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VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI,
letošní rok plný shonu a obav 
z něj se chýlí ke konci. Na jeho 
přesnější hodnocení je ještě 
brzy, ale všichni již dnes vědí, 
že museli letos pracovat usi-
lovněji a s větší vervou a že 
těch snazších „kšeftů“ letos 
až tolik nebylo. Celkově však 
k žádným katastrofám nedo-
šlo, potravinářská ekonomi-
ka stále „šlape“ svým tempem 
a naštěstí to příliš nemění ani 

určitý pokles spotřebitelské poptávky po některých po-
travinách a nápojích. A i to je určitá ekonomická zákoni-
tost, žádný strom neroste do nebe. 

Horší už je to s dosahováním realizačních cen při pro-
deji do obchodní sítě a zde bohužel šrouby stále fun-

gují. Nabídka je velmi vysoká, a nejen z tuzemské produk-
ce. A pak zbývá z prodeje potravin našim výrobcům velmi 
nízká část zisku, v mnoha případech uhradí prodejní ceny 
pouze nákladovost výrobku. A to není dobrý stav a nemů-
že jej změnit ani platnost přijatého zákona o významné 
tržní síle. I na jeho hodnocení je však příliš brzy. Je řada 
fi rem, které jej vítají, mám však i velmi rozpačité ohlasy 
zejména z řad manažerů středních a malých firem, kte-
ří z něj mají velké obavy. Nyní je to téma velmi živé. Mo-
mentální příprava na nové vzájemné podmínky potravi-
nářských výrobců a obchodu všechny velmi zaměstnává, 
a tak nemusí být současné hodnocení tím konečným. To 
ukáže čas. I když ekonomická teorie praví, že každý zá-
sah do tržních podmínek „z vnějšku“ nemůže bezchybnou 
funkci trhu nikdy vylepšit. Podpůrnou negativní analogií 
jsou veškeré zásahy států do automobilových společnos-
tí, bank a dalších velkých korporací, včetně pochybného 
„šrotovného“ pro auta. Svým založením se řadím k dost 
liberálním, avšak trh vidím vždy konzervativně. Jediné, co 
mi na našem trhu potravinami vadilo a vadí, je velmi nízká 
kultura vzájemných vztahů dodavatelů a odběratelů, ale 
i vzájemných vztahů mezi výrobci. A tato negace se dá vel-
mi těžko vměstnat do legislativního předpisu. A i když by 
se cesty našly, zatím se jimi nechodí. A i to chce svůj čas, 
pokud nasadím do svého myšlení více optimismu. A ani 
dvacet let práce a žití v krásných, i když velmi nabitých, 
současných podmínkách nemohlo vymazat z našich moz-
ků to, co našim spoluobčanům ze západnější Evropy nikdy 
do hlav nemohlo vlézt.

Ale teď trochu méně vážně a snad i slavnostně. Čekají 
nás letošní vánoční svátky a také oslava příchodu nového 
roku 2010. Přeji všem potravinářům, jejich dodavatelům, 
odběratelům, našim čtenářům ze škol, státní správy, po-
slancům a senátorům parlamentu, ale i všem ostatním na-
šim příznivcům krásné a pohodové Vánoce a velmi šťast-
ný příští rok. A protože bude o svátcích více volného času, 
přeji všem, aby měli čas se i zastavit nad četbou tohoto 
svátečního vydání časopisu Potravinářská Revue. A hlav-
ně, aby v ní našli poučení i zábavu.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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Potravinářské 
odvětví

si zaslouží
uznání

MVDr. JIŘÍ LIŠKA,
místopředseda Senátu

Parlamentu České republiky 

Vyzdvihovat význam potravinářského odvětví pokládám 
stále za velmi potřebné. A tímto tvrzením rád tento člá-

nek začínám, neboť zvláště dnes, při úplném dostatku potra-
vin na našem trhu, považuje tuto skutečnost řada lidí za na-
prostou samozřejmost. Velmi rád oceňuji skvělou práci vý-
robců potravin, velkých obchodních systémů, ale i malých 
prodejen potravin. Trh potravin u nás opravdu dobře fungu-
je. Potravinářství je tedy nutné brát jako nedílnou a nezastu-
pitelnou součást našeho hospodářství. Přesto není častým 
tématem jednání v Senátu, nebo obecně v Parlamentu. Je to 
především tím, že potravinářství je téměř zcela pod unijní le-
gislativou. Úkolem českého parlamentu je tedy především 
transponovat evropská nařízení do českých zákonů. Tam není 
možné cokoli měnit, zejména pak ve věcech základních. I tak 
je však nutné vždy hledat cesty našich národních zájmů a ne 
bezmyšlenkovitě přejímat ty legislativní směry Evropy, kde 
je možné mít řešení vlastní. To se dělo docela často v letech 
minulých, kdy jsme chtěli být „papežštějští než papež“, ane-
bo to bylo prosté pohodlí lidí – úředníků, politiků, ale vlastně 
i celé odborné veřejnosti. Podobné to je s legislativou dalších 
odvětví našeho hospodářství, včetně zemědělství. I tam je vliv 
národních parlamentů výrazně omezen Evropskou unií. 

Přesto však existují různé snahy o národní řešení. A prá-
vě potravinářské odvětví se na jednom z nich v letošním roce 
podílelo. Bylo to projednávání zákona o významné tržní síle. 
Snaha posílit zákonem postavení výrobců a prodejců potra-
vinářských výrobků při obchodovaní s obchodními řetězci 
má za sebou nejen dlouhou historii, ale i několik neúspěš-
ných pokusů. 

Tento konkrétní návrh zákona procházel legislativním 
procesem opakovaně a neúspěšně od roku 2006. Několikrát 
byl odmítnut vládou České republiky. Jeho obecnější podo-
ba v současně schváleném znění si ovšem zachovala všech-
ny problematické rysy, které jsou v tomto zákoně obsaže-
ny. Myslím si, že tady je třeba být trochu podrobnější. Jeho 

konstrukce se pokouší rozšířit působnost Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže v jednom segmentu obchodních 
vztahů. Bylo by logičtější, kdyby byl býval novelizován zá-
kon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pokud 
by z dosavadní praxe nezajišťoval účastníkům tržních vzta-
hů rovnocenná postavení. Avšak z podstaty platného zákona 
plyne, že nový zákon je s ním zcela neslučitelný, dokonce jeho 
duchu odporuje. Vyjímá ke zvláštnímu zacházení jen některé 
subjekty, defi nované velikostí nad 5 mld. Kč čistého ročního 
obratu, a to výlučně na straně odběratelů. Je tedy především 
napadnutelný pro nastolování nerovnosti nejen mezi odběra-
teli a dodavateli, na které se kupodivu žádná velikost nevzta-
huje, ale také mezi většími a menšími odběrateli navzájem. 
Je zřejmé, že použití takto nastaveného kritéria se do zákona 
143/2001 Sb. zabudovat nedá. Hlavní argumentace prováze-
jící podávání a nakonec prosazení předmětného zákona smě-
řuje k „ochraně slabších subjektů obchodního vztahu“. Tuto 
ochranu však současná právní úprava poskytuje nejen v již 
zmiňovaném zákoně o ochraně hospodářské soutěže, v jeho 
§§ 10 a 11, kde se daleko přesněji defi nují rizika společné do-
minance, ale i v obchodním zákoníku a zákoně o cenách.

Uvádím ještě poznámku k etickému kodexu. Povin-
nost každého odběratele sepisovat vlastní etický kodex je ne-
pochopením, co obsahem takového textu vůbec může být. 
Z podstaty obsahu pojmu etický kodex vyplývá, že v několika 
tisícileté morálně-kulturní zkušenosti euro atlantické civili-
zace existuje pouze jediný dostatečně obecný, všeobecně při-
jatý etický kodex. Ten je východiskem platných ústav a záko-
nů. Chaos desítek rozdílných etických kodexů, po kterých se 
obecně z různých stran volá, nemůže nahradit základní zása-
dy slušného chování, které by měl mít každý z nás v sobě.

Z podstaty věci také nemůže zákon zlepšovat fi nanční 
situaci některých prodejců, ačkoliv to z jeho obsahu jakoby 
jasně vyplývá. Dosáhnout by toho totiž mohl jen dvojí cestou. 
Buď by část z konečné ceny výrobku přerozdělil od zpracova-
telů, dopravců a poskytovatelů dalších služeb na cestě výrob-
ků ke spotřebiteli (těch, kteří výrobky skladují, balí a podob-
ně). Takové zásahy deformující tržní vztahy dnes však nejsou 
prakticky uskutečnitelné. Nebo by toho mohl dosáhnout pro-
stým zdražením některých výrobků pro spotřebitele. 

Mám vážnou obavu, že jedním z pravděpodobných do-
padů může být prosté vyloučení „problematických“ dodava-
telů odběrateli. Půjde pak především o domácí subjekty, často 
obohacující trh o místní speciality. Trh u nás zešediví a ještě 
víc se tzv. zglobalizuje. S tímto nebezpečím určitě autoři zá-
kona nepočítali. 

