drůbeží maso, zejména výroba kuřat, zazname-
nala v posledních dvaceti letech poměrně dynamický roz-

voj nejen ve světě, ale také v evropských zemích, včetně České 
republiky. Díky příznivým cenám, širokému spektru výrobků 
z drůbežího masa a poměrně rychlé kuchyňské úpravě si ten-
to druh masa získává stále větší oblibu, a jeho spotřeba roste. 
Současně však s rozvojem chovu drůbeže se také rozvíjí drů-
bežářský průmysl a zostřuje se konkurence mezi významný-
mi hráči na světovém i evropském trhu. 

Drůbežářský průmysl se rychle vyvíjí. Průmyslové 
zpracování drůbeže u nás začalo v období po druhé světové 
válce. Pro zpracování všech druhů drůbeže se stavěly drůbeží 
porážky a zpracovny s velkým podílem ruční práce. Rozvoj 
drůbežářského oboru rychle pokračoval tak, že v 80. letech 
minulého století existovalo několik závodů, které splňovaly 
veškeré požadavky nutné ke schválení vývozu drůbežího masa 
a drůbežích výrobků do zemí EU.

Z historického pohledu patří drůbežářský obor v rámci 
potravinářského průmyslu k nejmladším, ale současně 

k nejmodernějším oborům. Průmyslový charakter získal roz-
vojem technologií a rozšiřováním výrobní základny vzhledem 
k rostoucí spotřebě a dobrým dietetickým vlastnostem drůbe-
žího masa.

K podstatné modernizaci, která představovala obrovské 
finanční náklady, došlo během devadesátých let, kdy na 
všech drůbežářských podnicích byla změněna technologie 
chlazení. Původní společné chlazení vodou bylo změněno 
na individuální chlazení vzduchem v chladicích tunelech. 
Tento způsob chlazení se u nás výhradně používá doposud. 
Kvalitní drůbeží maso se získá jedině při použití chlazení 
vzduchem. Vzhledem k dokonalému vychlazení ve všech čás-
tech těla drůbeže a vzhledem k nižšímu obsahu vody v takto 
vychlazeném mase má pak drůbeží maso delší dobu údrž-
nosti a spotřeby. Nedochází také k mikrobiální kontaminaci, 
tak jak je to možné při chlazení drůbežích těl ve společné 
vodní lázni.

Ne všechny země v EU však mají nejmodernější tech-
nologie při zpracování drůbeže. Například v Polsku mají 
většinou chlazení vodou. Přitom z Polska se do ČR dováží 
největší množství drůbežího masa. Spotřebitelé nejsou o této 
skutečnosti informováni. Současná legislativa EU neukládá 
povinně informovat o způsobu chlazení.

Po změně politických poměrů před dvaceti lety došlo 
k dalšímu rozvoji drůbežářského průmyslu. Souviselo to i se 
změnou chování spotřebitelů a významným zájmem o drůbeží 
maso. Jak uvádí následující tabulka, došlo k růstu spotřeby 
drůbežího masa z 10,6 kg v roce 1985 na 25 kg v roce 2008.

Tabulka č. 1   Růst spotřeby masa v letech 1985–2008

Maso celkem
1985 1995 2003 2004 2005 2006 2007 2008

89,3 82,0 80,6 80,5 81,4 80,6 81,5 80,4

 Z toho:

 Hovězí, telecí 30,3 18,8 11,6 10,4 10,0 10,5 10,9 10,2

 Vepřové 43,9 46,2 41,5 41,1 41,5 40,7 42,0 41,3

 Skopové, kozí, koňské – – 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3

 Drůbež 10,6 13,0 23,8 25,3 26,1 25,9 24,9 25,0

 Zvěřina – – 0,4 0,6 0,6 0,5 0,8 1,1

 Králíci – – 3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,5

 Ryby 5,6 4,9 5,3 5,5 5,8 5,6 5,8 5,9

Tabulka č. 1 obsahuje nejdůležitější druhy mas, součet masa celkem se liší z důvodu nezahrnutí mas ostatních. Zdroj: Situační 
a výhledová zpráva MZe
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Růst spotřeby drůbežího masa byl podporován rozšiřu-
jícím se sortimentem nabízených produktů a možností rychlé 
kuchyňské úpravy drůbežího masa. Drůbeží maso má také 
výhodu příznivých cen ve srovnání s ostatními druhy masa.

Drůbežářské podniky, přestože řada z nich splňovala 
normy EU, musely investovat značné fi nanční prostředky do 
modernizace a výroby výrobků s vyšší přidanou hodnotou. 
Každý výrobce potvrdí, že investice do podniků za účelem 
udržení konkurenceschopnosti a splnění všech požadavků 
je nezbytností.

Je to dáno i tím, že od vstupu ČR do EU jsou čeští pro-
ducenti vystaveni konkurenci na jednotném trhu EU a přitom 

Tabulka č. 2   Výroba drůbežího masa v některých členských zemích EU (v tis. tun)
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Německo 1 077 1 166 1 197 1 185 1 273 1 391 1 424
Francie 2 015 1 973 1 918 1 793 1 862 1 851 1 793
Itálie 1 097 1 128 1 101  984 1 056 1 106 1 116
Nizozemsko  534  604  618  617  684  698  709
Velká Británie 1 574 1 574 1 581 1 535 1 460 1 421 1 447
Španělsko 1 336 1 310 1 302 1 283 1 283 1 306 1 312
Rakousko  112  114  114  109  119  119  120
Česká republika  212  217  226  213  202  196  186
Polsko  851  978 1 091 1 132 1 204 1 204 1 212
Maďarsko  380  384  375  386  376  380  383
Slovensko  98  99  99  95  83  83  83

Zdroj: Roční zpráva a. v. e. c.

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ukrajina 324 375 497 589 689 794 –

Japonsko 1 250 1 242 1 273 1 367 1 366 1 366 1 366

Thajsko 1 302 964 1 036 1 048 1 072 1 105 1 130

Čína 13 135 13 237 14 055 14 285 15 039 15 140 15 400

Brazílie 7 905 8 723 9 681 9 708 10 763 11 471 11 460

USA 17 225 17 925 18 539 18 680 19 089 19 574  18 667

Zdroj: Roční zpráva a. v. e. c.

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Francie 25,3 23,0 23,0 24,0 25,0 23,5 23,0

Německo 17,6 17,7 17,5 16,7 17,8 18,3 18,6

Nizozemsko 18,6 21,9 22,1 21,9 22,5 22,6 23,0

Portugalsko 27,9 29,2 29,7 29,8 30,5 31,5 32,0

Španělsko 33,1 32,1 32,0 31,0 30,5 30,5 30,5

Švédsko 13,9 13,5 13,0 12,8 12,5 13,0 12,8

Maďarsko 37,6 37,9 37,7 32,0 32,8 31,7 31,0

Polsko 23,4 22,2 23,4 23,7 24,0 23,5 23,0

Česká republika 23,8 24,2 24,9 25,7 24,0 23,8 23,9
Zdroj: Roční zpráva a. v. e. c.

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Výroba drůbežího masa 11 532 11 117 11 371 11 598 11 418 11 362 11 453 11 669 11 806 11 843

Z toho kuřecího 8 620 8 698 8 729 8 772 8 832 8 895 8 939 8 982 9 023 9 061

Dovoz 829 950 976 1 002 1 028 1 054 1 081 1 107 1 133 1 159

Vývoz 920 901 976 918 904 896 895 902 904 900

Spotřeba na osobu za rok 20,4 19,9 20,3 20,7 20,4 20,4 20,6 21 21,3 21,4

Zdroj: Roční zpráva a. v. e. c.

drůbeží maso patří mezi komodity, u kterých je rovnováha na 
trhu udržována pouze prostřednictvím hospodářské soutěže 
bez významnějších intervenčních zásahů.

Výroba drůbeže má krátký cyklus a má minimální dopad 
na životní prostředí. Drůbež spotřebovává relativně málo 
krmiva ve srovnání s dalšími druhy hospodářských zvířat. 
Výhled výroby drůbeže zůstává pozitivní. Do roku 2015 se 
očekává růst výroby drůbeže v EU a také její spotřeba.

V následujících tabulkách je uvedena výroba drůbe-
žího masa v některých členských zemích EU, v některých tře-
tích zemích, spotřeba drůbežího masa ve vybraných zemích 
a výhled spotřeby drůbežího masa v letech 2009–2018.

Tabulka č. 4   Spotřeba drůbežího masa v kg na osobu/rok ve vybraných zemích

Tabulka č. 5   Výroba a spotřeba drůbežího masa v EU-27 v roce 2009 a výhled do roku 2018  (v tis. tun)

Tabulka č. 3   Výroba drůbežího masa ve třetích zemích (v tis. tun)
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V EU dochází k celkovému nárůstu výroby drůbežího 
masa, v roce 2009 činil nárůst 0,5 %, způsobený růstem 
výroby zejména v Německu, Nizozemsku a Polsku. Na druhé 
straně ve Francii, Velké Británii, Dánsku, Řecku je patrný 
pokles výroby drůbežího masa.

Nejvyšší podíl v EU má výroba kuřat a růst výroby dosa-
hoval 1,5 %. U výroby krůt a kachen byl v roce 2009 zazna-
menán pokles výroby o 2,3 %, respektive o 2,9 %. Podobný 
trend růstu výroby kuřat a pokles produkce krůt a kachen 
můžeme sledovat v rozhodujících producentských zemích na 
světě, tj. USA, Brazílii, Číně.

Pokud porovnáváme spotřebu drůbežího masa v Evropě, 
nejvyšší je v Portugalsku (32 kg), ve Španělsku (30,5 kg), 
v Irsku (31 kg) a v Maďarsku (31 kg). Naopak nejnižší spotřeba 
je v EU vykazována ve Švédsku (13 kg) a Finsku (16 kg).

Celosvětově je nejvyšší spotřeba drůbežího masa v USA, 
Brazílii, Argentině a Mexiku. V USA bylo v roce 2009 spo-
třebováno 41,1 kg kuřecího masa/osobu a 7,7 kg krůtího, tj. 
celkem 49 kg/osobu, V Brazílii činila spotřeba celkem 42 kg/
osobu a v Mexiku 32 kg/osobu. Na druhou stranu nejnižší 
spotřeba drůbežího masa je v Indii – 2,1 kg na osobu za rok, 
a v Číně dosahuje 9 kg/osobu za rok.

Bilance dovozu a vývozu drůbežího masa mezi EU a dal-
šími zeměmi se vyvíjí nepříznivě. Od roku 2006, kdy dovozy 
drůbežího masa do EU dosáhly 616 tis. tun, se dovoz stále 
zvyšuje a v roce 2009 dosáhl již 862 tis. tun. Nejvyšší podíl 
představuje Brazílie, Thajsko, Chile a Argentina. Vývozy drů-
bežího masa v roce 2006 představovaly 997 tis. tun a jejich 
výše je poměrně stabilní a v roce 2009 dosáhla 1 014 tis. 
tun. Nejvyšší vývozy z EU směřují do Ruska, Hong Kongu, 
Beninu, Saudské Arábie a na Ukrajinu.

Dlouhodobá prognóza dovozu a vývozu drůbežího masa 
předpokládá růst dovozu a stagnaci vývozu drůbežího masa 
v EU. Výroba drůbežího masa v Evropě se dostává do tlaku 
vzhledem k rostoucí výrobě ve třetích zemích.

Vysoká kvalita evropské zemědělské a potravinářské 
výroby je zřejmá. Dodatečná cena k zajištění bezpečnosti 
potravin a welfare zvířat však vede ke ztrátě konkurence-
schopnosti.

Výrobní náklady drůbeže v Evropě jsou klíčovým čini-
telem pro mezinárodní konkurenceschopnost. Např. výrobní 
náklady pro drůbeží maso byly v USA v roce 2007 o 36 % nižší 
než v Nizozemsku, hlavně díky nižším cenám krmiv. V Brazílii 

byly náklady o více než 40 % nižší díky nižším cenám krmiv 
a nákladům na pracovní sílu.

Jak ve Spojených státech, tak v Brazílii je povoleno pou-
žití masokostní moučky. Na druhé straně v EU bylo použití 
masokostní moučky pro přežvýkavce zakázáno od roku 1994 
a zákaz byl nařízen od roku 2001 i pro ostatní hospodářská 
zvířata, včetně drůbeže. Tento zákaz trvá doposud.

Politika nulové tolerance ke geneticky modifi kovaným 
organismům v EU dále ztěžuje přístup k proteinovým 
krmivům a způsobuje další zhoršování konkurenceschop-
nosti evropských výrobců. Nedostatek konkurenceschop-
nosti vede k dlouhodobému zvyšování dovozů a snižování 
vývozů drůbežího masa.

Pokud by pokračovaly současné trendy, bude mnoho 
evropských výrobců drůbeže čelit ekonomickým problémům, 
které budou ovlivňovat přežití oboru a pracovní místa. To je 
v rozporu se strategií Evropské komise citelného, udržitel-
ného a celkového růstu.

Pro další rozvoj oboru je potřebné přesvědčit vlády člen-
ských zemí EU a Evropskou komisi o přijímání takových 
politik a strategií, které nebudou nadále zhoršovat pozici 
drůbežářského oboru v celosvětové konkurenci. Současně je 
však nezbytné uplatňovat stejná pravidla v rámci EU a jejich 
naplňování striktně po členských zemích vyžadovat. Naši 
zkušenost se systémy chlazení drůbežího masa v EU tento 
požadavek jen podtrhuje.  �
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Jakost výrobků 
z masa dříve

a nyní

MVDr. JOSEF RADOŠ

„Jezte méně – jezte lépe“

Problematikou jakosti potravin se společnost v našich his-
torických zemích zabývala již ve 12. a 13. století, v obdo-

bí zakládání měst. V té době se na ryncích konaly pravidelné 
týdenní a výroční trhy. Dozor nad kvalitou výrobků na tr-
zích prováděli rychtář a konšelé. Později, po založení cechů, 
odpovídaly za jakost výrobků svých členů stavovské samo-
správy. 

Již od začátku devatenáctého století existoval podrobný 
systém pro kontrolu jakosti potravinářských výrobků státní 
nebo veřejnou správou, uveřejňovaný zejména v tržních 
řádech. Např. podle „Pořádku trhového v královském městě 
Táboře z 8. března 1865“ bylo stanoveno: „Všeliké potravy, 
které buď nějakou přísadou zdraví škodlivou aneb jinak zkaženy 
jsou, podobně nezralé ovoce, leklé ryby a pošlí raci dozorstvím 
trhovým zabavené a zničené budou. Též o obchodu trhovém se 
netrpí a dozorstvím trhovým odstraněny budou všechny jiné 
potravy, byť i zdravé, jež přísadou neškodnou porušeny jsou. 
V tomto i onom případu bude prodávač, ač nemá-li se k němu 
již dle obecního zákona trestního přikročiti dle par. 16 tohoto 
řádu trhového trestán!“

Po zrušení ministerstva pro zásobování lidu v roce 1933 
převzalo kompetence týkající se pořádku na trhu životních 
potřeb Ministerstvo vnitra. Konkrétní činnost prováděly 
zemské úřady v Praze, Brně, Bratislavě, Užhorodě a poli-
cejní ředitelství v Opavě, tehdejší Moravské Ostravě, a Koši-
cích. Kontrolní činnost nově utvořených orgánů se osvědčila, 
čehož si povšimla i veřejnost. Její další požadavky podpořil 
i zásobovací výbor poslanecké sněmovny. Ministerstvo vnitra 
si uvědomilo prospěšnost své kontrolní činnosti a přikročilo 
k defi nitivní úpravě hospodářsko-policejní služby na území 
celého státu. Hospodářská policie působila preventivně 
a spíše výchovně. Před podáním trestního oznámení nejprve 
upozorňovala na závady a teprve při neuposlechnutí mohla 
použít přísnějších prostředků. Kontrolní činnost hospodářské 
policie se zaměřovala především na znehodnocování potravin 
a jejich předražování. V případě uzenářského řemesla se často 

jednalo o nepovolené používání různých přísad, zejména 
mouky. Ve sporných případech odebírala hospodářská policie 
vzorky potravin, které odesílala státnímu úřadu pro zkoumání 
potravin, který prováděl rozbory, na jejichž základě docházelo 
k rozhodnutí o míře porušení odborných zásad a případnému 
postihu výrobcům.

Porovnat exaktně jakost výrobků z masa (výsekové 
maso, masné výrobky a konzervy) za období 1. republiky, 
dále za období administrativně direktivního řízení národ-
ního hospodářství po roce 1948 a konečně za počátek 2. tisí-
ciletí prakticky nelze. Neexistují totiž hospodářské, technické 
a technologické údaje, které by takové srovnání umožnily. 
Přesto je možné jakost výrobků z masa v těchto časových eta-
pách do jisté míry charakterizovat. Lze při tom použít staré 
receptury výrobků, včetně technicko-hospodářských norem 
sestavených pro průmyslovou výrobu jednotného masného 
průmyslu, a do jisté míry můžeme dosud také spoléhat na svě-
dectví starých odborníků, kteří se na výrobě v minulosti podí-
leli.