Je nesporné, že v jednotlivých případech dochází a bude 
i v budoucnosti docházet u účastníků směny zboží a služeb 
k pokusům i praktikám zneužití svého a často ani ne domi-
nantního postavení. Zákonodárce, který hledá spravedl-
nost, musí dbát vyváženosti v obecně platných principech, 
ne v účelových a jednostranných řešeních. V případech zne-
užívání svého postavení kterýmkoliv účastníkem směny má 
být nejdříve využíváno stávající legislativní prostředí. Vím, 
že to je složité a také vím, jak obtížně a s jakými riziky se zís-
kávají důkazy a věrohodná dokumentace případů zneužití 
dominantního postavení. Potom chybí její zobecnění a chybí 
zhodnocení jejího vlivu na smluvní prostředí. 

Jistou obranou je korektní dokumentace jeho praktic-
kého působení do budoucna. Zrušení i špatného zákona je 
mnohonásobně obtížnější než jeho přijetí. Dokumentace 
jeho působení, či nepůsobení je nezbytnou podmínkou tako-
vého kroku. Tímto směrem se také vydává EU podle sdělení 
Komise. Ta konstatovala, že neexistuje v Unii dostatek pod-
kladů k legislativním nebo dokonce exekutivním zásahům, 
ale že zadala prozkoumání průhlednosti tvorby cen v celém 
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řetězci zúčastněných subjektů. To, co je zřejmé už dnes, je, že 
výkyvy cen placených producentům, nebo obecněji dodava-
telům, nejsou kopírovány do spotřebitelských cen a pokud, 
tak s několikaměsíčním zpožděním.V každém případě se vý-
razně stírají během cesty od dodavatele ke spotřebiteli a čas-
to hlavní podíl na tomto procesu má konečný prodejce. Ten ze 
své základní obchodní zkušenosti nemůže skokově zvyšovat 
ceny kvůli ostré konkurenci navzájem. Společný postup ře-
tězců samozřejmě také není schůdný kvůli kontrole antimo-
nopolních úřadů. 

To všechno jsou důvody, proč jsem přesvědčen, že tento 
zákon nemůže naplnit očekávání, která jsou do něj vkládána. 
Samozřejmě, byl bych rád, kdybych se mýlil a českým výrob-
cům a zpracovatelům tento zákon pomohl.

Myslím si, že důležité je také to, že naši potravináři se 
dostali díky velkým investicím především v době před naším 
vstupem do Evropské unie na více než srovnatelnou úroveň 
s potravináři v západní Evropě. Mám možnost sledovat vývoj 
našeho potravinářství na různých přehlídkách a veletrzích, 
a tak dobře vím, že naše produkty mají vysokou kvalitu. Tu 
podporuje i značka kvality Klasa, s jejímž označením máme 
na trhu řadu výborných výrobků. To, co našim spotřebitelům 
ještě chybí, je takové to „vlastenectví“, aby většinově dávali 
přednost domácí kvalitě před dovozovou laciností. A pak se 
velmi přikláním k rozvoji regionálních výrobků a místních 
specialit. Ale i zde se začíná něco dít. Stejně jako roste zá-
jem o biopotraviny, kde mají svoje rezervy všichni účastníci 
– zemědělská faremní výroba, výrobci potravin, ale i obchod. 
Rozvoj spotřeby tuzemských potravin by měl být programem 
a je na něm nutné pracovat.

Vím, že není jednoduché obstát v těžké konkurenci 
v rámci Evropské unie a vlastně nejen v ní. Nabídka je obrov-
ská, výroba také. Reklama má svoji nezanedbatelnou sílu a ne 
všichni ji dokáží odolat a ne všichni si ji na druhou stranu mo-
hou dovolit. Přes všechny ty obtíže a těžkosti jsem přesvěd-
čen, že české potravinářství má před sebou dobrou budouc-
nost. Je však nutné stále hledat cesty, jak obstát v tvrdém boji 
o místo na slunci.

To je nakonec moje přání českým potravinářům do no-
vého roku, který se již rychle blíží. Obstát v konkurenci, vy-
rábět kvalitní výrobky a zpříjemňovat jimi jídelníček spotře-
bitelů. 

Život ale není jenom práce, a proto si dovoluji popřát 
všem, kteří pracují v potravinářství, aby byli zdraví, šťastní 
a spokojení ve svých rodinách.

�
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Rok 
s Potravinářskou 
komorou – zákon 
o významné tržní 

síle vstoupil 
v platnost

Ing. MIROSLAV TOMAN, CSc.,
prezident Potravinářské komory ČR

Za nejvýznamnější aktivitu uplynulého období považu-
ji z pohledu Potravinářské komory ČR a samotných po-

travinářů projednávání zákona o významné tržní síle a jejím 
zneužití. Jistě všichni víte, že v loňském roce prošel Poslanec-
kou sněmovnou návrh zákona o významné tržní síle do dru-
hého čtení a bylo na nás, abychom zpracovali pozměňovací 
návrhy tak, aby byl splněn základní cíl tohoto zákona – na-
rovnání dodavatelsko-odběratelských vztahů. Na začátku 
ledna letošního roku proběhl v parlamentu seminář organi-
zovaný poslancem Skopalem, kde jsme jménem Potravinář-
ské komory obhajovali naši pozici v ostré diskuzi se zástupci 
SOCR a hospodářského výboru. V průběhu diskuse nad zá-
konem byl opuštěn koncept s etickým kodexem (který obsa-
huje například maďarská nebo anglická varianta) a bylo pre-
ferováno exaktní stanovení zakázaných praktik (podobně 
jako francouzská nebo slovenská varianta). 

Tento nový návrh byl skupinou poslanců předložen v Po-
slanecké sněmovně ve druhém čtení. Při projednávání ve vý-
borech k němu ani zemědělský ani hospodářský výbor nepři-
jal žádné usnesení a dne 15. 5. 2009 prošel tento nový návrh 
zákona o významné tržní síle v Poslanecké sněmovně třetím 
čtením. Samozřejmě, že šlo teprve o dílčí krok, návrh zákona 
čekalo ještě schvalování v Senátu a podpis prezidenta repub-
liky. Z tohoto důvodu bylo i nadále nutné shromažďovat kon-
krétní poznatky o praktikách obchodních řetězců a předklá-
dat je státní správě.

V průběhu června prošel návrh zákona o významné 
tržní síle Senátem, který ho neodmítl, ale vrátil zpět do Po-
slanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy, které se týka-
ly především toho, aby zákon měl působnost pouze v oblasti 
zemědělství a potravinářství. Dne 9. 9. 2009 byl poté zákon 
s pozměňovacími návrhy schválen Poslaneckou sněmovnou 
a čekali jsme na podpis prezidenta. 

Pan prezident návrh zákona o významné tržní síle a je-
jím zneužití nepodepsal s poukazem na to, že jde o nepřípust-
ný zásah do obchodních vztahů, který narušuje liberaliza-
ci trhu. V této souvislosti Potravinářskou komoru ČR velmi 
mrzelo, že pan prezident Klaus si nevyžádal od Potravinářské 
komory ČR jako zástupce potravinářského průmyslu v ČR 
žádné stanovisko ani vysvětlení, proč jsme přikročili k řešení 
našich obchodně-dodavatelských vztahů zákonem.

Jsem velmi rád, že Poslanecká sněmovna tomuto pseu-
doliberalismu nepodlehla a na začátku listopadu tohoto roku 
prezidentské veto přehlasovala a zákon vyšel dne 13. 11. ve 
Sbírce zákonů pod číslem č. 395/2009 Sb., jako zákon o vý-
znamné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských 
produktů a jejím zneužití.

Rozhodně ale nejsme přesvědčeni o tom, že jen tento zá-
kon narovná dlouhodobě pokřivené dodavatelsko-odběratel-
ské vztahy. V poslední době jsme se mnohokrát přesvědčili 
o obrovském tlaku řetězců na naše členy, ale i samotnou stát-
ní správu. Lze předpokládat, že obchodní řetězce využijí plat-
nosti zákona při obhajobě vylistovávání výrobců, zdražování 
potravinářských výrobků či jejich zvýšený dovoz.

PK ČR již mnohokráte upozornila, že neexistuje žád-
ná studie, která by potvrzovala vliv zákona o významné tržní 
síle na zvýšení ceny potravin. Pokud jde o dovozy potravinář-
ských produktů, pak ty rostou rok od roku stále více a v sou-
časné době (tedy v době, kdy žádný zákon o významné tržní 
síle neplatí) již tvoří více než 40 % sortimentu. Rostoucí dovo-
zy tedy jednoznačně nejsou žádným způsobem spojeny s fun-
gováním zákona.