Výraz jakost má více významů. V našem případě je nutné 
rozlišovat od jakosti klasické jakost obchodní, což je určitý 
soubor vlastností výrobku, který je dohodnut mezi odběra-
telem a dodavatelem podle přesně stanovených pravidel. Tato 
obchodní jakost se v praxi nemusí krýt s jakostí klasickou, 
kterou lze charakterizovat jako soubor pozitivních vlastností 
výrobku, mezi které patří u potravin jak zdravotní nezávad-
nost a nutriční hodnota, tak typické vlastnosti příznivě půso-
bící na soustavu smyslů konzumenta. V případě masného 
výrobku je tento proces ovlivněn zejména úrovní povrcho-
vého vzhledu výrobku, jeho konzistencí, kvalitou nákroje či 
skusu a hlavně chutí a vůní. Spotřebitelé často pod tlakem 
různých informací zaměňují jakost za dnes velmi frekvento-
vanou vlastnost – potravinovou bezpečnost. 

Po období velmi diskutabilní jakosti výrobků z masa 
vlivem neregulovaného trhu a nedokonalých technic-
kých prostředků sloužících k uchování a zpracování masa 
došlo postupně k vytvoření normálního konkurenčního 
prostředí, kde hlavní roli v boji o zákazníka hrála jakost 
fi nálního výrobku. V té době se příznivě rozvíjela úroveň řez-
nického, a zejména uzenářského řemesla, zvýšilo se povědomí 
o hygieně ve vztahu k jakosti a údržnosti masa i masných 
výrobků. Z dnešního pohledu je nutné přiznat, že zejména 
koncem první republiky byla jakost klasických uzenářských 
výrobků, produkovaných většími výrobci zřejmě na histo-
ricky nejvyšší úrovni. Dnešní výroba by v soutěži s největší 
pravděpodobnosti propadla. Zdůrazňuji, že mám na mysli 
srovnatelné druhy výrobků, a nevyjadřuji se k problematice 
postupné inovace sortimentu. V zájmu objektivity je však 
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nutné přiznat, že i v tehdejší „zlaté době českého uzenářství“ 
existovaly zejména na venkově provozovny, které se s proble-
matikou jakosti výroby vyrovnat nedokázaly. Často se jednalo 
o drobné živnostníky na tzv. „lihový pohon“.

Jakost uzenářských výrobků byla v té době příznivě ovliv-
ňována zejména dobře vytříděnou surovinou, používáním 
propustných uzenářských obalů pro produkty udicího média 
a nepoužíváním zbytečných, často jakosti neprospívajících 
přípravků. Používání dobře vytříděné a hlavně vychlazené 
suroviny bylo mj. technologicky podmíněno i nedokonalými 
uzenářskými stroji, na kterých se dílo při výrobě dosti zahří-
valo. A tak největším nebezpečím ohrožujícím jakost bylo 
vytavení tuku pod obal, dále zkrácení díla, případně mecha-
nické poškození při obtížné manipulaci s těžkými břemeny 
v primitivních udírnách. Jakost uzenářských výrobků nebyla 
v té době určována žádnou normou. Veřejná kontrola byla 
zaměřena pouze na obsah mouky, která se směla přidávat 
v minimální míře (2 až 3 %) jen do levných, tzv. konzumních 
výrobků.

Po vyvolání 2. světové války došlo ke změně řízeného 
hospodářství na tzv. hospodářství válečné – vázané, které se 
vyznačovalo omezením a určitou nivelizací spotřeby. Samo-
zřejmě, že válečné hospodářství působilo negativně na jakost 
potravin, a zvláště potravin živočišného původu. Docházelo 
k řadě nevhodných technologických zásahů, jako např. k pou-
žívání vysokého podílu krevní plazmy, lojových škvarků, umě-
lých náhrad koření apod.

12. srpna roku 1948 byl zřízen vyhláškou ministryně 
výživy, pro podnikání v oboru zpracování masa, národní 
podnik Masný průmysl. Tato organizace změnila v prů-
běhu let několikrát statutární formu. První období do roku 
1953 lze charakterizovat jako tápání jak v organizaci, tak 
i v technologii. Postupně však docházelo k tvorbě technicko-
hospodářských norem a norem jakosti, které vedle technolo-
gických postupů určovaly složení základních a pomocných 
materiálů pro jednotlivé druhy masných výrobků a konzerv. 
Z dnešního pohledu je nutné konstatovat, že vytvoření těchto 
norem bylo dobrým počinem, který měl garantovat dobrou 
jakost výroby. Přes veškerou snahu však docházelo často 
k závažným závadám v jakosti, které byly nepřímo vyvolány 
pevnými malo- a velkoobchodními cenami, které tak ztra-
tily jakoukoli regulační funkci a v podstatě negativně ovliv-
ňovaly hospodaření s jednotlivými druhy surovin. Stávalo 
se, že při direktivním stanovení objemů výsekových mas 
a masných výrobků docházelo při povinném dodržování 
surovinové skladby podle technicko-hospodářských norem 
k hromadění přebytků některých druhů surovin. Vzhledem 
k vysokému podílu výsekových mas, často až 65% z výrobků 
z masa, přebývaly ve skladech zejména tučné vepřové výřezy 
a vepřové hlavy, které se pak zpracovávaly se zpožděním po 
dlouhé době skladování v dosti špatné kondici. Také s pře-
bytky sádla bylo obtížné se vyrovnat. Nutno připomenout, že 
výtěžnost sádla z vepřových půlek byla podstatně vyšší, než 
je tomu nyní. Tzv. hybridizační program v chovu prasat při-
nesl své první výsledky až mnohem později. Dalším zásahem 
do jakosti výrobků v daném období byl častý výskyt pře-
bytkových produktů v ostatních potravinářských oborech, 
a tak bývalo direktivně nařízeno např. zpracování značného 
množství sušeného či čerstvého mléka, vajec nebo vaječné 
melanže. Dokonce jsme někdy v polovině šedesátých let zpra-
covávali určité množství masa V, což byl kód pro maso velryb. 
Tyto netypické suroviny bývaly zpracovávány formou přesně 
určených záměn za běžné suroviny. 

Nepříznivě působilo na jakost výroby také maso 
z dovozu, kterého se v roce s největším deficitem domácí 
suroviny dovezlo více než 100 tis. tun. Nakupovalo se podle 

konjunkturálních podmínek. Jednalo se např. o těžké, pře-
tučnělé hovězí čtvrtě z Jižní Ameriky, převážně z Argentiny 
a Uruguaye, tzv. stratosférické přední čtvrtě (které byly oddě-
leny až u kýty) z Francie a Irska, celé hovězí půlky z bývalého 
SSSR (z drobného skotu o živé hmotnosti cca 200 kg), vep-
řové půlky z Číny (z lehkých prasat s vysokou vrstvou sádla 
a neuvěřitelně silnou kůží, balené v kvalitních košilkách) 
a těžké vepřové půlky z Dánska. Největší technický problém 
byl u dovozu hovězích čtvrtí z bývalého SSSR, které při pře-
kládce ze širokorozchodné tratě v Černé nad Tisou pravidelně 
částečně rozmrzly, a v našich strojně chlazených vagonech 
naopak při relativně dlouhé době přepravy opět zmrzly, takže 
při vykládce se nacházel ve vagonu ucelený blok masa, z kte-
rého bylo nutné jednotlivé čtvrtě obtížně vysekávat. Dovozy 
byly uskutečňovány nárazově, a často tak muselo být maso 
skladováno po dlouhou dobu v nevhodných podmínkách, 
nehledě na to, že se pravidelně jednalo o maso dlouho sklado-
vané již u dodavatele nebo prostředníka.

Vliv na jakost masných výrobků měl také systém pláno-
vaného hospodářství spočívající v nutnosti dodržovat vedle 
množství výroby také závazný hospodářský ukazatel – výtěž-
nost k surovině s kostí, což byl vlastně poměr výroby hotových 
výrobků k spotřebované surovině na kosti. 

Masný průmysl měl ze strategických důvodů za povin-
nost tvořit, skladovat a obměňovat značné zásoby masa. 
V počátečním stadiu se jednalo o maso patřící Ministerstvu 
potravinářského průmyslu, dále šlo o Státní hmotné rezervy, 
které fungují dosud. Později bylo maso skladováno a obmě-
ňováno také pro tzv. Ústřední sklady, které patřily pod sféru 
řízení generálního ředitelství masného průmyslu.

Postupem času se situace zejména vlivem podstatného 
zvýšení domácí živočišné produkce a dokonalejšího tech-
nického vybavení v nových závodech – masokombinátech, 
zlepšovala, a tak i z dnešního pohledu lze hodnotit tehdejší 
jakost masných výrobků jako dobrou. Mezi předpoklady 
dobré výroby té doby patřila bezesporu příznivá skladba 
surovin s odpovídajícím podílem hovězího masa pro jed-
notlivé výrobky, daná závaznými technicko-hospodářskými 
normami, a dobré řemeslné zpracování. Přesto se i v tomto 
období objevovaly závady vyplývající z vysokých zásob masa 
jako občasná příchuť „po stařině“, známky nažluklého tuku 
a také nedostatky v povrchovém vybarvení, které však měly 
jinou příčinu. Až do vyvinutí čerpadla „orlík“ pro narážky 
se často při nedostatečném vypíchání vzduchu u drobných 
výrobků a měkkých salámů objevovaly v nákroji vzduchové 
dutiny.

Rád připomenu některé výjimečné výrobky tohoto 
období, které nemají v současné době alternativu. Na prvním 
místě to byl tepelně opracovaný turistický trvanlivý salám ze 
závodu Jihočeského průmyslu masného Studená. Jednalo 
se o výrobek vyráběný podle běžného materiálového složení 
technicko-hospodářské normy. Jeho předností byla vzorně 
vytříděná surovina. Dílo bylo v určitém období naráženo 
přímo řezačkou při přetáčení prostřednictvím tzv. „Kuli-
chovy hlavy“ do klihovkových obalů. Při sušení se nešetřilo 
kvalitním kouřem, důsledně byl dodržován technologický 
čas, kontrolovaný prostřednictvím hmotnostních ztrát na tzv. 
kontrolních tyčích. Povrch salámu byl suchý, lesklý, pěkné 
zlato-červené barvy. Výrobek byl velmi aromatický, neměl 
typickou nakyslou chuť tepelně neopracovaných zahraničních 
trvanlivých výrobků. A tak byl turistický trvanlivý salám velmi 
populární nejen mezi domácími spotřebiteli, ale také velmi 
vyhledávaný zahraničními turisty. Mezi další vysoce kvalitní 
výrobky patřil šunkový salám s vysokým podílem dobře vytří-
děné vložky (80 %), naplněný zpravidla v kouři propustných 
a lehce loupatelných natronových obalech. Nelze opomenout 
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také surovinově vynikající gothajský salám s dobře vymí-
chanou, barevně vyladěnou spojkou a pravidelně rozmístě-
nými kostkami špíčku. Také drobné výrobky na ohřívání si 
udržovaly dobrý standard.

V době, kdy na úroveň masných výrobků nepůsobilo 
konkurenční prostředí, docházelo k různým, často poli-
ticky motivovaným snahám, majícím za cíl další zvyšování 
jakosti. A tak jsme byli svědky různých soutěží a hnutí (sara-
tovské), systémů samokontroly apod. Je však třeba přiznat, 
že zejména v osmdesátých letech minulého století byly vypra-
covány metody, jako např. „Systém komplexního řízení 
jakosti“, které si příliš nezadají se systémem současně zave-
deným a opět importovaným ze zahraničí – HACCP.

Svůj nesporný přínos v problematice jakosti masných 
výrobků měla Státní inspekce jakosti, řízená Ministerstvem 
zemědělství. Krajské inspektoráty dohlížely na činnost hod-
notitelských komisí a závodních laboratoří. Smyslové a ana-
lytické hodnocení bylo v té době bráno velmi vážně. Při 
smyslovém hodnocení výroby se postupovalo podle podrob-
ných pravidel, kdy se oceňovaly stanoveným počtem bodů 
jednotlivé znaky, jako je obal a vzhled povrchu, konzistence 
výrobku, vypracování a vzhled v nákroji, vůně a chuť. V ana-
lytické části se hodnotil zejména podíl vody, tuku, soli a pro-
vádělo se podle potřeby několik rychlých provozních zkoušek, 
např. na provaření, na přítomnost škrobu apod. Hodnocení 
konzerv bylo doplněno ještě o termostatovou zkoušku. Podle 
součtu výsledků obou částí hodnocení byl výrobek zařazen 
do příslušné jakostní třídy. Protokoly o hodnocení byly archi-
vovány pro případ eventuální reklamace odběratelů. Podle 
stejných pravidel hodnotila namátkově odebrané vzorky také 
státní inspekce. Součástí péče o jakost bylo tzv. povinné hod-
nocení, prováděné inspekcí a sloužící mimo jiné k porovnání 
jakosti mezi výrobními subjekty. Z vlastní zkušenosti musím 
potvrdit vysokou autoritu Státní inspekce jakosti. Všechny 
výsledky hodnocení jakosti prostřednictvím zařazení výrobků 
do tříd sloužily jako kritérium pro hmotnou zainteresovanost 
pracovníků jednotlivých organizačních stupňů, kteří měli na 
jakost fi nálních výrobků vliv. Nejvíce byl však brán v úvahu 
výsledek státní inspekce.

Vyvrcholením činnosti řešící problematiku jakosti 
byly celostátní přehlídky komplexního sortimentu masných 
výrobků. Pověření inspektoři odebrali přímo v expedicích 
závodů v utajeném termínu příslušné vzorky a jejich očíslo-
váním zajistili potřebnou anonymitu. Dále byly vzorky podro-
beny laboratornímu vyšetření. Třetí den bylo prováděno 
smyslové hodnocení podle běžně praktikovaného systému. 
Hodnotitelé byli jmenováni generálním ředitelstvím a zařa-
zeni po třech, někdy po čtyřech k příslušným stolům s jedním 
druhem výrobku. Eventuální rozpory hodnotitelů řešila 
departážní komise, složená z nezainteresovaných odborníků. 
Závěr a vyhlášení výsledků přehlídky provedl generální ředitel 
masného průmyslu. Celá akce měla velmi prestižní charakter, 
konala se převážně v důstojném prostředí reprezentačních 
sálů Obecního domu hl. města Prahy.

Když se dnes zamýšlím nad tím, proč se obor poměrně 
úspěšně vyrovnal s těžkým obdobím charakterizovaným 
administrativně-direktivním řízením hospodářství, docházím 
k názoru, že zejména na počátku tohoto období vedli jednot-
livé dílny, výrobní střediska, provozy i závody, převážně mladí 
muži, pocházející ze živnostenských rodin, kteří byli svými 
otci vychováni k náročné a tvrdé práci, a zejména k dobrému 
vztahu k oboru. Dalším pozitivem byla dobrá příprava mlá-
deže na řeznicko-uzenářské povolání v učilištích, průmyslové 
škole i na vysokých školách. Také na nejvyšších řídících úrov-
ních byla uplatňována zásada, že vedoucí pracovníci mají být 
vzděláni v oboru. Vzpomínám si, že mezi podnikovými řediteli 

byl po určitou dobu pouze jediný, který z oboru nepocházel, 
a to v Západočeském kraji.

Od roku 1990 docházelo u nás k soustavnému snižo-
vání spotřeby výrobků z masa. Ve velkých, již transformova-
ných průmyslových podnicích došlo z důvodu spotřebitelské 
poptávky po levnějších výrobcích k zásadní změně struktury 
výroby ve prospěch podílu masných výrobků na úkor výseko-
vých mas. Od té doby se datuje určité surovinové pokřivení 
ve spotřebě základního i pomocného materiálu do masných 
výrobků, a tím i snížení fi nální jakosti. Zásadně k tomuto jevu 
přispělo i zrušení závaznosti státních, oborových i podniko-
vých technicko-hospodářských norem a norem jakosti. Svojí 
příležitosti se v té době chopila i řada zahraničních výrobců 
a obchodníků s různými technologickými přípravky, kterými 
lze zvýšit tzv. výtěžnost výrobků a prodloužit jejich trvanli-
vost, ale z nichž jen zlomek působí kladně ve smyslu zvýšení 
jakosti. 

Současný český trh výrobků z masa je dosud velmi roz-
kolísaný a do jisté míry nestandardní. Jedním z důvodů jsou 
neobjektivně nízké ceny výrobků, vynucované téměř mono-
polním postavením většinou nadnárodních obchodních 
řetězců, které si do své obchodní výbavy vzali z celé široké 
obchodní problematiky sloužící k dosažení prosperity pouze 
cenu. Není žádným tajemstvím, že řetězce také používají 
některé praktiky, které mají k serióznímu vztahu k dodava-
teli velmi daleko, a ubíjejí ho řadou nečestných triků, mezi 
které patří např. pozdní platba za dodané zboží, bezdůvodné 
jednostranné vypovídání obchodních smluv, požadování růz-
ných příplatků, vracení neprodaného masa apod. Existuje zde 
určitý rozpor mezi tlakem na úroveň cen ze strany maloob-
chodu a snahou o udržení standardní jakosti výrobků z masa 
ze strany výrobců. Podle nepsaného zákona, který říká, že fi na-
lista, v našem případně obchodník, musí mít nad dodavatelem 
jistou převahu, došlo v neúměrné míře k obchodnímu diktátu 
těchto obchodních řetězců. Výrobci masných výrobků nebyli 
stavu ani pod praporem stavovské organizace slušnou výrobu 
obhájit. A tak došlo k devastaci jak ve spotřebě základního 
materiálu, tak v technologických postupech. Tzv. míchané 
masné výrobky trpí sníženým množstvím masné suroviny, 
nedostatečným, nebo dokonce žádným zauzením tam, kde 
se tato technologie předpokládá, nevhodnými obaly a řadou 
dalších nedostatků vyvolaných neúměrnou snahou o zlevnění 
produktu. Výrobky, jejichž součást tvoří masová vložka, obsa-
hují snížený podíl této vložky. Naopak, v některých případech 
u drobných výrobků na ohřívání zůstává jakost díla s nízkým 
podílem základní suroviny hluboko pod hodnotou např. dra-
hých skopových strunek. Mnohé výrobky neumožňují další 
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kulinární úpravu, která je pro ně typická (opékání, grilování, 
ohřívání apod.). Masné speciality z ucelených částí masné 
suroviny a běžná uzená masa trpí často neodbornou řeme-
slnou úpravou, svalovina bývá někdy potrhána násilným 
nastřikováním.

Naproti uvedené obecné kritice je nutné přiznat, že se 
zejména ve specializovaných maloobchodních jednotkách 
najdou i výrobky slušné jakosti, pocházející převážně z men-
ších provozoven nebo středně velkých závodů, které nejsou 
existenčně závislé na velkých obchodních řetězcích. Také 
některé segmenty inovovaného sortimentu masných výrobků 
jsou zdařilé a vhodně doplňují tradiční výrobu.

V současné době působí negativně na úroveň jakosti 
uzenin snaha státních orgánů určovat prostřednictvím 
vyhlášky či normy minimální podíly masné suroviny pro 
vybrané druhy drobných a měkkých výrobků, které jsou 
však velmi nízké. Výrobci, dodavatelé velkým obchodním 
řetězcům, berou paušálně tyto minimální limity jako dopo-
ručení, a vyrábí tak pouhé imitace klasických evropských 
výrobků, vyráběných u nás více než sto let.

Pro připomenutí uvádím podle mého mínění dosud nej-
dokonalejší systém smyslového hodnocení drobných a měk-
kých výrobků, které tvořily v minulosti páteř uzenářské 
výroby. V současné době, zřejmě vlivem nízké jakosti těchto 
dvou skupin, dochází k neustálému snižování jejich podílu. 

Bodovací schéma pro smyslové hodnocení jakosti drob-
ných a měkkých masných výrobků: 

Pro posouzení jednotlivých znaků patří ještě k tomuto 
systému přehled možných závad a stupeň jejich závažnosti. 

Hodnocení jakosti drobných a měkkých masných 
výrobků musí být prováděno komplexně, tj. smyslově a analy-
ticky. Analytická část hodnocení je pak soustředěna na obsah 
vody, tuku, svalových bílkovin, soli, škrobu, dusitanu a dal-
ších faktorů podle potřeby. Podíl maximálního množství bodů 
u smyslového hodnocení činí 60 bodů, u analytického pak 40.

Zařazení do tříd jakosti:
–  třída jakosti: 100 až 85 bodů – výrobky bez omezení
–  třída jakosti: 84 až 60 bodů – výrobky dosud přípustné 

k prodeji
–  třída jakosti: pod 60 bodů – výrobky nejakostní, nepří-

pustné k prodeji bez předchozího komisionálního posou-
zení celé výrobní partie.

Kromě smyslového a analytického hodnocení jakosti 
masných výrobků je prováděno ještě mikrobiologické vyšet-
ření, které je vedle technologické hodnoty ukazatelem 
zejména zdravotní nezávadnosti. 

Současná odborná veřejnost má snahu shrnovat 
všechny vlastnosti potravinářských výrobků pod jednu kate-
gorii – potravinovou bezpečnost, ze které se však prokaza-
telně vytrácí organolepticky zjistitelné vlastnosti, jako je 
vůně a chuť výrobku. Často tak dochází k paradoxní situaci, 
že výrobek odpovídá všem nastaveným parametrům, je 

ověnčen různými drahými pozlátky, ale postrádá typickou 
vůni a lahodnou chuť.

O potřebě zvýšit jakost tradičních masných výrobků 
jsou dnes přesvědčeni výrobci, spotřebitelé, politici i před-
stavitelé státní a veřejné správy, kteří v minulosti bohužel 
podlehli přímému nebo i nepřímému lobbingu zahraničních 
obchodních řetězců. Současná odborná úroveň přímých 
aktérů a potravinářská etika jsou na velmi nízké úrovni. 
Odpovědní pracovníci se často neoprávněně schovávají za 
různé, často neexistující požadavky komise Evropské unie, 
takže stát vlastně nemá akceschopný aparát, který by byl 
schopen změnou legislativních pravidel a důslednou kont-
rolou současnou nepříznivou situaci zvrátit. Na vzniku pří-
slušné české technické normy, která povoluje až poloviční 
náhradu masa do vybraných druhů masných výrobků alter-
nativními rostlinnými surovinami, což je vlastně falšování 
klasických výrobků, se vedle řídících orgánů státu podílely, 
byť i nepřímo, také tzv. neopomenutelné orgány, jako je např. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, i když z jejího 
původního názvu bylo vypuštěno slůvko „jakost“, a dokonce 
i organizace výrobců.

Nepříznivou situaci v jakosti masných výrobků 
nemohou v celé šíři zachránit byť i dobře míněné iniciativy, 
jako je značka Klasa, Regionální potravina či činnost tech-
nologické platformy a další. Zde je však třeba připomenout 
současný názor výrobců, kteří se obávají devalvujícího vlivu 
rojících se různých iniciativ, které, jak se zdá, mají v někte-
rých případech více než starost o zvýšení jakosti snahu získat 
státní peníze na svoji činnost. Také vztah k zaručeným českým 
specialitám registrovaných Evropskou unií nemůže jakost 
masných výrobků podstatně ovlivnit, protože vzhledem k šíři 
druhového sortimentu se jedná o jednotky procent.

O současném nepříznivém stavu v jakosti jmenovitě 
drobných a měkkých masných výrobků, které byly v minu-
losti chloubou českého uzenářství, jsem se rozepsal proto, 
že připravovaný státní rozpočet pro rok 2011 neumožní zvý-
šení koupěschopnosti obyvatelstva, z čehož vyplývá vznik 
další vlny tlaku obchodních organizací na snížení jakosti 
běžných masných výrobků prostřednictvím obchodních cen. 
V této souvislosti lze proto doporučit vyjmout z běžného 
druhového sortimentu drobných a měkkých výrobků tzv. 
evropské klasické výrobky, které u nás mají charakter spíše 
jejich napodobenin, a stanovit u nich kritéria dobré jakosti, 
spočívající v zákazu používání alternativních surovin jako 
náhrady za maso, včetně způsobu kontroly stanovených 
opatření. Ostatní podnikové či krajové výrobky ponechat 
svému osudu.

Protože skupiny odborníků zabývajících se jakostí potra-
vinářských výrobků v různých stavovských, výzkumných, 
školských, případně státních řídících orgánech a organiza-
cích zatím nepřipravily odpovídající pravidla pro skutečné, 
komplexní zvýšení jakosti potravinářských, jmenovitě uze-
nářských výrobků, dovoluji si předložit svůj osobní návrh 
týkající se nejohroženějších skupin, tj. drobných a měkkých 
masných výrobků.

Návrh tezí pro rozpracování zásad správné 
výrobní praxe u vybraného okruhu
masných výrobků

Rozdělit sortiment masných výrobků na tradiční, mezi-
národně známé drobné a měkké výrobky a na výrobky ostatní 
– podnikové či krajové. (Mezi tradiční – klasické výrobky patří 
např.: vídeňské párky, frankfurtské párky, debrecínské párky, 
špekáčky, šunkový salám, gothajský salám, pařížský salám, 

Znaky jakosti Počet srážených bodů
a zjištěné závady

Obal a povrchový vzhled  8  6  4  2  0

Konzistence  4  3  2  1  0

Vhled v nákroji 
a vypracování

16 12  8  4  0

Vůně 12  9  6  3  0

Chuť 20 15 10  5  0
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tyrolský salám, polský salám, mortadella, kabanos a další.)
�    Vypracovat nové technologické požadavky pro tradič-

ní drobné a měkké výrobky (zrušit tabulku č. 4 vyhl. 
326/2001).

�    Vypracovat nové chemické a fyzikální požadavky pro tra-
diční drobné a měkké výrobky, přitom zrušit stanovený 
nepřiměřený minimální podíl masné suroviny, upřed-
nostnit stanovení správného podílu čisté svalové bílkoviny 
(zrušit tabulku č. 10 vyhl. 326/2001).

�    Pro tradiční drobné a měkké výrobky stanovit taxativně 
maximální podíl pomocného materiálu (do 3 % ?).

�    Stanovit omezený okruh prospěšných aditivních látek, 
povolených při výrobě tradičních drobných a měkkých 
výrobků.

�    Pro tradiční drobné a měkké výrobky určit způsob tepel-
ného opracování resp. uzení a druh obalů ve vztahu k difuzi 
udicího média (obaly přírodní, klihovkové apod.).

�    Vypracovat závaznou metodiku pro stanovení čisté svalové 
bílkoviny.

�    Legislativně nezasahovat do technologie podnikových či 
krajových výrobků.

�    Stanovit způsob kontroly deklarované jakosti tradičních 
drobných a měkkých výrobků a orgán, který bude kontrolu 
provádět.

�    Prosadit povinnost uvádět název výrobce na obalu výrobku, 
v případech nebaleného výrobku používat jinou vhodnou 
deklaraci.

Vraťme klasickým druhům uzenářských výrobků jejich 
původní, ve vyspělém zahraničí respektované surovinové, 
smyslové i nutriční vlastnosti. Nemůžeme se stát ostrovem, 
kde neplatí zásady tzv. správné výrobní praxe. Vždyť po celou 
starou i novodobou historii výroby masných výrobků v našich 
zemích nikdy, snad mimo světových válek, nebyla živočišná 
surovina masivně nahrazována alternativními surovinami 
a pomocným materiálem. I v období administrativně-direk-
tivního řízení národního hospodářství si odborníci býva-
lého masného průmyslu nenechali státem, reprezentovaným 
plánovacími úřady a komisemi pro zásobování trhu, sáh-
nout na správnou skladbu masných surovin do uzenářských 
výrobků.

�  

nabízí služby a poradenství pro potravinářství

�  analýzy potravinářských surovin a výrobků
(chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy)

�  proměřování fyzikálních vlastností potravinářských surovin 
a výrobků

�  výpočty a experimentální ověřování procesů
(vč. mikrovlnného ohřevu, vysokotlaké pasterace, 
rozmrazování a zmrazování)

�  vývoj receptur dle speciálních požadavků (vč. dietní výživy)

enství íí prprprpro potrrrrravvvvinářářáá stvííí

Výzkumný
ústav
potravinářský
Praha, v. v. i.

bí ííííí ll žbžb dddd

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař

Tel.: 296 792 111, fax: 272 701 983
E-mail: vupp@vupp.cz, www.vupp.cz

Všem našim obchodním partnerům přejeme krásné Vánoce a šťastný a úspěšný nový rok 2011

  

     Finanční příspěvky na opravu     
                                                                                                                      kostela můžete zasílat na              
                                                                                                                           transparentní účet 
 
 
  

        který si každý může prohlédnout   
           na internetu. Tento typ účtu byl   
            zvolen z důvodu, že umožňuje   
         kontrolu každému, kdo chce vědět,  
                 jak je s penězi nakládáno. 

Přispějte na opravu kostela sv. Michaela archanděla v Nové Vsi v Horách 

  5153384001/5500 

Za příspěvky děkuje Obec Nová Ves v Horách a Občanské sdružení pro obnovu kulturních památek v Nové Vsi v Horách. 
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Ach, ty ceny...
PAVEL FILIP,

Svaz průmyslových mlýnů
České republiky

Skokové zvýšení cen pšenice a ostatních obilovin po letošní 
sklizni ve srovnání s jejich přehnaně nízkými cenami v po-

sledních dvou letech mě opět nutí k zamyšlení, zda by nebylo 
vhodné přistoupit k jejich tržní regulaci. Cena pšenice má to-
tiž přímý vliv na ceny potravin rostlinného a přes krmiva i ži-
vočišného původu. Logicky by to znamenalo opatření v celé 
EU, i přehodnocení současných opatření WTO. 

Informace o horší úrodě a zvyšování cen již poněkud 
zapadly, zastínily je politické události. Následovaly volby 
a také diskuse o státním rozpočtu a v této souvislosti o objemu 
dotací do zemědělského sektoru. Je také pravda, že zvyšování 
cen potravin se zatím příliš neprojevuje na našem tuzem-
ském trhu. Na druhé straně je skutečností, že pomalé zdra-
žování a nepromítání zvyšujících se nákladů do cen výrobků 
má negativní vliv na stabilitu a hospodaření potravinářských 
podniků. Prostě a jednoduše, díky nízkým cenám vytvářejí již 
několik měsíců ztráty ve svém hospodaření.

Každé zvyšování cen potravin, a zejména potravin denní 
spotřeby, vyvolává reakce veřejnosti. Navíc některé výrobky 
jsou na to daleko citlivější. Mezi ně patří určitě cena chleba 
a pečiva. Pekaři informují o potřebě zvýšení cen a argumen-
tují růstem svých nákladů. Na to ihned reagují ekonomičtí 
analytici, představitelé zemědělců i obchodníci. Ti naopak 
uvádějí argumenty, že požadavky jsou neopodstatněné. 
Působím v oboru mlýnů a pekáren skoro 40 let a zcela odpo-
vědně potvrzuji, že současné ceny pečiva jsou podnákladové 
a je nutné a oprávněné je zvýšit. Když k tomu přidáme vliv 
letošní sklizně a situace na trhu obilovin, jsou požadavky na 
zvýšení ceny pečiva ještě naléhavější. Cena pšenice se zvý-
šila celosvětově a u nás má na její zvyšování vliv světová/
evropská poptávka po našich obilovinách a také kvalitativní 
problémy v důsledku nepříznivého počasí v průběhu vege-
tace. Nemá význam dopodrobna kalkulovat, o kolik se může 
zvýšení ceny pšenice (je to o 2 000 až 2 500 Kč na tunu) pro-
jevit v ceně jednoho kusu rohlíku. Ano, je to přibližně 15 až
20 haléřů, ale pouze toto představuje v netto cenách více 
než 30 %. A to v této kalkulaci chybí ostatní defi city, které se 
nastřádaly v průběhu uplynulých let. Druhá je otázka, zda je 
zvýšení ceny obilovin oprávněné a zda by zemědělské podniky 
neměly ve svých cenách zohlednit přímé státní a evropské 
dotace. To je rovněž chybně položená otázka, protože dotace 
vlastně představují vyrovnání nákladů zemědělské výroby 

a udržují existenci zemědělství. Požadavky zemědělců na 
rovné podmínky se všemi státy v EU a v současné době jejich 
obavy ze snížení dorovnání těchto dotací z našeho rozpočtu 
jsou rovněž oprávněné. Když by tyto dotace nebyly, naše 
zemědělství by zaniklo pod tlakem zahraniční konkurence, 
která dotace bude mít. Zkrátka a dobře, ceny je potřeba zvýšit. 
Každá ztrátová koruna se nemůže vrátit a znamená další osla-
bení kteréhokoli podniku. 

Světové ceny reagují rozhodně rychleji, než je tomu 
u nás. Organizace spojených národů pro výživu a země-
dělství (FAO) již zaznamenala, že světové ceny potravin se 
v říjnu opět přiblížily maximům ze sezony 2007/2008. Zásoby 
jsou ale na lepší úrovni a ceny obilovin zůstaly pod kritickou 
úrovní, navíc se jejich růst zastavil a ceny se v současné době 
stabilizují. Index cen vzrostl v říjnu na 198,1 bodu, je to nej-
vyšší úroveň za posledních 27 měsíců. Nejvíce rostla cena 
cukru (nejvýše za 30 let). Významný vliv mají ceny obilovin 
a rostlinných olejů. Ovlivněny jsou i ceny mléčných výrobků 
a masa. Zesílené cenové kolísání je důvodem k obavám 
o potravinovou bezpečnost. V roce 2007 vyvolalo zdražení 
potravin hladové bouře v řadě rozvojových zemí a také růst 
evidovaného počtu hladovějících planety. 

Skokový vývoj cen v roce 2007 byl označován jako spe-
kulativní. Díl spekulace je i v letošním zdražení, protože úroda 
je druhá nejvyšší v historii. Příčinou je neodůvodněné očeká-
vání vysoké spotřeby a spekulace fi nančních kruhů. Na vyso-
kých cenách v roce 2007 nakonec nevydělal nikdo. Okamžitě 
vzrostly ceny všech vstupů do zemědělství. Ceny obilovin se 
promítly do cen krmiv a živočišné produkce. V následujících 
dvou letech ceny naopak propadly pod náklady a prohloubila 
se tím krize v této oblasti, která pokračuje dodnes s nesmír-
nými důsledky rušení chovů i zpracovatelských podniků. Po 
pádu cen v následujícím roce se významně zhoršilo hospo-
daření všech zemědělských vertikál. Není tedy lepší vzdát se 
individuálních zájmů a zabývat se otázkou, jak zlepšit fungo-
vání tohoto zemědělského trhu? Přece je jiný než trhy ostatní. 
Specifika vychází z klimatických změn a výrobních cyklů 
v zemědělském odvětví.

Praxe posledních pěti let ukazuje, že přehnaná libera-
lizace zemědělských trhů nic nepřináší. Statistika dokládá, 
že nejvíce trpí nejchudší obyvatelé, země závislé na dovo-
zech, středně veliké a malé podniky. Obchod vede k profi -
laci fi rem pouze na velké a malé, které mezi sebou soupeří 
o zdroje a pozemky. Ve výhodnějším postavení jsou velké pod-
niky. Přestože si někdo myslí, že se nás tyto problémy i otázky 
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bezpečnosti zásobování potravinami netýkají, není to pravda. 
Platí to plně i pro naši zemi.