Pokud jde o další aktivity Komory v otázce obchodních 
řetězců, zúčastnili se zástupci Komory společně s Agrární ko-
morou jednání V4 k obchodním řetězcům v Bratislavě. Vý-
měna poznatků ukázala, že slovenský zákon začíná fungovat, 
nicméně je obchodními řetězci intenzivně obcházen a vyža-
duje další novelizace. Nově se do slovenského návrhu dosta-
la i maximální hranice obchodní marže ve výši 20 %. Naopak 
podobný zákon v Maďarsku nefunguje a to z důvodu nedo-
pracování a nedodržování etického kodexu, který je v něm za-
kotven. 

Z našeho pohledu je důležitý společný postup v rámci re-
gionu. Bylo potvrzeno, že na prvním místě je pravdivé a úpl-
né informování spotřebitele – občana o praktikách, které vůči 
němu obchodní řetězce uplatňují, důležitá je spolupráce se 
spotřebitelskými organizacemi. 

Na základě průzkumu dopadů krize na potravinářský 
sektor, který jsme provedli v polovině února a kde bylo zjiš-
těno, že více než polovina podniků má potíže se získáváním 
bankovních úvěrů i se zvyšováním úrokové sazby, jsme pro-
jednali s tehdejším ministrem zemědělství Petrem Ganda-
lovičem a ředitelem PGRLF Martinem Karbanem rozšíření 
podpor PGRLF i na potravináře. Výsledkem byly dva progra-
my pomoci – první z nich poskytuje podnikatelům v potravi-
nářství fi nanční prostředky ke snížení úrokového zatížení či 
k zajištění úvěru od banky. Mimochodem více než polovina 
dotázaných potravinářů uvedla, že pokud vůbec úvěr od ban-
ky získali, zvýšila se jim úroková sazba. V obou případech ne-
smí dotovaná část úroků nebo garantovaná částka překročit 
50 milionů Kč. Celková částka alokovaná na tento program 
je 525 milionů Kč.
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Druhý program, tzv. faktoring, na který je vyčleněno 800 
milionů Kč, má pomoci řešit přechodný nedostatek vlastních 
fi nančních zdrojů u zemědělců, způsobený druhotnou pla-
tební neschopností zpracovatele. Jde opět o úhradu části úro-
ků nebo o poskytnutí částečného krátkodobého fi nancování 
– např. odkup pohledávek. V obou případech je za maximál-
ní považována částka 25 milionů Kč. Zatímco první program 
je potravináři využíván, u druhého programu byly na konci 
září podány pouze dvě žádosti. Domnívám se, že jestliže jsme 
ušli tak dlouhou cestu a podařilo se tyto programy prosadit 
a v Bruselu notifi kovat, neměli bychom je teď opouštět, ale 
naopak se snažit o jejich co největší využití.

V legislativní oblasti jsme vyjádřili nesouhlas s Pí-
semným prohlášením o koordinaci systému zálohování 
a návratnosti hliníkových obalů v rámci Unie, které vyzývá 
evropské instituce k zavádění zálohovaných plechovek ve 
všech členských státech. Bouři nevole vyvolalo také Eko-ko-
mem zamýšlené zvýšení poplatků za zpětný odběr a využi-
tí odpadů z obalů, které vnímají více než dvě třetiny potra-
vinářských (jak vyplynulo z průzkumu) výrobců jako silně 
poškozující zásah do jejich ekonomické situace. Rozhodně 
odmítáme tvrzení Ministerstva životního prostředí, že tří-
dění odpadů je záležitostí průmyslu, tudíž je na něm, aby 
situaci řešil. Vzhledem k tomu, že jsme nesouhlasili s pře-
nášením dalších „ekologických“ zátěží na průmysl, byl vy-
pracován dopis na premiéra Mirka Topolánka se žádostí 
o nezvyšování plateb a náhradu třídění vyšším energetic-
kým využitím surovin, tak aby nedocházelo k růstu nákla-
dů na systém.

Jsem rád, že se podařilo pro rok 2009 opět vyjednat pro-
středky pro podporu kvalitních potravin KLASA. Začátkem 
tohoto roku se ovšem objevily články, které Klasu považují již 
za přežitou a v podstatě nepotřebnou. S tím rozhodně nemo-
hu souhlasit. Nicméně je pravdou, že od vzniku Klasy uply-
nulo už téměř 6 let a je tedy nutné zaměřit pozornost také na 
jiné aspekty propagace kvality. To je například podpora pro-
dejních míst, zvýšení atraktivity značky pro potravinářské vý-
robce nebo projekt regionálních potravin, díky kterému by se 
dostaly do povědomí tradiční regionální speciality. O projek-
tu regionálních potravin intenzivně jednáme s Asociací krajů 
a SZIFem.

V oblasti zdravého životního stylu byl ukončen a vyhod-
nocen II. ročník soutěže pro žáky 5. ročníků základních škol 
Hravě žij zdravě. V současné době probíhá příprava ročníku 
třetího, pro který jsme získali podporu ze strany Ministerstva 
zdravotnictví. Pokud jde o další stěžejní téma práce skupiny
pro zdravý životní styl – GDA, pak nás rozhodně nepotěšila 
informace, že Výbor pro životní prostředí Evropského parla-
mentu se rozhodl odložit hlasování o legislativním návrhu
informací na potravinách pro spotřebitele včetně uvá-
dění GDA až na druhou polovinu roku 2009, tedy až na 
nově zvolený Evropský parlament. Vzhledem k tomu, že 
ve druhém pololetí předsedá Unii Švédsko, která má po-
měrně negativní postoj k GDA a prosazuje jejich způsob 
značení, obávám se, že nás čeká v tomto směru ještě usi-
lovná práce.

Na konci července schválila vláda rovněž obnovení pro-
gramu Školní mléko. Jako zástupce potravinářů musím říci, 
že pro nás má obnova programu Školní mléko význam v tom, 
že se přímo podílí na zvýšení spotřeby mléka a mléčných vý-
robků. Nejde totiž jen o to, že mlékárny mohou dodávat mlé-
ko do škol, ale především o to, že děti začnou vnímat mléko 
a mléčné výrobky jako nezbytnou součást každodenního jí-
delníčku a tento návyk přenáší samozřejmě i do své rodiny. 
Jenom pevně doufám, že zdravý rozum přetrvá na minister-
stvu zemědělství i po dalších parlamentních volbách a ne-

budeme o příštích prázdninách opět muset řešit ukončení
programu Školní mléko. 

Ve své činnosti pokračovala předloni založená Čes-
ká technologická platforma pro potraviny (ČTP), sdru-
žující v současnosti více než sto členů z oblasti podniká-
ní, vědy a výzkumu i veřejných institucí. Platforma je nyní 
zainteresovanými stranami vnímána jako nástroj, kte-
rý může výrazně napomoci zvýšení konkurenceschopnos-
ti českého potravinářského průmyslu zejména díky cílené
investiční podpoře výrobců v oblasti inovací a zavádění no-
vých technologií.

Úspěšně se rozvíjí také činnost Pracovní skupiny pro bio-
potraviny při PK ČR, která představila svoje vize. Patří mezi 
ně například podpora rozvoje českého trhu s biopotravina-
mi a zvyšování podílu biopotravin vyráběných v České re-
publice tak, aby do konce roku 2012 byl zajištěn alespoň 
70% podíl biopotravin vyrobených v České republice na cel-
kové spotřebě biopotravin v ČR. To osobně považuji za dob-
rou příležitost pro řadu menších zpracovatelů, jak oriento-
vat a specializovat svoji výrobu.

Ve druhé polovině roku jsme samozřejmě začali také 
řešit složitou situaci v mlékárenském sektoru. Výsledkem je, 
že v rámci Potravinářské komory ČR byla založena na konci 
června Sekce pro mléko. Cílem nově vytvořené sekce, kte-
rá sdružuje 8 subjektů a pokrývá tak více než 60 % zpraco-
vaného mléka v České republice, je podpora zvyšování od-
bytu českých mléčných výrobků na českém trhu, zvyšování 
konkurenceschopnosti, propagace mléčných výrobků nejen 
doma, ale i v zahraničí. Realizace těchto cílů samozřejmě 
přinese prospěch nejen zpracovatelům, ale logicky i jejich 
dodavatelům – tedy zemědělcům.

Z uvedených faktů je zřejmé, že rok 2009 rozhodně 
nepatřil v potravinářském sektoru k nejlehčím. Jsem velmi 
rád, že se nám podařilo více než po roce prosadit zákon o vý-
znamné tržní síle a pokusit se tak alespoň o částečné narov-
nání dodavatelsko-odběratelských vztahů, jejichž pokřive-
nost jsme silně pocítili právě v době krize. Nyní nás ovšem 
čeká další práce v oblasti jeho dodržování, které je potřeba, 
zejména ze strany kontrolních orgánů, velmi důrazně kont-
rolovat.