Vyvstává otázka, jaký model zemědělského rozvoje 
chceme podporovat. Světová organizace obchodu ale stále 
prosazuje liberalizaci. Také Evropa opouští současné regu-
lační nástroje řízené nabídky intervencí na trhu a formu 
cenových podpor. Intervenční období je od 1. 11. do 30. 6. 
a vykupuje pouze pšenici za intervenční cenu. Nakoupené 
množství pak skladuje a prodává většinou do třetích zemí 
nebo je uvolňováno pro nejchudší obyvatele. Letos poprvé 
byl stanoven strop 3 mil. tun v rámci celé unie a další množ-
ství se bude vykupovat formou výběrového řízení. Na stole 
již leží nový návrh strategie, kterou může charakterizovat 
výrok „od řízení nabídky k obchodním pravidlům a bez-
pečným potravinám“. Ale v posledních pěti letech se v EU 
projevil právě defi cit intervenčních zásahů. V předcháze-
jících dvou letech z trhu nebyly odčerpány přebytky (pře-
vaha nabídky), protože intervenční cena 101,31 eur je nízká 
a neodpovídá již realitě. Na druhé straně letos při růstu cen 
nejsou k dispozici zásoby, které by se mohly uvolňovat do 
trhu (převaha poptávky), aby se uspokojila poptávka a cena 
přehnaně nerostla. 

S tím vším souvisí i fi nancování regulace a veřejných 
rozpočtů. Řízení nabídky je nákladná záležitost a rozpočtové 

možnosti jsou omezené. Naléhavěji to platí více než kdy 
jindy. Rozpočet pro zemědělství v EU tvoří převážně přímé 
platby a pouze cca 10 % připadá na cenové regulace a inves-
tice do zemědělsko-potravinářského komplexu. I z této 
malé části je více směrováno do zemědělských podniků, 
a nikoliv do zpracovatelského průmyslu. Dotace pro konku-
renceschopnost směřují pouze do 20 % podniků. Zpřesnění 
„kdo a co potřebuje“ je tedy nutné přehodnocovat častěji 
než dosud. Všechny uváděné disproporce v dotacích a regu-
lacích totiž vedou ke snižování schopnosti zásobovat oby-
vatelstvo potravinami, prohlubují dopady nerovné soutěže 
o zdroje a mají negativní vliv na ceny potravin. Pěstitelé 
musí mít přístup ke zdrojům a spotřebitelé prostředky pro 
nákup. 

Je tedy namístě hledat nové nástroje a změnit celkovou 
strategii zemědělského trhu, řízení nabídky a zdrojů ve svě-
tovém měřítku. Jde o otázky politické – s naléhavým řešením, 
vyžadujícím především diskuzi bez emocí a předsudků. Patrně 
by bylo vhodné:
�  vytvořit větší prostor pro národní politiku s vlivem na 

obchodní toky,
�  podporovat místní (regionální) trhy a místní (regionální) 

soběstačnost,
�  zachovat řízení nabídky – intervence – její řízení demokra-

tizovat zapojením účastníků trhu,
�  stanovit obchodní pravidla – podrobnější „tržní řády“, 

které budou obsahovat parametry kvality, cenových při-
rážek a srážek, podrobné standardy pro výrobu, sklado-
vání, distribuci a obchod,

�  snížit nadvládu monopolů.

Tyto názory jsou zcela osobní a je třeba na ně pohlížet 
pouze jako na obecně formulovaný návrh jednotlivce. Také 
nijak nesouvisí se zákonem o významné tržní síle, který vyvolal 
velkou vlnu odporu. Tento zákon je výrazem zoufalé situace 
výrobců, a i když nemá ideální podobu, přesto pomáhá elimi-
novat nepříznivé obchodní praktiky. Současný trh je nespra-
vedlivý a skutečně je nutné s ním něco dělat. Nikdo se nechce 
vracet ke státnímu cenovému úřadu ani k centrální plánovací 
komisi. Diskutovat je potřeba o nepřímých nástrojích regu-
lace. Diskuze ale musí probíhat bez předsudků.

�

Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací 
kurz BEZPEČNÁ VÝŽIVA, jehož cílem 
je interaktivní prezentace aktuálních 
témat z oblasti bezpečnosti potravin 
a zdravé výživy. Přednášet a diskutovat 
budou špičkoví specialisté v oblasti 
medicíny i potravinářských věd.

Zájemci si mohou zvolit dvoudenní 
kurzy v následujících termínech: 
1)   8. 1. 2011  a  15. 1. 2011  8.00–17.15
2)   5. 2. 2011  a  12. 2. 2011  8.00–17.15

Kurzy se budou konat na VŠCHT v Praze, 
Technická 3, 166 28 Praha 6.

Účastnický poplatek: 4500,- Kč, pro uči-
tele SŠ 450,- Kč; pro studenty SŠ je účast 
zdarma.
V ceně je zahrnuto i CD s materiály kurzu 
a občerstvení. 
Účastníci získají certifi kát o absolvování 
kurzu.

Témata přednášek (14 hodin) jsou 
následující: 

• Bezpečnost a kontrola potravin

•  Výživa a prevence civilizačních 
chorob 

• Speciální výživa 

•  Antioxidanty a další významné látky 
ve výživě

Součástí kurzu je demonstrace špičko-
vých analytických technik pro určení 
nutriční a hygienické jakosti potravin 
(3 hodiny). Zaměření se bude odvíjet 
v maximální možné míře od předběž-
ných požadavků účastníků.

Bližší informace:
jan.panek@vscht.cz

www.vscht.cz

Ústav chemie a analýzy potravin,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
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www.templarske-sklepy.cz
www.templari.cz

Víno plné emocí a hrdosti

180x128 sekty saint croix.indd   1 12.11.2010   14�47�43

SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o. s., (SPV) a její servisní společnost výživaservis s. r. o.

POD ZÁŠTITOU POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČR S ČESKOU TECHNOLOGICKOU PLATFORMOU

PRO POTRAVINY ZVOU NA 33. TEMATICKOU KONFERENCI SPV

INOVACE V POTRAVINÁŘSTVÍ A VÝŽIVĚ ANEB JAK CHUTNÁ VĚDA?
8. a 9. prosinec 2010 – PARDUBICE, Hotel LABE, Masarykovo náměstí 2633 ( jednání i ubytování)

P R O G R A M :

STŘEDA 8.  PROSINCE 2010
od 10.00 hod.

I. blok − NUTRIČNÍ SLOŽENÍ POTRAVIN 
A VÝŽIVOVÉ DOPORUČENÉ DÁVKY (VDD)

Přednášející:
MUDr. P. Dlouhý, Ph.D., 3. LF UK,
Ing. M. Macháčková, ÚZEI, Praha,

Mgr. Bc. T. Průša, LF MU, Brno,
MUDr. V. Kunová, SPV,

Ing. D. Winklerová, SZÚ, Praha

II. blok − POTRAVINY A ZDRAVÍ

Přednášející:
Doc. MVDr. V. Ostrý, CSc., SZÚ, pracoviště Brno,

Ing. L. Václavík, 
doc. Ing. T. Čajka, Ph.D., 

prof. Ing. J. Hajšlová, CSc., VŠCHT Praha,
prof. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT Praha,

Ing. O. Štiková, ÚZEI Praha,
Mgr. M. Šubrtová, SZÚ, pracoviště Brno,

Ing. C. Perlín, CSc., VÚPP Praha,
Prof. Ing. K. Kopec, DrSc., Lednice,
RNDr. M. Vespalcová, Ph.D., Brno

Č T VRTEK 9.  PROSINCE 2010
 od 9.00 hod. 

I. blok − INOVATIVNÍ PROTEINOVÁ
POTRAVINA – PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉHO

TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Přednášející:
M. Svoboda, Ing. H. Zeman (SVOBODA 

– výroba domácích knedlíků, s. r. o.)
Ing. S. Vavreinová, Výzkumný ústav 

potravinářský Praha, v. v. i., 
Ing. M. Kubáňková, Quentin Management, s. r. o.,

MUDr. V. Kunová, SPV,
Bc. B. Sekerová, Forsapi, s. r. o.

II. blok − VĚDA A NOVÉ POTRAVINY
– PROJEKTY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

V POTRAVINÁŘSTVÍ A VÝŽIVĚ

Přednášející:
Ing. V. Duspiva, Česká Hlava, s. r. o.,

RNDr. J. Nedělník, Ph.D.

D i s k u s n í    p a n e l
DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO PODPORU 

TVORBY A TRANSFERU INOVACÍ 
V POTRAVINÁŘSTVÍ A VÝŽIVĚ

Vložné je 700 Kč, platba možná na místě. Uby-
tování v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje), 
cena lůžka za 1 noc 550 Kč včetně snídaně.

Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení 
účastnického poplatku a ubytování je třeba 
zaslat na adresu výživaservis s. r. o., Slezská 32, 
120 00 Praha 2 , ubytování se rezervuje podle 
došlých plateb, rezervaci je možné ověřit pro-
střednictvím e-mailu: vyziva.spv@volny.cz

Poplatky uhraďte převodním příkazem 
z účtu plátce na účet výživaservis s. r. o. u KB 
v Praze 1, číslo účtu: pro plat. styk z jiné banky 

19-2773480287/0100, 
pro plat. styk s KB 192773480287/0100.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 
Plátcům DPH bude na vyžádání

vystaven daňový doklad.

VÝŽIVASERVIS s. r. o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2,

zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.
IČ = 27075061, DIČ = CZ27075061

PŘIHLÁŠKA NA www.vyzivaspol.cz
NEBO K VYŽÁDÁNÍ NA vyziva.spv@volny.cz   
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Svatomartinské 
víno

Ing. JIŘÍ SEDLO, CSc.,
předseda, Svaz vinařů České republiky

Asi jste se již setkali se svatomartinským vínem, co to ale je 
a kde se tu vzalo? Jde o první české a moravské víno uvá-

děné na trh ve větším množství. Mezi sklizní hroznů a prv-
ním přivítáním vína na sv. Martina 11. listopadu v 11 hodin 
zpravidla neuběhly ani dva měsíce. Během té chvilky muselo 
víno prokvasit, absolvovalo období vzdělávání – školení, bylo 
dobře oblečeno (nalahvováno), aby složilo maturitní zkouš-
ku a bylo posláno „do světa“. 

Již z Rakousko-Uherska se traduje první přiťuknutí 
mladým vínem vždy na sv. Martina. Bylo to většinou při pří-
ležitosti ukončení a poděkování za uplynulý hospodářský 
rok, k tomu se nabízelo mladé víno a dobře propečená husa. 

Tradici oživil v devadesátých letech minulého století učitel 
Střední vinařské školy ve Valticích, Ing. Jiří Kopeček, který 
si zaregistroval ochrannou známku „Svatomartinské víno“. 
V roce 2005 převzal tuto známku Vinařský fond a ve spolu-
práci s Národním vinařským centrem Valtice a Svazem vinařů 
ČR se pustil do její propagace a dalšího rozvoje.

Objem prodaného svatomartinského vína rok od roku 
narůstá, a to i letos, kdy jsme sklidili jen asi polovinu běžného 
množství hroznů. V roce 2010 tak celkový objem svatomar-
tinského přesáhl již 3 % veškeré produkce tuzemského vína. 

Obr. 1   Vývoj prodeje Svatomartinského vína (počet lahví) 

Zdroj: Vinařský fond, NVC

Obr. 2   Zúčastněné podniky a počet vzorků vín

Zdroj: Vinařský fond, NVC

Evidence je poměrně jednoduchá, probíhá pomocí počtu 
prodaných smršťovacích záklopek, kterou každý účastník pro-
jektu hradí poplatek za účast. Ale to jsme již v detailech a ještě 
k tomu uprostřed, podívejme se na celý systém od začátku.

Po zakoupení ochranné známky Vinařským fondem se 
Svaz vinařů ČR dohodl se svými členy na podmínkách účasti 
v projektu. V podstatě na tom, že půjde o mladé ovocité a svěží 
víno uvedené na trh 11. 11. s předpokládanou spotřebou do 
Velikonoc. Svatomartinské víno může být bílé, červené nebo 
růžové. Bílé pochází z odrůd Müller Thurgau, Veltlínské červené 
rané a od letošního roku může být i z odrůdy Muškát moravský. 
Růžové a červené víno je z odrůd Modrý Portugal a Svatovavři-
necké. Vždy může jít o samostatnou odrůdu nebo jejich směs.

Má-li vinař zájem o účast v projektu, oznámí to Národ-
nímu vinařskému centru, které zajišťuje hodnocení těchto vín. 
Vína si anonymně hodnotí sami vinaři, kteří sami absolvovali 
příslušné degustační zkoušky, a jsou vcelku přísní. Protože 
neví, čí víno právě hodnotí, asi 1/5 vzorků neprojde, a nemůže 
být zařazena jako svatomartinské víno. Nemusí jít o vadné 
víno, ale prostě nemá charakter vína k okamžité konzumaci, 
vyžaduje například delší zrání. Když je vše v pořádku, objedná 
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si potřebný počet záklopek a zaplatí tím licenční poplatek (ten 
je výrazně nižší, než by odpovídalo skutečným nákladům). 
Propagaci celého projektu fi nančně zajišťuje Vinařský fond 
ČR, do kterého vinaři povinně ze zákona přispívají.

Úspěch svatomartinského vína se neodráží jenom na 
objemu prodaného vína, počtu vzorků a zúčastněných pod-
niků, ale i na vlastních akcích pořádaných k uvítání svato-
martinského vína 11. listopadu v 11 hodin. Ofi ciální přivítání 
s příspěvkem Vinařského fondu letos proběhlo v Brně na 
Náměstí Svobody, ale také v řadě dalších měst a obcí, např. 
v Židlochovicích, Bořeticích, Kyjově, Ústí nad Labem, Kutné 
Hoře, Kolíně, Karlštejně… A protože letos připadl tento 
svátek na čtvrtek, v dalších obcích ho oslavili až v pátek či 
sobotu – v Mikulově, Bzenci, Šardicích, Praze, Hustopečích, 
Zbirohu, Velkých Pavlovicích, Valticích, Hovoranech, Něm-
čičkách, Čejči, Miloticích, Vlkoši, Vracově…

Druhým rokem proběhlo přivítání svatomartinského 
i v Bratislavě na Hlavním náměstí (foto) a letos poprvé také 
v japonském Tokiu (foto). 

Pro srovnání vývoje svatomartinského vína se podí-
vejme na vývoj dovozu do ČR Beaujoalis, celosvětově nejzná-
mějšího mladého vína (vždy za celý hospodářský rok, nikoliv 
jen mladé víno):

Z porovnání dat vyplývá, že se v ČR spotřebovalo 
ze sklizně 2005 jen necelých 30 % svatomartinského vína 
v porovnání se spotřebou Beaujoalis u nás, v roce násle-
dujícím již svatomartinské víno bylo konzumováno více, 
zatímco ze sklizně 2009 svatomartinské převažovalo téměř 
pětinásobně, přičemž trend pro svatomartinské je stoupající 
a pro Beaujoalis klesající. Mladá vína jsou oblíbena i v ostat-
ních zemích, např. Rakousku nebo Německu, většinou jde 
o národní trh, mezinárodní obchod se na něm příliš nepo-
dílí.

Úspěch svatomartinského vína ukazuje, že společné 
projekty producentů se mohou velmi dynamicky vyvíjet, ale 
největším úskalím je zajištění dobrovolné spolupráce spojené 
s dodržováním stanovených pravidel a zabezpečení fi nanco-
vání společného marketingu. 

�

Tabulka:   Vývoj dovozu Beaujoalis v letech 2005–2010

Vinařský 
rok

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

Tis. litrů 330 220 240 166 176

Zdroj: ČSÚ

Přivítání svatomartinského vína v Bratislavě (Foto C. Dolanský) ... a letos poprvé v Tokiu
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Koření
– nezbytná součást 

uzenářských 
výrobků

Doc. JUDr. Ing. OLDŘICH TVRDOŇ, CSc.,
Mendelova univerzita v Brně

Koření. Jak snadno vyslovitelné a dělitelné slovo o šesti pís-
menech. Bez jeho použití se prodávaný sortiment někte-

rých mlékárenských produktů již nemůže obejít. V uzenářské 
výrobě se používání koření stalo tradičně významnou a zcela 
neodmyslitelnou součástí výrobního procesu celé škály pro-
duktů, zejména individuálně vyráběných výrobků krajových, 
v nichž přidávané druhy koření podstatně zvýrazní chuť vý-
robků.

O rozsahu použití a kombinaci jednotlivých druhů 
koření i průmyslově připravovaných kořenicích směsí si do 
určité míry můžeme učinit představu z katalogu uzenářských 
výrobků jednoho specializovaného velkoobchodu. Nabízí 
v něm výrobky osmi výrobců. Jeden z nich je rozdělil do osmi 
základních skupin, přičemž nosný program tvoří „drobné 
masné výrobky“. Převažují v něm klobásy různých přídav-
ných jmen jako „domácí,“, „spišské,“ „vorařské“, „slovácké“, 
„hanácké“ a další. Všechny mají charakteristické složení, 
konzistenci, vůni, hmotnost, vzhled a chuť, kterou výrobce 
dosahuje používáním pepře, česneku, papriky, majoránky 
a dalších ingrediencí. Některé produkty nabízené velkoob-
chodem zdobí národní značka kvality Klasa, jiné upozornění, 
že byly vyrobeny podle krajové, časem spolehlivě ověřené 
receptury. Zúčastnil jsem se kontraktačních trhů organizo-
vaných dvakrát ročně jedním nezávislým brněnským malo-
obchodním řetězcem. Bylo  vidět, jak výrobci uzenářských 
výrobků mají dostatečný počet vzorků i propagačního mate-
riálu a využívají ochutnávek, aby získali obchodníky ke  sjed-
nání objednávek. Bylo přínosné, že v některých případech se 
jim podařilo uzavřít objednávky i na delší období.

Kvalita produktů

Kvalita je souhrnný ukazatel rozhodující o prodejní 
úspěšnosti uzenářských výrobků. Každý kupující hodnotí 
výsledný efekt dosažený ze vztahu kvality a ceny. Přesto, že 
nemá k dispozici exaktně naměřená množství jednotlivých 

druhů surovin, případně potravních doplňků, vždy je pro 
každého rozhodující cena, kterou za měrnou jednotku zboží 
zaplatí. Pokud opakovaně není s výrobkem spokojen, pří-
padně s více výrobky téhož výrobce, pak se stane, že přestane 
jeho výrobky kupovat vůbec a současně se o výrobci mezi 
spotřebiteli bude negativně vyjadřovat. Tím producent začne 
ztrácet konkurenční výhodu, kterou často i velice obtížně 
získal mezi výrobci zásobovaného rajonu. Bude mu trvat 
dlouhou dobu, než ji získá znovu. Právem proto ministerstvo 
zemědělství propaguje regionální produkty, mající charakte-
ristické znaky, které je oddělují od výrobců jiných krajů.

Je třeba uvést, že všichni výrobci usilují o získání dob-
rého jména mezi zákazníky. Zvláště mezi zákazníky stálými, 
kteří si výrobky oblíbili a s dobrým pocitem je nakupují. Jeden 
podnikatel mi na otázku, kdo mu sestavuje receptury, mi 
odpověděl: „Já sám a moji zaměstnanci se k nim vyjadřují, 
popřípadě si je ověřují.“ Pokud fi rma dosáhne tohoto propo-
jení, pak se zaměstnanci stali bezplatnými degustátory a pro-
pagátory zároveň. Budou obhajovat „svoje“ produkty mezi 
ostatními spotřebiteli, což pro image firmy je faktor zcela 
rozhodující, aniž podnikatel na propagaci musel vynaložit 
fi nanční prostředky.

Druhy koření

Koření je potravina bez výživových hodnot, případně 
hodnot jen velmi malých, zato s výrazným účinkem na trávicí 
a smyslové orgány. Pokrmům dodává barvu, chuť a vzhled, 
což má vliv na konzumaci některých výrobků a pokrmů z nich 
připravených. Ve Velké české kuchařce (Šimon a Šimon, 
1992) je koření a směsi koření rozděleno do čtyř základních 
skupin. Některé z nich voní exotickými dálkami, jako např. 
kurkuma (používá se pro grilování kuřat), Amazonské koření 
(je vhodné ke grilování masa), Asado (na přípravu ryb), Bra-
zilská kořenicí sůl, určená rovněž pro grilování mas, a další. 
V našich podmínkách se nejvíce používá paprika (sladká 
i pálivá) a pepř černý, bílý i zelený, ať již celý nebo průmyslově 
připravený mletý. S výrazným odstupem kmín a další druhy, 
jak je zřejmé z údajů obsažených v tabulce.
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Obchodní bilance za námi sledované období vykázala 
záporné saldo ve výši 34 097 321 tis. Kč. Za stejné období 
bylo z ČR vyvezeno 10 211 465 kg kmínu (64,27 % na cel-
kovém vyvezeném množství všech druhů koření) vypěstova-
ného našimi producenty. Bilance kmínu v množství je aktivní
7 339 285 kg, index 355,53 %. V hodnotě bylo dosaženo 
aktivní saldo 180 458 tis. Kč (index 223,78 %).

Strukturu spotřeby jednotlivých druhů koření dokládáme 
výsledky zjištěnými agenturou Memrb Detail Track Services,
s. r. o. Uvádí, že jednodruhové koření se na objemu prodeje 
podílí 36,8 procenty, vícedruhové 27,70 procenty, univer-
zální směsi 27,30 procenty a 8,20 procenty kořeninové nálevy. 
Přesto, že jednodruhové a dvoudruhové koření zaujímá rozho-
dující podíl ve spotřebě, tak stále větší oblibu si získávají kořeni-
nové směsi. Zástupce jedné významné obchodní fi rmy uvedl, že 
spotřebitelé ve větším rozsahu nakupují kořenicí přípravky na 
salátové zálivky, na přípravu marinád a různé speciality. Začíná 
se zvyšovat poptávka po kořenicích směsích pro indickou, 
čínskou, thajskou, americkou a středomořskou kuchyni.

Hodnotící kritéria

Při posuzování rozsahu obchodování s jednotlivými komodi-
tami se sledují 3 základní ukazatele:
� dovážené − vyvážené množství,
� hodnota vyjádřená jednotkovou cenou,
�  celková zaplacená částka, nebo naopak celková částka

získaná za vyvezené produkty.

K posuzování těchto vztahů používáme na národohos-
podářské i podnikové úrovni metodu bilanční. Na podnikové 
úrovni mohou u bilance v naturálním vyjádření vzniknout dvě 
varianty:

množství nabízeného produktu > poptávané množství

množství nabízeného produktu < poptávané množství

První varianta se projeví v nižší nákupní ceně, zatímco 
u varianty druhé bude dosažena vyšší jednotková cena. 
Domníváme se, že druhá varianta je z podnikového hlediska 
rozhodující. Umožňuje snižovat rozsah pěstebních ploch za 
podmínky jejich intenzivního využití. 

K vyjádření hodnotových vztahů na podnikové úrovni 
používáme nerovnost: 

tržby za realizované produkty >
náklady vynaložené na výrobu a prodej produkce

Z dlouhodobého hlediska by měl platit vztah:

Bilanční vztahy nevypovídají nic o obchodních vzta-
zích, a zejména o dynamice obchodních vztahů založených 
na obchodních závazkových vztazích. Obsahem smluvních 
vztahů je především nabízené množství produktu, doba pro-
deje a v návaznosti na poptávané množství jednotková cena, 
doba platby a místo předání produktu. V obchodních vzta-
zích sleduje každá smluvní strana svůj zájem zvláště, když se 
kontrakty sjednávají dlouhou dobu před sklizní, ev. dodáním. 
Kupující nakoupit za výhodnou cenu, prodávající prodat za 
optimální cenu. Proto při analýze obchodovaného množství 
se oboustranně důsledně zvažuje intenzitní veličina, kterou 
je jednotková cena.

Koření
Dovoz Vývoz

kg % tis. CZK % kg % tis. CZK %
Paprika 18 543 975 53,11 1 277 466 49,99 1 667 532 10,50 145 138 17,72

Pepř 8 274 016 23,70 731 202 28,61 1 220 961 7,69 138 219 16,88

Kmín 2 872 180 8,23 145 779 5,70 10 211 465 64,27 326 237 39,83

Směsi 1 776 280 5,09 218 091 8,53 1 391 606 8,76 161 443 19,71

Koriandr 1 331 890 3,81 18 886 0,74 1 142 407 7,19 17 616 2,15

Skořice 868 605 2,49 36 519 1,43 25 953 0,16 4 453 0,54

Fenykl 513 082 1,47 24 873 0,97 141 436 0,89 8 899 1,09

Hřebíček 385 926 1,11 60 137 2,35 45 554 0,29 9 227 1,13

Anýz 208 598 0,60 17 589 0,69 17 072 0,11 3 191 0,39

Kari 64 410 0,18 5 597 0,22 10 082 0,06 915 0,11

Bobkový list 58 682 0,17 11 109 0,43 13 254 0,08 2 776 0,34

Šafrán 18 676 0,05 8 075 0,32 186 0,00 885 0,11

Celkem 34 916 320 100,00 2 555 323 100,00 15 887 508 100,00 818 999 100,00

Pramen: ČSÚ, celní statistika, dopočty autora

Tabulka:    Přehled dovozu a vývozu jednotlivých druhů koření v letech 2000 – duben 2008

 tržby n                            tržby n–1

 náklady n          náklady n–1

>
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1  Žák, M. a kol.: Velká ekonomická encyklopedie, str. 120.

nákladová
konkurenceschopnost

nákladová náročnost

o aktivitách
na spotřebitelských

trzích

dynamika globalizace
na spotřebitelských

trzích

marketingová
zdatnost podnika-
telského subjektu

MANAŽERSKÉ
ROZHODOVÁNÍ

v obchodní sféře

obchodní
konkurenceschopnost

podnikatelská konkurenceschopnost

výnosová
konkurenceschopnost

ekonomická výnosnost

objektivizovaná rizika

marketingové aktivity
na spotřebitelských

trzích

ovlivňování globa-
lizačních trendů na 

spotřebitelských trzích

ekonomická 
výkonnost

marketingová
konkurenceschopnost

Cena

Je jednou ze základních ekonomických kategorií. Ovliv-
ňuje cenu vstupů nezbytných k výrobě produkce. Jako jediná 
vytváří zdroje podniku a spolu s platebními podmínkami roz-
hoduje o úspěšnosti obchodní transakce. Vytváří se na trzích 
na základě střetávání nabídky a poptávky, je platbou za kva-
litu, jak ji interpretuje trh“1. Cena je a nadále bude významným 
motivačním faktorem při nákupu i prodeji zboží. Je fl exibilní 
pro obchodníky a prodávající, proto se považuje za rozhodu-
jící motivační faktor. S rostoucí konkurencí se stává velice 
citlivá na výkyvy trhu.

Marketing doporučuje několik metod k výpočtu jed-
notkové ceny. Vždy ale určující vliv budou mít faktory vnější 
a vnitřní, často i osobní známosti podnikatelů, neboť jedině 
s přihlédnutí k nim získáme objektivní pohled na prodejnost 
nabízených produktů. 

Obal

Spotřební obal je nedílnou součástí téměř každého pro-
dávaného zboží. Zvláště koření je náročné na kvalitní obaly. 
Speciální požadavky jsou kladeny na snadné otevírání a pře-
depsané informace pro kupující v souladu se zákonem o potra-
vinách č. 110/1997 Sb., v platném znění. Obal má napomáhat 
propagaci zboží a do určité míry ovlivňovat spotřebitelskou 
poptávku. V principu můžeme obaly rozdělit na fóliové a skle-
něné. Za příklad úspěšné inovace obalů můžeme uvést skle-
něné kořenky s mlecím mechanismem umístěným v uzávěru 
kořenky. Zvláštností je speciální polička vyrobená z masiv-
ního chromovaného drátu, v němž jsou kořenky uloženy. Sou-
částí konstrukce jsou i závěsná očka pro umístění poličky se 
dvěma kořenkami na vhodném místě v kuchyni. Tento inova-
tivní obal plní funkci: ochrannou, estetickou, informační.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat designu obalu. Má 
upoutat kupující, aby rozlišili stejný druh zboží jednotlivých 
výrobců. Poznali jsme to, když studenti v rámci výuky marke-
tingu testovali obaly potravinářských produktů. 

Vztah marketingu a podnikatelské aktivity

Soudobý marketing je nástrojem podnikatelské aktivity 
ke zvládnutí tržní výroby orientované zásadně podle potřeb 
a požadavků trhu. Ve všech částech, tj. ve výrobě, v obchodě, 
při akviziční činnosti, využívá výsledků získaných z primár-
ního a sekundárního průzkumu trhu. Marketing představuje 
koncepci obchodní politiky. Patří k ní zejména průzkum trhu 
pro usměrňování výroby, modernizace obchodních metod 
a propagační činnosti, skloubených v jednotnou manažer-
skou podnikovou politiku.

Marketingové aktivity jsou nezbytným předpokladem 
obchodních úspěchů na trhu a pro manažerské rozhodo-
vání. Ze schématu je zřejmé, že manažerské rozhodování je 
nosným prvkem v rozhodovacím procesu každého podniku. 
Marketingovou zdatnost vytváří ekonomická výnosnost 
a nákladová úspornost jako součást celkové podnikové kon-
kurenceschopnosti. Pokud obchod s kořením má být pod-
nikatelsky úspěšný, zvláště, když obchodní sortimenty této 
skupiny plodin nejsou nosným podnikovým artiklem, zato 
ale soustavně, možno říci výnosně obchodovanými plodinami 
závislými na kupní síle obyvatel, spotřebitelských zvyklostech 
a jednotlivých ročních obdobích, je nutné těmto citlivým pěs-
titelským plodinám věnovat náležitou pozornost nejenom při 
skladování, ale i používání, jak dokládají mnohé instruktážní 
pořady v televizi.  �

Pramen: autor příspěvku

Schéma:
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AGRAL
Vydavatel:

AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník

www.agral.cz

Potravinářský
zpravodaj

List pro potravinářský průmysl a obchod 
List míří k nejširšímu okruhu podnikatelů 
a manažerů v potravinářském 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 zdravotnictví ČR a Ministerstvu 

životního prostředí ČR. Významnou čtenářskou 
obcí jsou pracovníci obchodních řetězců 
a dalších odběratelů a prodejců potravinářských 
výrobků, kteří využívají 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.
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Nová vyhláška 
o požadavcích 

na čistotu 
a identifikaci 

přídatných látek
– vyhláška

č. 235/2010 Sb.
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

MVDr. MARTIN HOSTOVSKÝ,
Fakulta veterinární hygieny a ekologie,

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

S účinností od 1. srpna 2010 vstoupila v platnost vyhláška 
č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a iden-

tifi kaci přídatných látek.

Vyhláška zapracovává následující předpisy 
Evropských společenství:

–  Směrnici Komise 2008/60/ES ze dne 17. června 2008, 
kterou se stanoví kritéria pro čistotu náhradních sladidel 
pro použití v potravinách,

–  Směrnici Komise 2008/84/ES ze dne 27. srpna 2008, 
kterou se stanoví specifi cká kritéria pro čistotu potravinář-
ských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sla-
didla,

–  Směrnici Komise 2008/128/ES ze dne 22. prosince 2008, 
kterou se stanoví specifi cká kritéria pro čistotu týkající se 
barviv pro použití v potravinách,

–  Směrnici Komise 2009/10/ES ze dne 13. února 2009, 
kterou se mění Směrnice 2008/84/ES, kterou se stanoví 

specifi cká kritéria pro čistotu přídatných látek jiných než 
barviva a náhradní sladidla.

Současně nová vyhláška upravuje požadavky na iden-
tifikaci přídatných látek povolených při výrobě potravin. 
Vyhláška obsahuje tři přílohy. Příloha č. 1 k vyhlášce
č. 235/2010 Sb., tj. požadavky na čistotu a identifi kaci barviv, 
příloha č. 2 k vyhlášce č. 235/201 Sb., tj. požadavky na čistotu 
a identifi kaci sladidel, a příloha č. 3 k vyhlášce č. 235/2010 
Sb., tj. požadavky na čistotu a identifi kaci přídatných látek 
jiných než barviva a sladidla.

Ve smyslu ustanovení § 3 (přechodná ustanovení) je sta-
noveno, že na přídatné látky uvedené do oběhu přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahuje vyhláška č. 54/2002 
Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čis-
totu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů, a to do
1. ledna 2011.

Vyhláškou č. 235/2010 Sb. se zrušují následující 
vyhlášky:

–  Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní poža-
davky na identitu a čistotu přídatných látek,

–  Vyhláška č. 318/2003 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na 
identitu a čistotu přídatných látek,

–  Vyhláška č. 270/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky 
na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhlášky
č. 318/2003 Sb., 

–  Vyhláška č. 514/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na 
identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších 
předpisů,

–  Vyhláška č. 319/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na 
identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších 
předpisů.

Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů ČR, ročník 
2010, částka 81, s. 3018–3274.  �

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.
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Putování za sýry
SÝRAŘSKÁ

NOVOZÉLANDSKÁ
ZKUŠENOST

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., 
Českomoravský svaz mlékárenský

Kio Ora! Vítejte! 

Takto nějak zní pozdrav, kterým vás na 
Novém Zélandu vždy srdečně přivítají 

Maorové, původní obyvatelé této vzdálené 
země na jižní polokouli. Maorové osídlili již 

asi v roce 900 našeho letopočtu nejprve Severní ostrov, když 
sem na svých kanoích dopluli z Polynésie. Jídelníček původ-
ních osídlenců se však skládal toliko z kořenů a kapradí a také 
z ryb, korýšů a ptáků. Maorové nechovali tedy žádné domá-
cí zvířectvo, které by jim poskytovalo např. mléko či maso. 
Chov dobytka přinesli na ostrovy teprve další, tedy britští ko-
lonisté, a to až v 18. století, a ti rozšířili v oblasti rozsáhlých 
luk a později také zrekultivovaných oblastí původních prale-
sů především chov dojných plemen Jersey, Guernsey a Holš-
týnsko-Fríské rasy. Britové sebou přivezli také ovce, ty však 
chovali nejprve spíše na maso a vlnu. V 19. století začali míst-
ní farmáři zakládat první družstevní mlékárny, ve kterých 
zpracovávali vyprodukované mléko rovněž na sýry. Nejčas-
těji vyráběným druhem byl zpočátku Cheddar, který se stal 
již od poloviny 19. století významným exportním produktem 
a později také jedním z mlékařských symbolů Nového Zélan-
du. Především se novozélandský Cheddar proslavil v období 
2. světové války, kdy byl ve velké míře exportován do vyhlado-
vělé Velké Británie. Teprve v druhé polovině 20. století pozna-
li tento skvělý sýr také zákazníci v jihovýchodní Asii, Japon-
sku, na Středním východě a později i v Rusku. 