I dále hodláme posilovat a podporovat vysokou kvali-
tu výrobků a podílet se v tomto směru také na osvětě spo-
třebitele. Je naším cílem přesvědčit širokou veřejnost o tom, 
že nakupovat potraviny pouze podle nejnižší ceny není ani 
z výživového hlediska optimální a že je potřeba vyžadovat 
po obchodnících a výrobcích především kvalitní a nikoliv 
co nejlevnější zboží. Rovněž se chceme zaměřit na správně 
označování potravin, například na označování země půvo-
du, které spotřebitelům umožní jasně identifi kovat, odkud 
výrobek pochází, a posílit tak domácí potravinářský trh. 

V oblasti zvyšování kvality a označování také chceme 
spolupracovat i s jinými nevládními organizacemi, přede-
vším s Agrární komorou, protože zájem zemědělců a potra-
vinářů je zcela shodný – nabídnout spotřebitelům kvalitní 
potraviny domácího původu.

S ministerstvem zemědělství chceme dále diskutovat 
o snižování administrativních nákladů, které činí v nákla-
dech potravinářských podniků významnou složku a právě 
v dobách fi nanční krize složku značně zatěžující.

O konkrétních úkolech pro rok 2010 budeme hovořit 
na prosincovém Představenstvu PK ČR a pevně věřím, že se 
nám také podaří tyto cíle v příštím roce splnit. 

Do nového roku 2010 Vám všem tedy přeji mnoho štěs-
tí, pevné zdraví, úspěch v podnikání a žádnou další fi nanční 
krizi. 

 �
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Agrární komora 
České republiky
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 

Ing. JAN VELEBA, prezident Agrární komory ČR

Je vánoční doba a nastává čas hodnocení, kdy si klademe 
otázku, jaký byl tento rok. Co přinesl dobrého i méně dob-

rého? Já musím říct, že pro zemědělce, a nejenom je, byl nej-
složitější od doby transformace českého zemědělství. Byl to 
rok, kdy jsme hospodařili v podmínkách hospodářské recese. 
České zemědělce těžce prověřil, a až se všechno sečte, bojím 
se, že budeme konstatovat, že to byl rok, kdy se zemědělství 
propadlo do ztráty. Tomu všemu odpovídaly i naše aktivity 
a řeknu stručně – ještě nikdy v životě jsem nezažil tolik vel-
kých akcí. K tomu musím dodat, že bohužel jsem nikdy tak 
často takové akce neorganizoval či nebyl jejich účastníkem. 
Posuďte se mnou:

Březen – 8 000 lidí před MZe, květen – demonstrace 
u pomníku sedláků u Chlumce a k tomu výjezdy techniky, čer-
ven – blokáda dálnic a rychlostních komunikací, listopad – vy-
lévání mléka na deseti místech ČR a konečně prosinec – 3 000
demonstrantů v Praze. Aktivity, které nemají v šestnáctileté 
historii Agrární komory obdoby. Aktivity, které výmluvně vy-
povídají o tom, že české zemědělství má velké problémy. Není 
třeba ale jenom sledovat statistiku agrárních nepokojů, pod-
statně jednodušší je sledovat statistiku českého zemědělství, 
kterou pravidelně vydává Český statistický úřad.

Ne, nebojte se, nezahrnu vás, milí čtenáři, o tomto vá-
nočním čase čísly. Seznámím vás jenom se třemi, které může-
te najít v posledním hodnoceném třetím čtvrtletí tohoto roku 
a která hovoří za vše:
� Dovoz hovězího masa meziročně stoupl o 13,4 %
� Dovoz vepřového masa meziročně stoupl o 19,3 %
� Dovoz drůbežího masa meziročně vzrostl o 22,1 %

Tato čísla jsou nejlepším vysvětlením, proč tak často bou-
říme. Zatím ovšem bez odpovídající odezvy. I když snad se něco 
mění. Jasně je cítit změna veřejného mínění v náš prospěch. 
Byl jsem velmi překvapen, když výsledek čtyřiadvacetihodi-
nové internetové ankety Radiožurnálu při příležitosti květno-
vé chlumecké akce, který položil otázku „souhlasíte s tím, aby 
vláda více podporovala české zemědělce?“ slovem „ano“ od-
povědělo 71 % respondentů! Znamená to, že většina občanů 
už tuší, že s českým zemědělstvím není něco v pořádku.

Ono je to ale cítit i bez ankety. Stále častěji se mně stává, 
že kamkoliv přijdu, oslovují mne lidé a chtějí si o našich pro-
blémech povídat a slyším od nich povzbudivá slova. A jsou 
mezi nimi významní lidé mimo obor, od kterých bych to neče-
kal. Například hudební mág František Janeček. Obdobně je 
to cítit v dopisech, v elektronické poště. Píší mně lidé, kterým 
by vývoj v zemědělství mohl být lhostejný, ale není. Kontaktu-
jí mne majitelé velkých podniků, kteří vyrábějí pro zemědělce 
a pokládají otázku, jaký bude další vývoj. Nakonec musím ob-
jektivně uznat, že se v tomto směru už cosi mění i v hlavách 
politiků. Po dlouhých létech tu jsou konečně první význam-
ní politici, kteří naši podporu nejenom deklarují, ale i veřejně 
prezentují. Jako příklad mohu uvést předsedu rozpočtového 
výboru PS PČR Bohuslava Sobotku. Už při prvním čtení zá-
kona o státním rozpočtu 2010 veřejně prohlásil, že zeměděl-
ství je jednou z priorit a že je třeba posílit jeho rozpočet část-
kou 1,5 mld. Kč. To se stalo poprvé. Mohl bych uvádět další 
příklady, ale zatím by to věci nepomohlo. Vše se u nás příliš 
politizuje. Sečteno a podtrženo – nedělali jsme četné protesty 
v letošním roce asi zbytečně. Nastartovali jsme veřejné míně-
ní a první politiky. Až časem to bude doceněno. 

Musíme tomuto pozvolnému kladnému vývoji být ná-
pomocni i pozitivními aktivitami, nejenom demonstracemi. 
Udělali jsme v tomto směru významný krok. Založili jsme při 
AK ČR Marketingový výbor. Jeho cílem je pracovat profesi-
onálně na změně veřejného mínění, propagovat české země-
dělství a předložit občanovi pravdivý obrázek českého země-
dělce a také pracovat na podpoře ohrožených oborů. Za tím 
účelem jsme vybrali profesionální mediální agenturu, která 
rozšíří naši současnou mediální působnost, která je na velmi 
dobré úrovni. K tomuto dílu jsme připraveni přizvat všechny, 
komu na osudu resortu a navazujících oborů záleží. Je to běh 
na dlouhou trať, jsme teprve na jejím začátku a jsme odhodláni 
doběhnout až do cíle. Příznivé reakce subjektů, které oslovuje-
me s žádostí o fi nanční podporu, nás o tom jenom utvrzují.

Dalším mezníkem odcházejícího roku 2009 byla výmě-
na stráží na Těšnově. Vykonávám pozici prezidenta Agrární 
komory pátý rok a Jakub Šebesta je za tu dobu šestý minis-
tr zemědělství! Po parlamentních volbách přijde sedmý. Na-
značuji další hlavní problém, který nás trápí, politickou ne-
stabilitu. Právě po vstupu do EU, kdy je třeba smazávat velký 
handicap směrem k starým zemím, právě v době nynější hos-
podářské krize, kdy je třeba napnout síly a udělat vše pro to, 
aby resort přežil s co nejmenšími ztrátami, o koncepci ani ne-
mluvě, by to mělo být jinak. Ale bohužel není. Místo toho na-
příklad resortní instituce Ústav zemědělské ekonomiky a in-
formací vydal v září studii, ve které připouští, že se v této zemi 
nebude obdělávat přes milion hektarů půdy a další desetiti-
síce lidí z prvovýroby a zpracovatelského průmyslu odejdou! 
Nedovedu si představit, že by obdobná studie vyšla v Němec-
ku či ve Francii! Taková je naše realita, chcete-li bída. Musím 
ale dodat, že pan ministr Šebesta přikázal hodit onu studii do 
koše. Do koše ale nehodí myšlení oněch státních úředníků, 
kteří nejsou naladěni na strunu českého zemědělství. 