Sýrařské výrobní postupy přinesli na Nový Zéland teprve 
novodobí osídlenci ostrovů především z Evropy. Byli to vět-
šinou Britové a Holanďané, kteří si sebou na Nový Zéland pře-
nesli také svůj jídelníček a stravovací návyky. První sýrárna 
byla založena teprve v roce 1871 na poloostrově Otago. Jejím 

produktem byl od počátku samozřejmě Cheddar. Princip 
výroby sýra se významně nelišil od současné technologie, 
samozřejmě se však tehdy jednalo o z větší části rukodělnou 
práci, kterou postupně nahradila mechanizace a dnes již plně 
automatizované výrobní linky, které zde nyní patří k největším 
a nejefektivnějším na světě. Dalším populárním sýrem se stal 
teprve v 50. letech minulého století také sýr s modrou plísní 
uvnitř hmoty a postupně další známé (evropské) sýry. I když 
jsou nejvýznamnějšími odběrateli novozélandských sýrů 
stále převážně obchodníci a spotřebitelé v zámoří, postupně 
se na místním trhu prosadily opravdové sýrařské speciality, 
u kterých jejich zákazníci očekávají zcela mimořádnou kva-
litu a charakteristické chuťové vlastnosti, které jsou jedi-
nečné a které tyto nové novozélandské speciality odlišují od 
dovážených sýrů. Sýrařským závodem, který výrobu právě 
takovýchto specialit zavedl, byl podnik New Zeeland Rennet 
Company, patřící dnes do skupiny Ferndale Dairies.

Rád bych se s vámi nyní podělil o mé 
setkání se společností Kapiti Cheese a před-
stavil vám sortiment jejich sýrařských spe-
cialit. Zakladatel fi rmy pan Ross McCallum 
si uvědomil, jakou šanci by na trhu mohly 
mít speciální druhy sýrů, a v roce 1985 

založil společnost Kapiti Cheese, která je dnes rovněž zastře-
šena předním světovým mlékárenským obrem Fonterra. Jeho 
myšlenkou při založení nebyla výroba napodobenin evrop-
ských sýrů, ale naopak sýrů s opravdovým novozélandským 
charakterem. Ross McCallum využil toho, že se v osmdesá-
tých letech minulého století na Nový Zéland dostalo několik 
vynalézavých nizozemských sýrařů, které pro svůj nový pro-
jekt získal. Ti spojili tradiční sýrařské metody s moderními 
technologickými postupy a postupně se tak podařilo vyvinout 

celou řadu skvělých sýrových produktů. V dnešním výrob-
kovém portfoliu společnosti najdete již na padesát naprosto 
různých druhů sýrů. Kromě tohoto, že se Kapiti Cheese 
staly jedničkou v sýrových specialitách, vyrábějí rovněž pod 
značkou Kapiti luxusní mražené smetanové krémy a zmrzliny 
opět s unikátním charakterem. 

Řada sýráren v osmdesátých letech zahájila masovou 
výrobu Camembertu a Brie. Někteří výrobci se také prvně 
pustili do výroby ovčích a kozích sýrů. Příkladem může být 
právě ve společnosti Kapiti vyráběný ovčí sýr Hipi Iti (což 
v maorštině doslova znamená „malá ovce“). Nový Zéland se 
tak postupně stal i významnou zemí s průmyslovou výrobou 
ovčích sýrů. Zajímavá je skutečnost, že se ke zpracování 
ovčího mléka přistoupilo teprve v devadesátých létech minu-
lého století, přestože zde byl chov ovcí široce rozšířen již od 
osmnáctého století a ještě nedávno představoval dokonce 
neuvěřitelných více než 40 milionů kusů ovcí!
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Dnešní sýrařskou výrobu na Novém Zélandu zajišťuje 
14 skutečně velkých sýráren s denní zpracovatelskou kapa-
citou převyšující milion litrů, a dále pak asi 19 malých, nezá-
vislých výrobců, kteří využívají při výrobě stále ještě tradiční 
rukodělné sýrařské postupy. Celkem se na Novém Zélandu 
vyrábí na 200 druhů sýrů, a jak jsem již zmínil, jsou mnohé 
z nich skutečnými zdejšími „objevy“ nesoucími v řadě pří-
padů místní, většinou maorské názvy, a majícími svůj jedi-
nečný a specifi cký charakter a nepřehlédnutelný půvab. Jaké 
to jsou:

Hipi Iti

Jedná se o nový „vegetariánský“ čerstvý sýr (rostlinné 
syřidlo) původem z oblasti Welingtonu průmyslově vyráběný 
z ovčího mléka. Malé válečky sýra o hmotnosti okolo 90 g se 
používají především jako přísada do salátů, ale také na grilo-
vání a pečení, nebo jen tak jako čerstvý sýr. Pokud by se měl 
tento sýr přirovnat k některému z evropských, pak má asi nej-
blíže k řeckému sýru Feta. Sýr se po dokončené výrobě vkládá 
do olejového nálevu, do kterého jsou přidány místní bylinky. 

Čerstvý Hipi Iti má jemně citronový nádech s charakte-
ristickým nasládlým karamelovým chuťovým vjemem, lehce 
drobivou konzistenci, ale oproti sýru Feta není zdaleka tak 
slaný. V průběhu skladování v olejovém marinádě do sebe 
absorbuje chuťové stopy použitých bylin. V nálevu dozrává až 
dva měsíce. Sýr má 52 % tuku v sušině. Velmi často je tento 
regionální sýr oceňován na novozélandské sýrařské soutěži 
„New Zeeland Cheese Awards“. 

Kikorangi

Je skutečným novo-
zélandským „Králem 
sýrů“ a také nejlepším 
sýrem z produkce Kapiti, 
který jsem na Novém 
Zélandu mohl ochutnat. 
Pochází opět ze sýrařské 
oblasti okolo Weling-
tonu a jedná se o nově 
vyvinutý opět „vegetari-
ánský“ sýr s ušlechtilou 
modrou plísní uvnitř 
hmoty vyráběný z krav-
ského mléka. Tradičním 
formátem je asi 2kg 
válec, ale nabízeny jsou 
již i menší bochníčky 
(Baby Kikorangi). Lehce 
navlhlá pokožka sýra 
je smetanově zbarvená 
s charakteristickým 
pronikáním našedivělé 
až modré plísně z těsta 
sýra na povrch. Povrch 

však může být pokryt i černým voskovým nátěrem, který se 
aplikuje před konečnou expedicí. Kikorangi je velmi jemný 
sýr s krémovitou až máslovitou konzistencí (41 % absolut-
ního tuku), která je však po rozplynutí v ústech lehce dro-
bivá. Výrazné modré žilkování ušlechtilé plísně propůjčuje 
sýru mimořádně silnou, pikantní chuť, která je však příjemná 
a velmi plná. Několik mých ochutnávek Kikorangi tak bylo 
vždy skutečným svátkem pro všechny mé smysly.

Společnost Kapiti vyrábí ještě další modrý sýr s názvem 
Ava Blue. Ten se však od Kikorangi liší především v nižším 
obsahu tuku (27,7 % absolutního tuku). Sýr Tariki Blue je 
tučnější variantou předchozího výrobku.

Tuteremoana Cheddar

Samozřejmě ani
společnost Kapiti ne-
může ve svém portfoliu 
opomenout cheddary. 
Absolutní jedničkou
mezi nimi je určitě Tute-
remoana Cheddar, který 
je jednak velmi tučný 
(36,8 % abs. tuku) a který 
zraje nejméně 3–4 roky. 
Na řezu sýra, který má 
i po uzrání dobře kráji-
telnou, i když drobivější 
konzistenci, je možné 
vidět vykrystalizované 
bílé aminokyseliny doku-
mentující hloubku zrání. 
Z dalších cheddarů jsem 
mohl ochutnat skvě-
lý Port Wine Cheddar 
ochucený portským ví-
nem, Whisky Cheddar 
s přísadou pravé skotské 
whisky a zejména pak 
Pakari Aged Cheddar zrající rovněž 3 roky. Pakari Aged 
Cheddar je nabízen také jako uzený.

Nejprodávanějším formátem tohoto sýra jsou trojúhel-
níkové výseče o hmotnosti 100 g se zavoskovaným povrchem 
z černého, popř. červeného parafínu. 

Všechny cheddary ze společnosti Kapiti vynikají neu-
věřitelnými chutěmi zcela vzdálenými od často fádních sýrů 
z průmyslové výroby.

Barry´s Bay Cheddar

Mluvíme-li o cheddarech, nesmíme opominout také 
jeden z prvních zdejších druhů, pocházející z poloostrova 
Banks. Tím je známý Barry´s Bay Cheddar, formovaný do až 

Setkání s reprezentanty společnosti Kapiti Cheese na World 
Dairy Summit IDF 2010 v Aucklandu. Druhý zleva je pan Mark 
Eisig, významný sýrařský odborník a majitel luxusní prodejny 
Kapiti v Aucklandu, uprostřed Petr Roubal, ředitel VÚM.
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35 kg válce. Sýr se zde vyrábí od roku 1844, kdy jeho výrobu 
zavedli skotští a angličtí osídlenci. Koncem devadesátých let 
19. století vyrábělo v oblasti Barryho zátoky, podle které byl 
sýr pojmenován, nejméně deset výrobců. Ti měli ve výrobním 
programu také další sýry, které se ale postupně přestaly 
vyrábět. Proslulost a obliba Barry´s Bay Cheddaru však zajis-
tila jeho výrobu dodnes.

Přehled dalších sýrařských specialit
ze společnosti Kapiti

Provést kompletní výčet a popis všech dalších sýro-
vých specialit by ještě zabralo několik dalších stran, a proto 
se omezím jen na malý tabulkový přehled některých dalších 
druhů, které jsem na Novém Zélandu ochutnal. Znovu zdů-
razňuji, že se nejedná o napodobeniny evropských sýrů, ale 
o místní domácí speciality s mimořádnými charakteristic-
kými znaky. A proto je možná i škoda, že takovéto sýry, přiro-
zeně z ekonomických důvodů (jedná se o speciality prodávané 
v omezených množstvích), nejsou předmětem novozéland-
ského exportu a nemůžeme je zakoupit v Evropě. Při výrobě 
všech původních novozélandských sýrů se používá výlučně 
rostlinné syřidlo a zdejší mlékaři proto tyto sýry nazývají jako 
„vegetariánské“.

Název sýra Druh sýra

Aorangi sýr s bílou plísní na povrchu tvaru koláče, 
asi 1 kg; 35 % abs. tuku

Kakariki Brie novozélandská varianta sýra Brie

Kirima
válec z měkkého sýra s bílou 
camembertskou plísní balený do loubku 
z celulózy

Kotuku varianta sýra Camembert,
26,6 % abs. tuku

Kahiatea 
Camembert

varianta sýra Camembert,
34,4 % abs. tuku

Mt Hector 
Mt Herbert

dva skvělé čerstvé kozí sýry formované 
do seříznuté pyramidy podobné 
francouzskému sýru St. Valencay

Ramara měkký sýr s omývanou kůrou 
a s červeným mazem na povrchu

Port Nicholson měkký máslový sýr s omývanou kůrkou

Na Novém Zélandu 
se samozřejmě vyrábějí 
i „evropské“ druhy sýrů, 
jako je gouda v různých 
stupních zralosti (např. 
Mahoe Aged Gouda, 
Mercer Gouda, Meyer 
Vintage Gouda) nebo 
i goudy ochucené (např. 
s kumínem, s pažitkou, 
s česnekem), Edam 
(Peka Peka), sýrový válec 
Sainte-Maure, Ementál, 
Raclette, Hawarti, ale 
i Parmesan, který se zde 
nazývá Pamaro. O těch-
to sýrech jsem však 
neměl v úmyslu psát.

A co říci na závěr. Tradice novozélandského sýrařství 
je dosud stále poměrně mladá, ale jeho význam především 
z pohledu mezinárodního obchodu se sýry je nesporný. Od 
roku 1993 se zde každoročně udílejí ceny „New Zeeland Cheese 
Awards“. Jednotlivé skupiny sýrů vždy hodnotí dva nezávislí 
porotci (maximálně 15–20 druhů sýrů), přičemž jeden z nich 
je odborník z průmyslu a druhým porotcem je např. významný 
„mistr kuchařského umění“ nebo autor píšící o výživě. Při 
hodnocení není nikdy předem dáno, zda budou v dané kate-
gorii udělena tři prvá místa. Vítězné medaile totiž získávají 
výlučně sýry s výjimečnou kvalitou a jedinečnými organolep-
tickými vlastnostmi. Může se tedy stát, že v některých kate-
goriích nemusejí být v daném soutěžním roce medaile třeba 
uděleny vůbec. Vítězné sýry z celkem 10 soutěžních kategorií 
pak postupují do velkého fi nále, kde je udělována absolutní 
cena – ta je pak nazvána podle vítězného sýra např. jako Den 
Besten Blue (nejlepší sýr 
s modrou plísní) nebo 
Best Cheddar. Samo-
zřejmě oceněné sýry 
získávají na komerčním 
významu, jsou náležitě 
medializovány a svým 
výrobcům dávají jistotu 
na další zajímavý profi t.

Setkání s novozé-
landským sýrařstvím 
pro mě bylo velkou zku-
šeností. Výroba ched-
daru v nepředstavitelné 
dimenzi a proti tomu 
udržitelná a postupně 
se rozvíjející výroba 
místních sýrových spe-
cialit. Tak taková je 
sýrařská AOTEAROA, 
což v maorštině doslova 
znamená „Země velkého 
bílého mraku“, jak před 
mnoha lety Maorové na-
zvali dnešní Nový Zé-
land.  �

Ukázky sýrů společnosti Kapiti Cheese: Mt Herbert (obr. vlevo 
dole), Ramara a Port Nicholson
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Fakulta
veterinární hygieny 

a ekologie v Brně

Doc. MVDr. LADISLAV STEINHAUSER, CSc.,
děkan fakulty

Říká se, že Brno je hlavním městem českého výzkumu po-
travin. Zní to nadneseně, ale když se zamyslíme, co vše se 

okolo potravin, kontrolních a výzkumných organizací v Brně 
kumuluje, dáte mi za pravdu. Nejstarší institucí je Veterinární 
a farmaceutická univerzita – založená v roce 1918 jako Vyso-
ká škola zvěrolékařská. Výuka a výzkum v oblasti potravin zde 
byly zahájeny 26. ledna 1921. V těchto dnech tedy slavíme ku-
laté výročí devadesáti let, společně s dvaceti lety samostatné 
Fakulty veterinární hygieny a ekologie, zaměřené především 
na hygienu potravin, a třicet pět let od zahájení samostatné 
specializované výuky hygieny potravin. Pro komplexnost čí-
sel je třeba doplnit, že rok 2011 je vyhlášen celosvětovým „ve-
terinárním rokem“, který má připomenout 250 let od zaháje-
ní výzkumu a výuky veterinárního lékařství v Lyonu. 

Československý prvorepublikový výzkum potravin 
na Vysoké škole veterinární směřoval především do oblasti 
hygieny a technologie zpracování masa, ryb, mléka a ostat-
ních potravin živočišného původu, které byly vždy z hlediska 
hygieny a možného šíření onemocnění z potravin nejriziko-
vější. Tento výzkum dal impulz k významným změnám v prak-
tickém dozoru nad potravinami a výrazně ovlivnil tvorbu 
legislativních podkladů pro zajištění bezpečnosti potravin 
živočišného původu. Řešení zajištění dostatku a zdra-
votní nezávadnosti potravin vyžadovalo hned po válce další 

rozšíření výzkumu. Proto došlo k oddělení technologické 
části výzkum masa a vzniku Výzkumného ústavu masného 
průmyslu postavenému přímo v areálu školy. Stále více roz-
šiřovaný veterinární výzkum směřoval do řešení zdravotního 
stavu populací hospodářských zvířat a byl rozvinut v neda-
lekém nově zbudovaném Výzkumnému ústavu veterinárního 
lékařství a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopre-
parátů a léčiv. V roce 1988 do tohoto jedinečného komplexu 
vstoupilo i Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Stát-
ního zdravotního ústavu, který postavil v areálu Vysoké školy 
veterinární Centrum hygieny potravinových řetězců zamě-
řené především na sledování vlivu potravin na populaci oby-
vatel ČR. Při vzniku prvních ohnisek BSE se právě brněnské 
vědecko-výzkumné organizace významně zapojily do procesu 
eradikace nákazy, a proto je v Brně umístěno i Pohotovostní 
středisko pro likvidaci nákaz s celostátní působností. Samo-
zřejmě jsou zde umístěny standardní orgány státní dozorové 
exekutivy KVS, KHES, SZPI, ÚKZÚZ Jihomoravského kraje, 
ale vedle nich také ústředí Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský 
a dále Ústav technologie potravin Mendelovy univerzity, 
Katedra výživy člověka na Lékařské fakultě UJEP. Výčet jistě 
úctyhodný!