Co však české zemědělce v právě končícím roce ovlivni-
lo nejvíce, byl dramatický propad cen hlavních tržních komo-
dit, zejména pak mléka a obilí. Odhadujeme, že letošní tržby 
se sníží o 25 % (bráno proti roku 2008). Je otázka, zda tako-
vý propad zdrojů lze ustát. Já osobně si myslím, že to možné 
nebude. Tržby ze zemědělské výroby v letošním roce pokles-
nou v řádu přes 20 mld. Kč, respektive o jednu čtvrtinu! Je-
nom u mléka to bude přes 6 mld. Kč. A bude hůř, pád stavů 
dojených krav se zrychluje. Za září o 5 300 krav, v říjnu jich 
už ubylo 7 000 kusů! Abych ale odhadl přesný vývoj, kdo vy-
drží a kdo ne, tak to si netroufám. Vím jenom, že díky letoš-
ním rychlejším dotacím, které zachránily cash fl ow, se letošní 
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rok nějak překlene a na lámání chleba dojde na jaře příštího 
roku. Byl bych velmi smutný, kdyby to u nás dopadlo jako 
na Slovensku, kde už lze hovořit o rozvratu agrární soustavy. 
Jsou tam už velké oblasti, které skoupili cizinci. Dánové, Ni-
zozemci, Italové atd. Další scénář je jednoduchý a vždy stejný 
– zlikviduje se živočišná výroba a tím skončí zaměstnanost, 
nasadí se gigantická polní mechanizace a pár lidí dělá pouze 
rostlinnou produkci. Na jaře zasejí, na podzim sklidí a vyve-
zou pryč. Na výrobním území se produkují suroviny, přidaná 
hodnota a zaměstnanost v zahraničí. To mě straší a je třeba 
u nás v České republice udělat proti naznačenému možnému 
vývoji maximum. Vyjma zahraničního kapitálu takový vývoj 
není v zájmu nikoho. Nedávno pan prezident Václav Klaus 
při příležitosti podpisu Lisabonské smlouvy mluvil o ztrátě 
státní suverenity. Pokud zajdou věci tak daleko jako ve zmí-
něných příkladech na Slovensku, tak je o suverenitě zbytečné 
mluvit a spíše mě napadá příměr spisovatele Vaculíka, který 
před lety varoval, abychom si dali pozor, abychom se nestali 
pacholky na vlastním gruntě. V této době pokládám jeho va-
rování za velmi aktuální.

Samostatnou kapitolou, kterou čeští potravináři (ne 
všichni) a také zemědělci v tomto končícím roce napsali, je 
souboj o zákon o významné tržní síle. Myslím si, že snad ani 
scénáristický gigant, jakým byl Jaroslav Dietl, by nenapsal 
větší drama, jaké se kolem návrhu tohoto zákona letos udá-
lo. Naše pozice je jasná a léta konzistentní. Obchodní řetěz-
ce zneužívají svou ekonomickou sílu a výsledkem toho je dik-
tát obchodních cen a nerovných smluvních podmínek svým 
dodavatelům. Tímto mechanismem nastavují režim, kdy vý-
robci jsou donuceni často vyrábět pod svoje náklady. Kvalitu 
mnohých výrobků vyrobených v tomto režimu nebudu raději 
rozebírat. Nebudu ani rozebírat stoupající dovozy potravin ze 
zahraničí. Nechci ale říct, že všichni jsou stejní, nechci házet 
všechny do jednoho pytle. Obecně to ale platí a to vše se dopo-
sud dělo za tichého souhlasu politiků. Důvod je jasný. Levné 
potraviny rovná se klid a sociální smír. Ceny potravin a plynu 
udržely infl aci v ČR téměř na nule. To je určitě příjemné pro 
spotřebitele, ale zničující pro zpracovatele a zemědělce. Z to-
hoto pohledu považuji nedávné schválení zákona o význam-
né tržní síle, který připravila Potravinářská komora a který 
jsme společně přes veto prezidenta republiky protlačili posla-
neckou sněmovnou, za přelomovou událost. Patří velké po-
děkování ředitelům okresních agrárních komor a dalším či-
novníkům za práci, kterou v terénu směrem k zákonodárcům 
vykonali. Nejsem ale tak naivní, abych si myslel, že se rázem 
všechno změní. Je zde ale konečně na sedmý či osmý pokus 
základ, na kterém bude možné stavět. O tom, že jsme se trefi -
li do černého, svědčí místy až hysterické reakce určitých lidí, 
které následovaly po schválení zákona ve sněmovně. Je po-
učné sledovat, jak někteří významní představitelé obchodu 
úporně hájí zahraniční kapitál a dokonce si osobují mít starost 
o ty, kteří zákon prosazovali (zřejmě nevědomě proti sobě?). 
Co mně na celé této kause chybělo, byla konstruktivní disku-
se a dialog. Nepokládám za ni vzkazy přes média, že budeme 
zažalováni za šíření poplašných zpráv, abychom se veřejně 
omluvili apod. To je zvláštní způsob komunikace, způsob ne-
účinný, ba co víc, dokonale kontraproduktivní. Nicméně proti 
gustu žádný dišputát a kdo chce kam, pomožme mu tam.

Velkým tématem roku, každoročně se opakujícím, je náš 
souboj (nemám bohužel jiný výstižný výraz) o rozpočet. Čeští 
zemědělci berou dotace. Proč to píši? Proto, že je nám to ne-
ustále předhazováno. Nejenom občany, kteří o tom nemohou 
nic vědět, ale i lidmi, kteří ví a kteří čtou tento časopis a diví 
se tomu. Dotace berou i všichni ostatní zemědělci v EU. Pro-
blém je v tom, že nejsou stejné a že rozdíly jsou dramatické, 
bohužel v náš neprospěch. Dovolte dvě čísla. Spočítali jsme 

si náklady na farmáře z Bruselu a ze státního rozpočtu. Řeč 
je o platbách na plochu z Bruselu, o doplňkových přímých 
platbách ze státního rozpočtu, Programu rozvoje venkova, 
národních dotacích, tržních opatřeních. No a když jsme to 
všechno sečetli v eurech a podělili hektary užívané půdy, pak 
vězte, že český farmář pobírá v průměru na hektar 55 % výše 
toho, co dostává přes hranice farmář rakouský a 64 % co ba-
vorský, respektive německý! Jistě každý pochopí, že za toho-
to stavu chceme dostat alespoň to, co můžeme ovlivnit, na co 
máme nárok a co podepsal náš tehdejší premiér Vladimír Špi-
dla v Kodani v přístupové smlouvě. A sice 30 % doplňkových 
přímých plateb plus určitou minimální výši národních dota-
cí. Toto je pro nás nepřekročitelná záležitost a je nám líto, že 
je to tak obtížně pochopitelné pro české politiky a vládu a že 
rok co rok s nimi o to vedeme souboj. Čtenář si jistě vzpomene 
na loňskou situaci, kdy jsme na 21. října připravovali bloká-
du (výjezdy zemědělské techniky) celé republiky, když v po-
slední chvíli nám tehdejší premiér Mirek Topolánek dal zá-
ruky splnění těchto našich požadavků a detailně připravenou 
akci jsme odvolali. To jsme bojovali o peníze, které se vyplatily 
právě nyní – v říjnu, listopadu a prosinci. Jsou to peníze, které 
v této krizové době rozhodly o přežití mnohých subjektů. To je 
zkrátka fakt, a proto se chováme, jak se chováme.

V letošním roce je situace díky narůstajícímu defi citu 
veřejných fi nancí ještě daleko složitější. Víme to, nejdeme na 
hranu, ale bez posílení rozpočtu kapitoly MZe o cirka 1,5 mld. 
Kč, jak jsme srozumitelně a důrazně dali najevo při naší akci 
2. prosince v Praze, rozpočet sestavit nelze. 

Dalším mezníkem letošního roku je posun ve vztahu ke 
Společné zemědělské politice u starých zemí. Představiteli to-
hoto proudu jsou zejména Francie a Německo. Francouzský 
prezident Sarkozy oznámil v listopadu velký balík podpor pro 
farmáře jako uznání, že čelí největší krizi v historii a je třeba 
se připravit na období velkých změn v sektoru. 1 mld. € v ban-
kovních úvěrech (krytí úroků) a 650 mil. € státní pomoc. Pre-
zident rovněž řekl, že se musí něco udělat s obchodem, kde 
ceny klesly jen o 1 %, což ukazuje na neférové jednání obcho-
du. Podobně vstřícně se k farmářům chová i pravicová vládní 
koalice kancléřky Merkelové v Německu. Nemusím snad roz-
vádět, že podobné aktivity vlády jsou u nás těžko představitel-
né a ptám se, jak tento tlak, respektive další konkurenční vý-
hodu starých zemí ustojíme? 