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a far-
maceutické univerzity Brno je jako jediná v ČR od roku 1975 
(jako fakulta od roku 1990) specializovaná na výuku veteri-
nárních lékařů s titulem MVDr. pro obor hygiena potravin. 
Dále připravuje absolventy v bakalářském studijním pro-
gramu Bezpečnost a kvalita potravin s titulem Bc., v nava-
zujícím magisterském stupni s titulem Mgr. Můžeme tedy 
konstatovat, že naše fakulta pokrývá nejen tradičně oblast 
státní kontrolní sféry, ale také výrobní sféru produkce a zpra-
cování potravin, a to v celém rozsahu potravin živočišného 
i rostlinného původu. V anglickém jazyku zabezpečujeme 
výuku oborů: Veterinary Hygiene and Ecology a v bakalář-
ském i navazujícím studijním programu Food Safety and 
Quality. Vedle toho naše fakulta zajišťuje doktorský studijní 
program pro celkem šest specializovaných oborů: Hygiena 
a technologie potravin, Výživa, dietetika hospodářských 
zvířat a hygiena vegetábilií, Veterinární ekologie, Veterinární 
biochemie, chemie a biofyzika, Choroby volně žijících zvířat 
a zvířat zoologických zahrad, Veterinární toxikologie a toxi-
kologie potravin, Veřejné veterinářství a ochrana zvířat. Sedm 
oborů je akreditovaných v anglickém jazyku: Food Hygiene 
and Processing Technology, Diseases of Wild and Zoo Ani-
mals, Veterinary Ecology, Veterinary Toxicology and Toxi-
cology of Foodstuff, Veterinary Public Health and Animal 
Protection, Nutrition and Dietetics of Farm Animal and 
Hygiene of Food of Plant Origin, Veterinary Biochemistry, 
Chemistry and Biophysics. Absolventi tohoto doktorského 
studia dostávají titul Ph.D. uváděný za jménem. Fakulta má 
akreditaci také k vedení habilitačních a profesorských řízení 
v oborech vázaných na hygienu potravin, a je tedy fakultou, 
která zabezpečuje odborný růst vědeckých a pedagogických 
pracovníků po celé ČR. Mezinárodní prestiž Fakulty vete-
rinární hygieny a ekologie je významně podložena evaluací 
Evropskou asociací pro veterinární vzdělávání (EAEVE), 
která nás zařadila do prestižního seznamu vybraných evrop-
ských veterinárních fakult. Naši absolventi jsou tak připra-
veni vykonávat jakoukoli veterinární činnost v rámci EU 
a jejich diplom je ve všech zemích EU uznávaný nejen pro 
výkon praktického veterinárního lékaře, ale i pro výkon stát-
ního veterinárního dozoru. V současné době na naší fakultě 
studuje 973 studentů. Zájem uchazečů o studium na naší 
fakultě převyšuje naše kapacitní možnosti.
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Fakulta je rozdělena do osmi ústavů, které řeší následu-
jící problematiky: Ústav hygieny a technologie masa (před-
nostka prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.) se vedle výuky 
produkce a zpracování masa zaměřuje na sledování vlast-
ností masa, ryb, zvěřiny a drůbeže, výskyt patogenů v mase 
a vlivy technologií zpracování masa na zdravotní nezávad-
nost masa a masných výrobků. Ústav hygieny a technologie 
mléka (přednostka prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.) je 
zaměřen na oblast hygieny a technologie produkce a zpraco-
vání mléka a mléčných výrobků a výživu člověka, výzkumně 
je zaměřen do analytické chemie potravin a mikrobiologie 
mléka. Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce 
(přednostka doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.) pro-
vádí výuku a výzkum v oblast hygieny a technologie rostlin-
ných potravin a surovin a je výrazně zaměřen na mikroskopii 
potravin a analýzu přísad v potravinách. Ústav výživy, zoo-
techniky a zoohygieny (přednostka prof. Ing. Eva Straková, 
CSc.) řeší problematiku zdravé výživy zvířat, u hospodář-
ských zvířat především k produkci bezpečných potravin živo-
čišného původu, výzkumně je zaměřen především do chovu 
drůbeže a produkce drůbežího masa. Ústav veřejného vete-
rinárního lékařství a toxikologie (přednosta prof. MVDr. 
Vladimír Večerek, CSc., MBA) působí v oblasti veterinární 
a potravinářské legislativy, veřejného veterinářství a ochrany 
zvířat, pracoviště toxikologie je výzkumně zaměřeno do 
oblasti toxikologie ryb a ekologických vlivů především na 
vodní organismy. Ústav ekologie a ochrany životního pro-
středí (přednosta doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.) se 
zabývá výukou ekologických disciplín, ale také problema-
tikou ryb, včel a lovné zvěře, výzkumně se zabývá sledováním 
lokalit s vyšším rizikem ekologického zatížení a vlivem pro-
středí na živočichy a samozřejmě na potravní řetězec. Ústav 
biologie a chorob volně žijících zvířat (prof. MVDr. Ivan 
Literák, CSc.) zajišťuje výuku v oblasti obecné biologie, 
základů genetiky a zoologie, výzkumně se zaměřuje na moni-
torování volně žijících živočichů v ekosystému od morfologie 
až do molekulární úrovně a také na vlivy produkce a zpraco-
vání potravin na biodiverzitu živočichů. Ústav biochemie, 
chemie a biofyziky (přednosta doc. MVDr. Ladislav Malota, 
CSc.) staví teoretický základ pro studium veterinárních 
a hygienických disciplín, výzkumně je zaměřen především 
na analýzu rizikových prvků a radioizotopů v biologických 
materiálech a je metodicky podpůrným ústavem pro praxi. 
Naše fakulta velmi spolupracuje se sesterskou Fakultou 
veterinárního lékařství, která řeší především zdraví zvířat, 
a její jádro výuky i výzkumu je tedy v klinických disciplí-
nách a tradičních navazujících veterinárních oborech. Jsme 
úzce provázáni nejen v oblasti integrované výuky, ale také ve 
výzkumných týmech. 

Těžiště vědecko-výzkumné činnosti Fakulty veterinární 
hygieny a ekologie již šest let spočívá v řešení výzkumného 
záměru s názvem Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality 
potravin, do kterého je zapojena celá fakulta a vybrané ústavy 
sesterské Fakulty veterinárního lékařství. Výzkumný záměr 
vychází z koncepce vymezené Evropskou unií na zvýšení 
důvěry spotřebitele v nezávadnost potravin v Evropě zalo-
žené na sledování potraviny od surovin v prvovýrobě přes 
potravinářský průmysl, distribuční sítě a obchod až po koneč-
ného spotřebitele. Je zaměřen na rozpoznávání a identifi kace 
jednotlivých nebezpečí, která by prostřednictvím potravin 
mohla ohrozit zdraví člověka. Na FVHE jsou samozřejmě 
řešeny vědecko-výzkumné projekty Grantové agentury ČR, 
Grantové agentury Akademie věd ČR, Národní agentury 
pro zemědělský výzkum, Národního programu výzkumu II 
a další. Ústavy jsou zapojeny do řešení aktuálních problémů 
v praxi formou přímé smluvní spolupráce, ale také z vypisova-
ných podnikových grantů. Pro fi nancování a vyhodnocování 
projektů menšího rozsahu se zapojením studentů je zřízena 
Interní grantová agentura VFU.

Těžiště výuky hygieny a technologie potravin na 
naší fakultě je tradičně jako na jiných vysokých školách 

Kontrola teploty opracování masného výrobku

Výuka prohlídky jatečných zvířat

Takto vypadá párek pod mikroskopem.
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v přednáškách a cvičeních. Obrovskou naší devízou je ale 
samostatná práce studentů v poloprovozních dílnách, výborně 
vybavených laboratořích a v kooperujících podnicích. Je výji-
mečné, aby přímo v areálu univerzity byly experimentální 
a výukové jatky, které jsou schválené jako provozní i po stránce 
přísných veterinárně hygienických parametrů EU. Učíme zde 
nejen technologii porážení, ale správné manipulace s jateč-
nými zvířaty, jsme zde schopni samozřejmě zajistit jakákoliv 
školení či kurzy v oblasti welfare, hygieny provozů, sanitace 
aj., provádíme zde fi nalizaci pokusů na jatečných zvířatech 
vyžadující jakékoliv speciální úkony po poražení, od měření 
výtěžností, kvality masa a další speciální úkony nerealizova-
telné v běžných provozech. Součástí komplexu jsou samo-
zřejmě dostatečné chladicí kapacity a bourárna. Je jistě velmi 
přínosné, že naši absolventi si mohou celý provoz několikrát 
sami „osahat“, do řady operací a kontrol se i zapojit. Na tento 
provoz navazuje masná dílna, která byla zbudována bývalým 
Výzkumným ústavem masného průmyslu a prošla několika 
rekonstrukcemi. Máme výborné zkušenosti s výukou, kde 
studenti sami vyrábí masné výrobky, jsou upozorňováni na 
své technologické a hygienické chyby a své výrobky posuzují 
v laboratořích. Již není žádným tajemstvím, že v současné době 
připravujeme výstavbu nové dílny, prostorově větší a vyba-
vené podle nejnovějších poznatků a požadavků. Je to investice, 
která nám otevírá pole k mnohem užší spolupráci s výrobními 
podniky, jejich dodavatelskými organizacemi a umožňuje nám 
realizovat řadu výstupů vědy a výzkumu do praxe. Pro provoz 
tohoto zařízení je však nutná vazba s blízkým provozem, který 
je schopen plnit naše někdy velmi specifi cké požadavky. Na 

jatkách v Tišnově máme zbudované středisko praktické výuky, 
kde se naši studenti učí především prohlídku jatečných zvířat 
a masa a výuku, která vyžaduje denní provoz, ale také klid pro 
výklad a ukázky, což je v běžném provozu těžko realizovatelné. 
Samostatné poloprovozní výukové dílny máme zbudované 
také pro zpracování ryb a rybích výrobků, na Ústavu hygieny 
a technologie mléka je zařízena dílna na ošetření mléka a pro 
výrobu mléčných výrobků, samozřejmě s dokonalým labora-
torním zázemím pro mikrobiologii, chemické rozbory a spe-
cializovanou laboratoř pro senzorickou analýzu. Ano, toto 
zázemí nás dnes staví do čela nejen našich, ale i evropských 
vysokých škol zaměřených na hygienu a technologii potravin. 
Z tohoto důvodu začínáme organizovat především pro okolní 
středoevropské veterinární fakulty výukové a školicí kurzy, 
které i pro ně zabezpečí dostatečný kontakt studentů se zví-
řaty, surovinami a potravinářskou technologií.

Přednost naší specializované fakulty je v tom, že učíme 
naše studenty nejen technologické postupy, veterinární hygie-
nickou legislativu či umění řídit, ale stavíme na biologic-
kých základech a pohledech na potraviny v celém komplexu 
produkce, zpracování a obchodu. Současná „průmyslová“ 
potravinářská výroba dává pocit nadřazenosti techniky, tech-
nologických postupů a ekonomických výsledků nad vším 
ostatním, ale v žádném případě se nesmí odklonit od biologic-
kého základu. To si začínáme uvědomovat již všichni. Člověk 
je přece nedílnou součástí biologického systému, ekosystému, 
který pouze využívá a usměrňuje ve svůj prospěch, ale nesmí 
ho v žádném případě nevratně a vědomě poškozovat. Potravi-
nové suroviny jsou jedním z důležitých součástí ekosystému 
celé planety, což jistě budeme s exponenciálním růstem popu-
lace stále více pociťovat. Ekologické zaměření naší fakulty je 
logickým vyústěním trendů ochrany celého potravinového 
řetězce. Věnujeme se nejen tradičním ekologickým vlivům 
a interakcím životního prostředí se živočichy, ale především 
vlivu životního prostředí na kvalitu a zdravotní nezávadnost 
potravin, ale také vlivu potravinářského průmyslu na své okolí. 
Naši studenti jsou vzděláváni v celém komplexu potravinářské 
výroby od zemědělské produkce až po spotřebitele. Snažíme se 
naplnit cíle, které zazněly na naší univerzitě mnohem dříve než 
z ofi ciálních míst v Bruselu – jednoduché schéma moderního 
dozoru nad potravinami – od vidlí až na vidličku.

Pro naši fakultu je důležité, aby naše výuka i výzkum byly 
provázány s praxí. Zde přece nachází uplatnění naši absol-
venti i výsledky bádání. Naše kontakty s výrobní sférou potra-
vinářského průmyslu byly vždy na výborné úrovni. Jistě proto, 
že řada ředitelů a vedoucích pracovníků významných podniků 
jsou našimi absolventy. Při slavnostním zasedání vědecké 
rady fakulty v říjnu 2010 byly proto některé z podniků oceněny 
veřejným oceněním. Za vynikající dlouholetou spolupráci 
obdržely čestná uznání také podniky: MP Krásno, Kostelecké 
uzeniny, Masokombinát Polička, společnost Váhala a spol., 
Kmotr Kroměříž, mlékárny skupiny Interlacto a společ-
nost Trumf. Naše fakulta si je dobře vědoma, že svoje absol-
venty připravujeme pro práci v potravinářském průmyslu, 
Státní veterinární správě, Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci a dalších výrobních a kontrolních orgánech. Bez úzké 
vazby s praxí, návštěv podniků a přednášek vedených přímo 
odborníky z praxe se jistě neobejdeme. Je to ale potřeba obou-
stranná. Uvědomují si ji nejen naši absolventi, kteří dnes řídí, 
či dokonce vlastní významné potravinářské podniky. Dovolte 
mi, abych alespoň některé jmenoval: MVDr. Oldřich Gojiš, 
MVDr. Ladislav Hájek, MVDr. Josef Kameník, CSc., MVDr. 
Pavel Kužniar, MVDr. Jan Lazecký, MVDr. František Mikeš, 
MVDr. Pavel Mikuláš, MVDr. Radek Staněk, MVDr. Pavel 

Bádám, nerušit!
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Váhala, MVDr. Bohumil Volf. V řadě případů je studium na 
naší fakultě již tradicí jako v rodinách MVDr. Josefa Augus-
tina, MVDr. Františka Dolejšího či MVDr. Josefa Hantsche 
a dalších.

Vazbu naší fakulty na praxi a přední univerzity vázané na 
výzkum potravin dáváme také najevo složením naší vědecké 
rady. V tomto prestižním orgánu zasedají mimo naše domácí 
vědecké pracovníky: prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., prof. 
MUDr. Zuzana Derfl erová Brázdová, DrSc., prof. Ing. Ivo 
Ingr, DrSc., doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., doc. MVDr. 
Milan Malena, Ph.D., prof. MVDr. Dionýz Máthé, Ph.D., 
doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., prof. Ing. Jana Simeono-
vová, CSc., Ing. Ladislav Staruch, Ph.D. Ing. Jakub Šebesta, 
Ing. Miroslav Toman, CSc., prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D., 
MVDr. Josef Velecký a MUDr. Michael Vít, Ph.D. Vážíme si 
této spolupráce. Jsme přesvědčeni, že již jen pravidelné setká-
vání přináší pro všechny účastníky nejen společenský, ale jistě 
i profesní přínos.

V letošním roce jsme poprvé vyznamenali řadu význam-
ných osobností hygieny potravin, potravinářského výzkumu 
a výroby. Na plaketě děkana FVHE jsme zvolili portrét význam-
ného představitele nejen české, ale i mezinárodní hygieny 
potravin – prof. MVDr. Zdeňka Matyáše, CSc. Byl osobností, 
která se zasloužila o rozvoj našeho oboru nejen u nás, ale 
i ve Světové zdravotnické organizaci v Ženevě. K hlubšímu 
zamyšlení jistě jsou dnes jeho slova o nutnosti jednotného 
státního dozoru nad potravinami směřujícího k jedinému cíli 
– zajištění výživy a ochraně zdraví člověka. Toto dnes nejvyšší 
fakultní vyznamenání převzali: prof. MVDr. Josef Holec, CSc. 
– emeritní profesor katedry hygieny a technologie potravin, 
specialista na hygienu a technologii mléka uznávaný v praxi, 
MVDr. Jaromír Lát, CSc. – významný odborník v oboru 
hygieny a technologie masa, emeritní ředitel Výzkumného 
ústavu masného průmyslu v Brně, Ústavu pro vyšetřování 

potravin v Praze, expert Státní veterinární správy, osobnost 
uznávaná mezi všemi hygieniky a potravináři, prof. MVDr. 
Ján Pleva, DrSc. – emeritní profesor a dlouholetý vedoucí 
Ústavu hygieny potravín UVL Košice, významná a nepře-
hlédnutelná osobnost v oboru hygiena potravin nejen na Slo-
vensku, prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, CSc. – profesor Ústavu 
hygieny potravin, po čtyři volební období rektor UVL Košice, 
Dr.h.c. na VFU Brno, zakladatel sdružení středoevropských 
veterinárních fakult Vetnest, prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc. – 
emeritní profesor ústavu technologie potravin MeU Brno, 
děkan agronomické fakulty, předseda redakční rady časopisu 
Maso, zakladatel odborných seminářů, MVDr. Josef Radoš 
– významný odborník v oboru technologie masa, ředitel 
masokombinátu Planá nad Lužnicí, náměstek ministra země-
dělství, zakladatel redakce Agral, MVDr. Ivan Hlobil – repre-
zentuje skupinu kolegů, kteří odešli do zahraničí, vypracoval 
se až do funkce ředitele veterinární služby v Zurichu, odkud 
spolupracoval s naší fakultou, doc. MVDr. Milan Malena, 
Ph.D. – odborník v oboru veřejného veterinářství, ústřední 
ředitel SVS Praha, doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. – uzná-
vaný odborník v oblasti veterinárního hygienického dozoru, 
byl ústředním ředitelem SVS Praha, Ing. Jakub Šebesta – 
ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 
ministr zemědělství ČR a naše absolventka MVDr. Milena 
Vicenová, která vedla přibližovací jednání ČR do EU, minis-
tryně zemědělství ČR a dnes stálá představitelka ČR při EU 
v Bruselu. Je to jistě vynikající prestižní skupina. Věřte, že 
již jenom jejich setkání a osobní prezentace před zaplněnou 
aulou bylo pro všechny přítomné výjimečné.