Vážení čtenáři, v dnešním svém článku jsem se spíše než 
na popis událostí, jak rok šel (bylo by jich na mnoho stránek), 
soustředil na jeho otazníky a obavy z jejich naplnění. Nebylo 
mým cílem strašit, ale poukázat na neobyčejnou vyostřenost 
problémů českého zemědělství, které zatím politici jako na-
léhavé nevidí. Znepokojuje mě, že západ je nejenom vidí, ale 
přistupuje k řešení, chcete-li k pomoci ohroženého odvětví. 
Bylo by velkým prohřeškem to jenom konstatovat a o nic se 
nepokusit. Chci jasně sdělit, že Agrární komora nestojí a ne-
bude stát se založenýma rukama. To je ale málo. Je třeba se 
spojit k obraně, chcete-li k řešení, je to v zájmu nás všech, ze-
mědělců i zpracovatelů. Jak se často říká, jsme na jedné lodi, 
i když dodávám – se dvěma peněženkami. Na příkladu spo-
lupráce při prosazení zákona o významné tržní síle je třeba 
pokračovat dál. Mám na mysli spolupráci agrární a potravi-
nářské komory. Nic jiného nám v této těžké době ani nezbý-
vá. A toto bych právě na konci roku 2009 vyslovil jako jedno 
ze svých přání do nového roku 2010. Je doba vánoční, doba 
rozjímání, doba bilancování. Nechtěl bych, aby můj závěreč-
ný vzkaz vyzněl jako fráze či póza, ale vězte, že za každým li-
trem českého mléka, kilem masa, jogurtem je kousek obdě-
lané krajiny a zaměstnaný člověk. Je to česká krajina a český 
člověk. Dělejme všichni maximum pro to, aby to tak zůstalo 
i nadále!  �
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Rok 2009 byl
pro pivovarský 

sektor
České republiky 

rokem výzev
i příležitostí

Ing. JAN VESELÝ,
výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven

Letošní rok nebyl pro český pivovarský sektor jednoduchý. 
Velmi podstatný vliv na něj měla složitá ekonomická situa-

ce ve světě i v samotné České republice. Především poptávka 
po pivu a v důsledku toho též po dalších surovinách nezbyt-
ných k jeho výrobě poklesla. Po letech, kdy jsme zaznamená-
vali prakticky pouze nárůst poptávky po pivu, sladu i dalších 
surovinách, jsme svědky toho, že pivovary a sladovny proží-
vají stagnaci, některé dokonce pokles, naštěstí nelze tento jev 
generalizovat. I v této situaci existují fi rmy, které jsou s to zvy-
šovat produkci a upevňovat své místo na trhu.

V takové chvíli bylo třeba také na úrovni profesní orga-
nizace zastupující zájmy pivovarníků, sladovníků a řady dal-
ších fi rem, tedy v Českém svazu pivovarů a sladoven, velmi 
pečlivě zvažovat priority činnosti a následné formy a metody 
komunikace. Ukazuje se, že složitá situace může někdy být 
příležitostí nejen k inventarizaci činnosti a eventuálně k její-
mu upřesnění, ale i šancí dělat věci jinak a hledat či si stano-
vovat nové priority a potom je naplňovat.

Jednoznačně velkou příležitostí bylo šestiměsíční čes-
ké předsednictví Evropské unie. I když celkový dojem z české 
účasti může být smíšený, český pivovarský sektor nabídnu-
tou šanci využil. České předsednictví jsme chápali jako jedi-
nečnou možnost prezentovat české pivo a celý obor na ev-
ropském fóru. Co však bylo snad ještě důležitější, byla snaha 
nabídnout a prosadit v diskusi témata, která Český svaz pivo-
varů a sladoven považuje za klíčová. Tak lze ovlivnit názorové 
směřování v Bruselu ohledně mnoha témat. Současně jsme 
chtěli oslovit i na domácí politické scéně. 

Připomeňme si některé formy a metody, které byly po-
užity. Především byly organizovány odborné semináře a pre-
zentace, setkání s politickými reprezentanty zemí EU a České 

republiky, představiteli administrativy EU, dále s médii a kro-
mě toho také se širokou veřejností. Nelze podrobně popisovat 
veškeré aktivity, ale nejvýznamnější si připomeňme a též do-
sažené výsledky. 

První z událostí byl seminář k problematice konzumace 
alkoholu, který se uskutečnil na Stálé misi ČR při EU v Bruse-
lu 13. března 2009. Před významnými představiteli adminis-
trativy EU bylo prezentováno motto českého předsednictví 
EU „Evropa bez bariér“. Jako jedna z bariér byla a je chápána 
jakákoli forma prohibice. Smyslem semináře bylo bez před-
sudků posoudit vztah konzumace piva a zdraví, zejména zdů-
raznit roli pivovarníků při výchově veřejnosti k zodpovědné 
konzumaci piva. V úvodu semináře vystoupil místopředseda 
Senátu ČR MVDr. Jiří Liška a připomněl, že pivo je nedílnou 
součástí evropského kulturního dědictví. Dále uvedl, že Ev-
ropa je charakteristická různorodostí kultur a životního stylu 
i rozdíly v konzumaci piva a alkoholu obecně. Připomněl, že 
v roce 2003 přijaly české pivovary etický kodex, který zahrnu-
je seberegulaci v oblasti reklamy, podpory prodeje, obalového 
designu a komunikačních aktivit. Český svaz pivovarů a sla-
doven pravidelně pořádá školení zaměřená na seberegulaci 
a znalost etického kodexu. 

Na semináři mj. vystoupil Erdem Erginet, představi-
tel Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebite-
le Evropské komise, a Alberto da Ponte, prezident Brewers 
of Europe. Ten ve svém vystoupení shrnul konkrétní aktivity 
a iniciativy, kterým se tato organizace a její jednotliví členové 
aktivně věnují v oblasti samoregulace pivovarského sektoru 
a v rámci programu Alkohol a zdraví. Mezi hlavními vystu-
pujícími byl rovněž prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc., býva-
lý ministr zdravotnictví a člen fóra Alkohol a zdraví. Ve své 
prezentaci Alkohol a zdraví informoval o tom, že nejnovější 
výzkumy potvrzují závěry vědeckých zkoumání, že rozumná 
konzumace alkoholu pozitivně ovlivňuje fyzickou a duševní 
kondici zdravého člověka. Realizované výzkumy umožnily 
vyvrátit názory o tom, že dostupnost alkoholu má vliv na výši 
jeho spotřeby. Podle profesora Fišera je třeba rozvíjet pro-
gramy zaměřené např. na poučování veřejnosti o poškoze-
ních spojených se zneužíváním alkoholu, na zákony a před-
pisy, které by odrazovaly od řízení po konzumaci alkoholu, 
na vymáhání právní odpovědnosti maloobchodníků za pro-
dej alkoholických nápojů v souladu se zákony a předpisy, na 
mezinárodní spolupráci v boji proti nezákonné výrobě a ob-
chodování s alkoholem. Česká republika plně podporuje edu-
kaci v oblasti zodpovědné a přiměřené konzumace piva a věří, 
že prevence má lepší výsledky než jakákoli zákonem stanove-
ná restrikce. Další z akcí bylo setkání se členy rozpočtového, 
hospodářského a zemědělského výboru Poslanecké sněmov-
ny 26. března 2009 v Praze. Seznámili jsme poslance s téma-
ty, která považujeme pro další činnost ČSPS za stěžejní. Ná-
sledovalo setkání europoslanců s českým pivem v Evropském 
parlamentu 31. března 2009 v Bruselu. Umožnilo během ne-
formálních rozhovorů nejen informovat o českém pivovar-
ství, ale zmínit i to, co svaz považuje za důležité z hlediska dal-
ších perspektiv fungování. 

Velmi dobrý ohlas mělo také setkání médií s místopřed-
sedou Senátu Parlamentu ČR MVDr. Jiřím Liškou, které
 ČSPS zorganizoval 7. dubna 2009 v Praze. Upozorněme, 
co na setkání dr. Liška mj. řekl: „Je skvělé, že se EU téma-
tem konzumace alkoholu soustavně zabývá, a to jak z hledis-
ka členských států, tak z hlediska investorů. Česká republi-
ka plně podporuje edukaci v oblasti zodpovědné a přiměřené 
konzumace piva a věří, že tato prevence má lepší výsledky než 
jakákoli zákonem stanovená restrikce“. Připomeňme si také 
stanovisko ČSPS, které bylo prezentováno na setkání s no-
vináři: „Není možné v celoevropském měřítku mechanicky
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uplatňovat opatření, která jsou snad pochopitelná v někte-
rých skandinávských zemích, ale ne tam, kde se společnost 
k nutnosti alkohol konzumovat umírněně staví odpověd-
ně. Čeští pivovarníci jsou naopak toho názoru, že je nezbyt-
né jako alternativu k zákazům prosazovat výchovu spotře-
bitelů k umírněné konzumaci piva.“ V bruselském House of 
Brewers se v polovině dubna uskutečnila recepce pro vlivný 
Beer Club Evropského parlamentu. Vystoupila na něm mj. 
dr. Milena Vicenová, velvyslankyně ČR a vedoucí Stálé mise 
u EU.

Jednou z nejdůležitějších akcí během českého předsed-
nictví EU bylo setkání v Senátu ČR „PIVO – DALŠÍ VELVY-
SLANEC ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTĚ“. Uskutečnilo se 
22. dubna 2009 ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR. Zúčast-
nili se pracovníci Evropské komise, senátoři, poslanci a čle-
nové pražského diplomatického sboru. Vystoupil na něm mj. 
předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka i předseda 
ČSPS. Pro nejširší veřejnost bylo 25. dubna 2009 v Praze opět 
na půdě Senátu ČR ve Valdštejnské zahradě uskutečněno se-
tkání občanů u příležitosti 10. výročí vstupu do NATO a 5. 
výročí členství v EU. K dispozici byla nabídka piv mnoha na-
šich velkých i malých pivovarů. V souvislosti s tím je třeba po-
znamenat, že ne každý byl připraven a schopen využít české-
ho předsednictví EU k prezentaci profesní organizace, jejich 
členů, a především výrobků. Český svaz pivovarů a sladoven 
se této příležitosti chopil a plně jí využil. 