Kvalitu každé školy jistě vytvářejí její absolventi. Setkání 
absolventů Fakulty veterinární hygieny a ekologie na letoš-
ních oslavách výročí fakulty a již čtyřicáté konferenci Lenfel-
dovy a Hoklovy dny nás ubezpečilo, že naše cesta je správná. 
Na naše absolventy můžeme být jistě hrdí.

 �

Ekologie v praxi
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Táta Hašlerek – 
František Lhotský

František Lhotský, jeden z českých selfmademanů, později 
nazvaný „tátou Hašlerek“, se narodil 17. 10. 1884 v Bře-

žanech nad Ohří ve staré selské rodině jako prostřední ze tří 
synů. Po obecné škole v Budyni n/Ohří a třech třídách měš-
ťanky v Libochovicích absolvoval poslední ročník v Ústí nad 
Labem, kde chtěl přejít na elektrotechnickou průmyslovku. 
Jeho otec patřil mezi moderně myslící hospodáře a byl jedním 
z iniciátorů vzniku záložny v Budyni, ale také zároveň jedním 
z ručitelů. A tak když jednoho dne pokladník záložnu vytune-
loval a s hotovými penězi zmizel, přišel o statek a také o život. 
To byl konec studia pro syny, se kterými se od té doby mat-
ka musela protloukat sama. František se proto šel učit proda-
vačem v koloniálu u svého strýce Daniela v Ledvicích u Du-
chcova, kde v roce 1902 dostal výuční list. Pak pracoval jako 

prodavač u fi rmy Carl Anderle v Žatci do roku 1905, kdy se 
s matkou přestěhoval do Prahy. Zde působil u fy Macák v Hy-
bernské ulici a v letech 1908–10 u fy Lippert Na Příkopě. Poté 
se stal úspěšným obchodním cestujícím s účtovacími poklad-
nami NCR fi rmy National ve středních a jižních Čechách. To 
mu umožnilo se v roce 1912 osamostatnit a založit obchodní 
jednatelství a komisionářství s lahůdkami a potravinářským 
zbožím v Trojické ulici. Krátce na to rozšiřuje své působení 
o velkoobchod s cukrovinkami, kde ho zastihuje vypuknu-
tí 1. světové války. Naštěstí na rozdíl od Švejka nebyl uznán 
schopným vojenské služby se zbraní a byl přidělen na pražský 
superiorát, což mu umožnilo řídit dále přes válečná omezení 
své obchodní podnikání. To roku 1915 rozšiřuje o sklad v uli-
ci Pod Slovany čp.1975-II, kde pak bydlí i jeho matka a mlad-
ší bratr Oldřich, kterého později, již jako vojáka, zachraňuje 
před polním soudem za údajné poskytnutí cigarety ruskému 
zajatci. Po dalších dvou letech přestěhovává velkoobchod do 
domu čp. 382 na rohu Podskalského (později Palackého) ná-
břeží.

Po skončení války ohlašuje vlastní výrobu cukrovinek 
v dílně na Vinohradech v Komenského ulici 35 (dnes Bel-
gické) a 30. 4. 1919 získává písemný souhlas Emy Destinové 
s užitím jejího jména pro bonbony Destinky. O rok a půl poz-
ději pak získává přímo v kabaretu Lucerna, a to 13. 12. 1920, 
souhlas Karla Hašlera, aby cukrovinky proti chrapotu a kašli 
nesly jeho jméno – a od té doby dříve mnohem méně známé 
bonbony Caruso nesou označení Hašlerky. Občas uváděné 
tvrzení, že a kolik si Hašler za tento souhlas řekl, není ničím 
podloženo. Hašler byl sice nepochybně také dobrý obchodník, 
ale právě proto si určitě uvědomil, že na takto zdarma šířené 
reklamě svého jména absolutně neprodělá.

V roce 1922 kupuje František Lhotský v Praze Michli na 
„Krhounkově poli“ v Nerudově ulici (dnes Magistrů) roze-
stavěnou výrobní budovu, kam se výroba postupně přestě-
hovávala, budova dostavovala a zvyšovala o 2 podlaží. O rok 
později výroba v tomto objektu zahájila plný provoz, i když 
správa zatím zůstávala v ulici Pod Slovany.

Reklamě na všechny výrobky byla ve fi rmě vždy věnována 
velká pozornost. Pracovaly na ní např. ateliéry arch. Ing. Emila 
Weisse ve Štěpánské ulici, Maxe Pragera v Chebu, ak. malíř 
František Voborský a především ak. malíř Josef Vodrážka, 
který v roce 1929 vytvořil populární fi gurku pana Vozába. K té 
se váže zábavná historka o následném soudním sporu. V tehdy 
dosažitelných podkladech jako telefoní seznam apod. se jméno 
Vozáb nevyskytlo, a tak nikdo žádné komplikace nečekal. 
Jenomže se prý snad v Kobylisích vyskytl právník, který občana 
Vozába sehnal a fi rmu zažaloval pro zneužití jména a zesměš-
nění jeho nositele. U okresního soudu sice vyhráli, ale advokát 
fi rmy podložil odvolání důkazy, které by u vyšších instancí prý 

Ruční balení některých druhů bonbonůLevá část budovy je z r. 1936, pravá část z r. 1922
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garantovaly výhru. Jenomže žalující strana začala pak argu-
mentovat, že onen občan je nemajetný, a tak že by i v případě 
výhry veškeré soudní výlohy musela hradit fi rma. Prý smír za 
„pouhých“ pět tisíc byl i tak pro žalovaného výhodou. Další 
výrobky a jejich představitelé již podobné problémy neměly 
– karamely Mňam, Cu-krůů, Chaplinky, Luzínek, Pepinky 
(podle postavy z operety Járy Beneše „Pepina Rejholcová“), 
Tenori, Brustin, Citronella, Ex-šuměnky (Božská Betty), 
čokoládové lahvičky ve tvaru lahví Mělnického vína a origi-
nálních vinět atd. Ještě tři konkrétní formy reklamy je nutné 
zmínit. Jednou z nich byl železniční nákladní vůz ČSD řady 
Z, jehož pestrá a sytá grafika zcela zapadala do reklamní 
strategie podniku a měla výhodu neustálého pohybu po celé 
železniční síti. Druhou byly dva dodávkové automobily se 
speciální válcovou karoserií ve tvaru tuby Hašlerek (viz foto), 
které postavila známá pražská karosárna fi rmy Uhlík. Jedno 
z těchto vozidel s motorem Praga se ve velmi zbědovaném 
stavu zachovalo v zastrčeném objektu bývalých Pražských 
čokoládoven, odkud jej získal a pečlivě zrekonstruoval Emil 
Příhoda do svého muzea Auto-Praga. Třetí reklamou byla asi 
metr vysoká písmena tvořící nápis LHOTSKÝ HAŠLERKY 
PRAHA v zahradnictvích mezi ulicí Podviní a tokem Rokytky, 
perfektně viditelná a upoutávající pozornost cestujících vlaky 
z Denisova a Wilsonova nádraží přes Vysočany.

V letech 1935–6 se staví v Michli nová budova s výrob-
ními a kancelářskými prostorami i byty pro zaměstnance, 
která navazovala na stávající objekt. Velkoobchod se roku 
1938 přestěhoval do Biskupské ulice č. 6, ale pak došlo k oku-
paci a brzy k následujícímu zásadnímu omezení výroby, které 
mohlo být jen zčásti kompenzováno, např. výrobou některých 
léčiv. Přesto se podařilo v roce 1943 zřídit pro zaměstnance 
závodní kuchyň s jídelnou, a to i za cenu rizika se sháněním 
potravin nejenom na ofi ciálním trhu.

Takřka celoživotním hobby Františka Lhotského byl 
ovocný sad a okrasná zahrada, kterým se věnoval velmi 
intenzivně ve svém volném čase nejen prakticky, ale i teore-
ticky jako místopředseda Společnosti přátel zahrady. Ale ani 
ve veřejném životě nestál stranou, působil např. v Pražské 
besedě, Matici školské, v profesních svazech obchodu a prů-
myslu i v Klubu českých turistů. Oceněním jeho práce bylo 
v roce 1936 jmenování vládou ČSR komerčním radou, tedy 
přísedícím obchodního soudu.

Rozběh výroby v poválečném období nebyl samozřejmě 
jednoduchý, a to nejen pro nedostatek surovin, ale i pro vmě-
šování se nově etablovaných organizací do řízení. V pátek 28. 
února 1948 sděluje předseda ZV ROH Dušek spolu s před-
sedou akčního výboru a partaje majiteli, že od pondělí má 
zákaz vstupu do podniku, ale musí být kdykoliv k dispozici. Po 
přibližně čtvrtletní pauze se mu podařilo získat zaměstnání 

Strojové balení ruliček Hašlerek Dodávkový vůz jako pojízdná reklama

Vlastnoruční souhlas Karla Hašlera s užitím jména

obchodního zástupce výrobce žiletek, které však také skončilo 
združstevněním tohoto podniku a vážným onemocněním – 
mozkovou příhodou. Přes tento zdravotní stav dostává v únoru 
1953 výměr Ústředního národního výboru hlavního města 
Prahy k vyklizení bytu a vystěhování do Habartic, okres Frýd-
lant. Toho se naštěstí nedožil. 17. března 1954, tedy o rok poz-
ději, umírá.

Výroba cukrovinek v Michli nepřečkala socialistické zpro-
duktivňování výroby a byla přesunuta do Modřan do bývalé 
Rupy. Objekt byl potom určitou dobu sklady ministerstva 
obrany a pak byl přiveden postupně přes ZPA, Elektromon-
tážní závody a Regulu k zániku a developerem Orca přestavěn 
na bytovky.

V tomto období si připomínáme právě 90. výročí sériové 
výroby známých bonbonů proti kašli, které nepochybně přežijí 
i další desetiletí. 

Z dobového materiálu a rodinného archivu 
sestavil syn Ing. František Lhotský.

�



Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

7
/

2
0

1
0

88

Obsah:
3

Editorial
Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc., AGRAL s. r. o.

4
Jak dosáhnout větší konkurenceschopnosti 

v potravinářství 
Ing. KAREL TUREČEK, MZe

6
Bilance Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

– výsledky zasluhující ocenění
Ing. ZDENĚK JURAČKA, SOCR ČR 

11
Postavení zemědělců, potravinářů

a obchodníků na trhu – vzájemný vliv
(symbióza, či vzájemný boj?)

Doc. Ing. EVA ROSOCHATECKÁ, CSc.,

Ing. LUBOŠ SMUTKA, Ph.D., ČZU v Praze

17
Vánoční kapří odysea

Ing. VÁCLAV ŠILHAVÝ,

Rybářské sdružení ČR

19
Český chléb – zdroj energie

a nutričních látek
Ing. EVA NOVÁKOVÁ, IREKS ENZYMA s. r. o.

22
Zdravá abeceda – projekt zdravého životního stylu 

zaměřený na děti
NIKOLA KŘÍSTEK, AISIS, o. s.

25
Potraviny a údajná chemická rizika

Ing. CTIBOR PERLÍN, CSc.,

VÚPP, v. v. i.,

MUDr. BOHUMIL TUREK, CSc.,

Společnost pro výživu

30
Muškát, nové koření

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK, spol. s r. o.,

WIBERG GmbH

33
Interview s Ing. Františkem Šámalem,

předsedou Českého svazu pivovarů a sladoven
Ing. JOSEF VACL, CSc.

38
Úspěšná spolupráce průmyslu s obcemi

Ing. LUKÁŠ GROLMUS,

EKOKOM, a. s.

55
Současný stav v produkci drůbeže

MVDr. FRANTIŠEK MATES,

Sdružení drůbežářských podniků

59
Jakost výrobků z masa dříve a nyní

MVDr. JOSEF RADOŠ

65
Ach, ty ceny...

PAVEL FILIP,

Svaz průmyslových mlýnů

České republiky

68
Svatomartinské víno

Ing. JIŘÍ SEDLO, CSc.,

Svaz vinařů České republiky

71
Koření – nezbytná součást

uzenářských výrobků
Doc. JUDr. Ing. OLDŘICH TVRDOŇ, CSc.,

Mendelova univerzita v Brně

75
Nová vyhláška o požadavcích na čistotu 

a identifikaci přídatných látek
– vyhláška  č. 235/2010 Sb.

MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

MVDr. MARTIN HOSTOVSKÝ,

FVHE, VFU Brno

77
Putování za sýry

Sýrařská novozélandská zkušenost – 7. část
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

ČMSM

80
Fakulta veterinární hygieny a ekologie v Brně

Doc. MVDr. LADISLAV STEINHAUSER, CSc.

86
Táta Hašlerek – František Lhotský

Ing. FRANTIŠEK LHOTSKÝ



Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

7
/

2
0

1
0

89

Contents:
25

Food products and alleged chemical risks
Ing. CTIBOR PERLÍN, CSc.,

VÚPP, v. v. i.,

MUDr. BOHUMIL TUREK, CSc.,

Nutrition Society

Chemical and physical properties of food 
products. Food safety, additives.

30
Nutmeg, piment

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK, spol. s r. o.,

WIBERG GmbH

Another part of the serial about spices.

33
Interview with Ing. František Šámal, Chairman

of the Czech Union of Breweries and Malt Houses
Ing. JOSEF VACL, CSc.

An interview.

38
A successful cooperation of industry with 

municipalities
Ing. LUKÁŠ GROLMUS,

EKOKOM, a. s.

About the company operating a nation-wide system 
ensuring sorting, recycling, and use of waste 

packing materials at the European level.

55
A present state of the poultry production 

MVDr. FRANTIŠEK MATES,

Association of Poultry Production Companies

Development of production as well as consumption
of poultry meat on domestic as well as world market.

59
Quality of meat products in the past and now

MVDr. JOSEF RADOŠ

Thoughts concerning the issues of quality of meat
and smoked meat products in the last century and now.

65
Oh, those prices...

PAVEL FILIP,

Union of Industrial Mills of the Czech Republic

Prices of bakery products with regard 
to increased prices of cereals.

3
Editorial

Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc., AGRAL s. r. o.

4
How to achieve better competitiveness

in food industry sector 
Ing. KAREL TUREČEK, Ministry of Agriculture

Ways to achieve better competitiveness 
in food industry sector  – prestigious brands, new project

of the Ministry of Agriculture.

6
Assessment of the Union

of Trade and Tourism of the Czech Republic
– results deserving appreciation

Ing. ZDENĚK JURAČKA,

Union of Trade and Tourism

of the Czech Republic An interview.

Position of farmers, food producers,
and traders on market – a mutual infl uence 

(symbiosis or mutual fi ghting?)

11
Position of farmers, food producers, and traders

on market – a mutual influence
(symbiosis or mutual fighting?)

Doc. Ing. EVA ROSOCHATECKÁ, CSc.,

Ing. LUBOŠ SMUTKA, Ph.D.,

Czech Agricultural University in Prague

About a complicated situation
in the fi eld of mutual relations between 

suppliers and buyers of food chain.

17
Christmas carp Odyssey

Ing. VÁCLAV ŠILHAVÝ, Fishery Union of the Czech Republic

The tradition of Christmas carp

19
Czech bread

– a source of energy and nutrients
Ing. EVA NOVÁKOVÁ, IREKS ENZYMA s. r. o.

Bread, bakery products, and pasta – a basis of healthy 
diet pyramid as the main source of energy.

22
The Healthy ABC

– a project of healthy life style focusing on children
NIKOLA KŘÍSTEK, AISIS, o. s.

Activities of the Healthy ABC project. 
The Danone a. s. company.



Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

7
/

2
0

1
0

90

 

– odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod. Vydává: AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4,
tel.: 296 374 652, fax: 296 374 658, e-mail: p.revue@agral.cz, http: // www.agral.cz. Oddělení inzerce a administrace 

tel.: 296 374 657, fax: 296 374 658. Šéfredaktorka: Věra Fillnerová. Objednávky vyřizuje: Abont  s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3,
tel./fax: 222 781 521, e-mail: abont@seznam.cz . DTP a grafi cká úprava: Pavel Vodička. Tisk OMIKRON Praha. ISSN 1801-9102 Evidenční číslo: 
MK ČR E 15151. Periodicita dvouměsíční. 7. ročník. Cena včetně úhrady poštovného – 115 Kč, roční předplatné 805 Kč. Vydáno 23. 11. 2010.

68
Saint Martin’s Wine
Ing. JIŘÍ SEDLO, CSc.,

Union of Wine Producers of the Czech Republic

What kinds of wine are called Saint Martin’s Wine
– its celebration, kinds, sales results, consumption. 

71
Spice – a necessary part of smoked meat products

Doc. JUDr. Ing. OLDŘICH TVRDOŇ, CSc.,

University of Mendel in Brno

The author speaks about spices in general, about their quality, 
kinds, prices as well as trade within this food industry article.

75
New decree on the requirements

for pureness and identification of additives
– Decree No. 235/2010 Sb.

MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

MVDr. MARTIN HOSTOVSKÝ, FVHE, VFU  Brno

Another part of legislative serial.

77
Wandering through cheese regions

Experience of New Zealand cheeses
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Czech-Moravian Dairy Union

At this time, we will hear about
the cheeses of New Zealand…

80
Faculty of Veterinary Hygiene

and Ecology in Brno
Doc. MVDr. LADISLAV STEINHAUSER, CSc.

A presentation of the faculty
of Mendel University in Brno.

86
The father of Hašlerky – František Lhotský

Ing. FRANTIŠEK LHOTSKÝ

A prominent personality
of food industry history.

Vánoční přání Agral