Diskuse uvnitř ČSPS také ukázaly, že je důležité nejširší 
veřejnost a politickou reprezentaci země trvale a intenzivně-
ji informovat o tom, jakým způsobem pivovarský sektor při-
spívá do české ekonomiky a co přináší naší společnosti. Pivo-
varnictví v České republice představuje mnohem rozsáhlejší 
ekonomický sektor, než by se mohlo zdát. Málokdo si uvě-
domuje, že pivovarství není jen o pivu, ale že pivovarský sek-
tor rovněž představuje velmi významnou a výkonnou součást 
české ekonomiky, která vyrábí především pivo z domácích su-
rovin, dále představuje významného a stabilního zaměstna-
vatele často v místech, kde není pracovních míst nadbytek, 
zejména v regionech. Navíc je naše pivovarství stále více pro-
exportním sektorem, významným šiřitelem dobrého jména 
České republiky v zahraničí a nesporně také odvětvím, které 
se podílí na přílivu zahraničních turistů k nám, neboť české 
pivo je pro ně vedle krásných památek a kulturního odkazu 
druhým největším lákadlem k návštěvě České republiky.

Podle průzkumů, které také letos uskutečnil Český svaz 
pivovarů a sladoven, se ročně pro tuzemské pivovary vyrobí 

nejméně 318 milionů pivních lahví, kolem 12 milionů piv-
ních sklenic, 2,3 miliardy pivních etiket, přes 100 000 pivních 
přepravek, 83 000 pivních sudů a statisíce papírových obalů 
i obalů z umělých hmot. Pro restaurační zařízení, ale nejen 
pro ně, je ročně vyrobeno 2 500 pivních chladičů a 3 500 vý-
čepních stojanů. Pivovary v České republice stále více inves-
tují do nových pivovarských technologií, do vzdělávání svých 
pracovníků, do obnovy vozového parku, do výstavby a mo-
dernizace logistických center, a především do rozvoje ekolo-
gických zařízení.

Na bezprostřední produkci piva se podílí 7 400 zaměst-
nanců v pivovarech, ale v dodavatelských odvětvích je to dal-
ších 12 300 pracovníků. Kromě toho je přibližně 32 000 osob 
zaměstnáno v restauracích, hospodách a dalších typech gas-
tronomických zařízení. Kolem 2 800 osob pracuje v obcho-
dech různých velikostí a druhů. Vyplývá to ze zveřejněné 
studie společnosti Ernst & Young ze srpna 2009, která byla 
zpracována v 31 zemích Evropy včetně České republiky pro 
zájmovou organizaci pivovarníků Brewers of Europe, která 
působí v rámci evropských struktur v Bruselu. 

Tuzemské pivovary významně přispívají do státní po-
kladny formou daní a dalších plateb. Uvedená studie společ-
nosti Ernst & Young uvádí, že celkový objem daní vygenero-
vaných tuzemským pivovarnickým průmyslem dosáhl výše 
676 milionů eur. Odvod DPH činil 152 milionů eur v hotel-
nictví a restauracích a 83 milionů v maloobchodě. Odvede-
ná spotřební daň byla na úrovni 133 milionů eur a dalších 65 
milionů eur bylo státu odvedeno ve formě daně z příjmu a 180 
milionů z dalších forem daní zaměstnanců, jako jsou daně na 
sociální a zdravotní pojištění.

Málo je také známo, co pivovary dělají v oblasti kultury 
a lidové zábavy v tom nejlepším smyslu slova. Pivovary podle 
průzkumu organizovaného ČSPS pořádají více než sto pivo-
varských akcí a další desítky pivních slavností se konají pod 
záštitou obcí a měst po celé ČR. Počet návštěvníků se odhadu-
je mezi 600 až 700 tisíci. Hlavní sezona se stále bohatším a šir-
ším kulturním záběrem nejenže začíná dříve než v minulosti, 
ale postupně se protahuje až do poloviny října. Hudební pro-
dukci však některé pivovary nabízejí ve svých prostorách celo-
ročně. Akce se sponzorskou a organizační podporou velkých 
a malých pivovarů nabízejí kromě méně známých regionál-
ních souborů a kapel také špičkové skupiny a zpěváky. Kultu-
ru v řadě měst a obcí si bez nich téměř už nelze představit.

Roste i počet akcí, kdy pivovar slouží jako místo zaháje-
ní a ještě častěji završení událostí se sportovním prvkem. Na-
pomáhá tomu též fakt, že roste popularita sportovních a hlav-
ně cyklistických akcí a pěších pochodů. K občerstvení slouží 
vedle piva též stále se rozšiřující nabídka nealkoholických piv 
a jiných nealkoholických nápojů z produkce pivovarů.

Pivovary a další subjekty v pivovarském sektoru věnují 
soustavně pozornost ekologii. Dosud však chyběly soubor-
nější informace, více faktů. Proto Český svaz pivovarů a sla-
doven uskutečnil průzkum mezi svými členy, aby získal pře-
hled o tom, co se v této velmi významné oblasti činnosti děje. 
Zjištění ukazují, že pivovary, sladovny a další fi rmy působí-
cí v našem pivovarství ročně investují desítky milionů korun 
do ekologie. I když prvotní investice jsou fi nančně náročné, 
z dlouhodobého hlediska se začínají vyplácet, a to nejen vel-
kým pivovarům, ale i těm malým. Nejvíce projektů a úspor-
ných programů směřuje do oblasti úspor elektrické energie. 
Většina průmyslových pivovarů již instalovala nebo právě in-
staluje tzv. šetřiče energie k rekuperaci tepla. Dříve odpad-
ní teplo a pára se dnes využívá k ohřevům v technologických 
procesech. Zatímco před deseti či patnácti lety se procento 
vráceného kondenzátu pohybovalo kolem 40, dnes bylo do-
saženo více než 70% návratnosti. 
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Další oblastí snižování nákladů je šetření s vodou. Po in-
stalaci špičkových technologií poklesla spotřeba vody na vý-
robu 1 hl piva za posledních dvacet let z průměrných 10 a více 
hl na dnešních 5 hl a hledají se cesty dalších úspor. Také se vý-
razně zlepšila čistota odpadních vod. Zatímco dříve pivovary 
ve své většině čističky odpadních vod neměly, dnes je všech-
ny buď mají, nebo využívají čističky smluvních partnerů. Prá-
vě čističky odpadních vod se staly nezanedbatelným zdrojem 
úspor pro mnoho velkých a malých pivovarů díky využití bi-
oplynu k výrobě energie a topení. Bioplyn vznikající jako od-
pad v procesu výroby piva se stal cennou surovinou. Některé 
pivovary z 60 i více procent kryjí svou spotřebu takto vyrobe-
nou elektrickou energií, kterou by jinak musely nikoli levně 
nakupovat. Navíc se také dříve často zanedbané pivovarské 
rybníky staly po rozsáhlé revitalizaci vhodným prostředím 
pro vytvoření biotopu s chráněnými vodními živočichy.

Významnou oblastí ekologických aktivit pivovarů je 
nové a efektivní využití dříve odpadního a ekologicky nepří-
znivého oxidu uhličitého (CO2). Tento plyn unikal do ovzduší 
a významně se podílel na vzniku skleníkového efektu, pivo-
vary také kapalný CO2 nakupovaly k dosycování piva. Dnes 
po zavedení cylindro-konických tanků se prakticky veškerý 
plyn po vyčištění komprimuje a opětovně se používá při vý-
robě piva.

Ukázkou toho, jak se změnil dřívější odpad – a také sví-
zel pro řadu pivovarů, je zpracování mláta a pivovarských 
kvasnic. Díky vzniku a následnému využívání nových techno-
logií bylo dosaženo toho, že se z nich stalo po zpracování vy-
hledávané hodnotné krmivo podporující nejen zdraví zvířat, 
ale také tvorbu mléka. Tento dřívější „odpad“ je dnes součástí 
krmných směsí pro vysokoprodukční zvířata i mláďata.

Mezi domácími pivovary se již objevil první, který se stal 
držitelem vysoce prestižního certifi kátu ochrany životního 
prostředí díky zavedení a uplatňování účinného systému en-
vironmentálního managementu, který aktivně minimalizuje 
dopady svých činností, produktů a služeb na životní prostře-
dí. Lze očekávat, že další pivovary jej budou následovat.

Jednou z důležitých činností Českého svazu pivovarů 
a sladoven je provozování osvěty o pivu a jeho významu pro 
lidský organismus. Samozřejmě jen tehdy, je-li pivo konzu-
mováno v rozumné míře. V letošním roce byla veřejnost se-
známena se dvěma výzkumy, které se uskutečnily v uplynu-
lých letech a mohly být nyní zveřejněny. První z nich se týkal 
toho, do jaké míry může umírněná konzumace piva působit 
proti stresu. Výsledky projektu NUTRASTRESS (Nutraceu-
tický význam piva) potvrdily, že pravidelná umírněná konzu-
mace piva českého výrobce v modelu akademického stresu 
(tj. během zkouškového období) vedla k jeho snížení. Toto 
zjištění vyplynulo z průzkumu, který uskutečnil odborný tým 
vedený doc. MUDr. Petrem Petrem, Ph.D., vedoucím praco-
viště Klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice, a. 
s., a nesl název „Vliv frekventní umírněné konzumace piva na 
absolutní počet lymfocytů u člověka v modelu akademického 
stresu“. Výzkum patří do úkolů, na jejichž řešení se podílel 
i Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. Tento projekt 
je součástí celosvětového trendu sledovat účinky konzuma-
ce fermentovaných potravin na obranyschopnost organismu 
a na rozvoj, průběh a prognózu některých civilizačních one-
mocnění.

Dalším úkolem je soustavně komunikovat fakt, že pivo 
je slabý alkoholický nápoj, a také pivo jako potravinu. Pivo 
i chléb patří k nejstarším známým potravinám, které se lidstvo 
naučilo vyrábět. Pivo je u nás odedávna nazýváno tekutým 
chlebem. Z pohledu výživy se dokonce dá tvrdit, že nutriční 
složení piva a chleba se velmi podobá. Pivo, především to čes-
ké provenience, je zjednodušeně defi nováno jako slabý alko-

holický nápoj, který tvoří 92–93 % vody, 4 % alkoholu, 0,5 % 
oxidu uhličitého a 2,5–3,5 % tzv. zbytkového extraktu, který 
obsahuje jednak látky z výchozích surovin (sladu a chmele), 
jednak produkty metabolické činnosti kvasinek. Podle nej-
novějších výzkumů v něm bylo nalezeno více než 3 000 che-
mických látek, z nichž více než 800 jich bylo identifi kováno. 
Z chemického hlediska jde o směs různých makromoleku-
lárních sloučenin – bílkovin, sacharidů, lipidů a nukleových 
kyselin. Z dalších látek jsou to pak kupříkladu polyfenolové 
sloučeniny, hořké látky chmele, vitaminy, aminokyseliny, mi-
nerální látky, vlákniny, fytoestrogeny a také alkohol. 

V této souvislosti cituji Ing. Vladimíra Kellnera, CSc., 
vědeckého pracovníka Výzkumného ústavu pivovarského 
a sladařského v Praze, který uvádí: „Pivo lze považovat díky 
jeho složení za vhodnou součást výživy a velmi cennou po-
travinu. Kvůli přírodním surovinám, z nichž se pivo vyrábí, 
chmelu, sladu, vodě a přirozenému procesu kvašení jsou pak 
látky cenné z nutričního hlediska přítomny v pivu v optimální 
kombinaci, v jaké je člověk může přijímat.“ 

Stojí také za zmínku, že pivo v minulosti plnilo jak funk-
ci nápoje, tak mělo významný podíl na výživě nejširších vrstev 
obyvatel jako základ a součást nejrůznějších pokrmů. Dříve 
se běžně snídal chléb se sýrem zapíjený řídkým pivem nebo 
se chléb do piva nalámal. Pivo bylo ve středověku vyráběno 
z převařené vody a navíc bylo částečně stabilizováno přítom-
ností oxidu uhličitého a alkoholu, což z něj dělalo jeden z nej-
zdravějších nápojů a potravin. Z piva se připravovaly např. 
všelijaké omáčky, a především nejrůznější polévky. Sloužilo 
též při přípravě jídel, mas, ryb apod. Jedny z prvních recep-
tů již v 16. století zveřejnil Tadeáš Hájek z Hájku, významná
učená osobnost rudolfi nské Prahy.

Aktivity Českého svazu pivovarů a sladoven u nás i v za-
hraničí jsme zmiňovali. Je však podstatné připomenout čin-
nost ČSPS v zahraničních institucích, především v profes-
ním sdružení pivovarů evropských zemí Brewers of Europe 
spolu s tím, jak se část rozhodovacích pravomocí přesouvá do 
Bruselu. Organizace Brewers of Europe, která vznikla v roce 
1958 s cílem hájit zájmy pivovarníků v tehdejším Evropském 
hospodářském společenství, se v současnosti transformuje 
za účelem pružněji a efektivněji reagovat na politickou a spo-
lečenskou situaci v Evropské unii. Jedním z cílů je podpora 
umírněné spotřeby piva, boj proti jeho nadměrné konzumaci, 
prosazuje se také neslučitelnost pití alkoholu s řízením vozi-
del a důsledně se prosazuje zákaz konzumace alkoholu nezle-
tilými. Současně se organizace soustřeďuje na problematiku 
zdanění piva a také na legislativní otázky, mezi něž např. pa-
tří i obsah informací na etiketách piva, bezpečnost piva jako 
zdravotně nezávadného produktu, vliv výroby piva na životní 
prostředí atp. Čeští pivovarníci se stali členy Brewers of Eu-
rope v lednu 2006. A právě v této významné zájmové organi-
zaci hrajeme významnou roli tím, že působíme jak ve vedení 
organizace, tak v jejich četných odborných komisích a tím 
ovlivňujeme bezprostřední činnost a strategickou orientaci 
sdružení.

Výčet činností pivovarského sektoru i samotného Čes-
kého svazu pivovarů a sladoven není úplný a detailní, protože 
to by bylo nad rámec jednoho článku. Ukazuje se však, že pi-
vovarníci, jak zkráceně pivovarskému sektoru u nás říkáme, 
hrají významnou roli jak v ekonomice, tak ve společenském 
životě země. Jejich produkt, české pivo, se stal nejen dříve, ale 
především v posledních letech významným jevem. Fenomé-
nem, který šíří slávu u nás, ale především v zahraničí. A pro 
mnohé se také stal synonymem historie a tradice, ale přede-
vším značkou kvality a důkazem umu našich lidí. Přejme si, 
aby to tak bylo i nadále. 

 �
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Spojený svět
mléka

Velkolepý světový mlékárenský 
summit v Berlíně

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský,

Ing. PETR ROUBAL, CSc.,
a Ing. ALEXANDRA ŠALAKOVÁ, CSc.,

MILCOM a. s.

Pod heslem „United Dairy World 2009“ – tedy „Spoje-
ný svět mléka 2009“ – se v druhé polovině září uskuteč-

nil v Berlíně letošní světový mlékařský summit Mezinárodní 
mlékařské federace (IDF). Tímto heslem chtěli organizátoři 
nejenom podtrhnout význam a vážnost této světové organi-
zace mlékařů, která dnes pokrývá více než 80 % celosvětové 
produkce mléka, ale také připomenout skutečnost, že prá-
vě před dvaceti lety došlo právě v Berlíně ke zboření neslav-
ně známé berlínské zdi. Ta, jak je známo, uměle rozdělova-
la civilizovaný svět, ale po jejím odstranění došlo nejenom 
k jeho znovu spojení, ale tím také ke spojení „světu mléka“. 
„Spojený svět mléka“ bylo na summitu možné také vysledo-
vat z účasti více než 1 500 delegátů z 52 zemí světa, 140 před-
nášejících v 10 specializovaných tematických konferencích, 
45 vystavovatelů a 40 sponzorských partnerů z oblasti světo-
vého mlékárenství.

Zájem české strany byl tentokrát v případě nepříliš vzdá-
leného Berlína rovněž nepřehlédnutelný. Za více než týden tr-
vání summitu se zde vystřídalo 12 předních odborníků a ke 
spatření bylo rovněž 5 posterů s prezentacemi výsledků čes-
kého mlékárenského výzkumu.

Vlastnímu summitu předcházely nejprve tři dny jednání 
pracovních skupin a výborů federace. Na výroční Valné hro-
madě IDF došlo opět k dalšímu rozšíření členské základny. 
Novými členskými zeměmi, které podaly přihlášku a valná 
hromada je přivítala do „spojené světové mlékařské rodiny“, 
jsou letos Turecko a Zimbabwe. 

Prezident IDF Richard Doyle (CN) a generální ředi-
tel Christian Robert (UK) představili novou vizi Mezinárod-
ní mlékařské federace nazvanou „SMART“, což přeloženo 
do češtiny znamená, že IDF chce být kredibilním odborným 
fórem, které jedná rychle (Speed), z celosvětového pohledu 
(Worldwide visibility), jehož výstupy mají konkrétní dopad 
(Impact), a jsou zaměřeny na důležité otázky (Focus) a sa-
mozřejmě jsou transparentní (Transparency).

Nejvýznamnějšími diskuzními tématy v mlékárenství 
jsou dnes v návaznosti na světovou fi nanční krizi především 
ekonomické záležitosti, ale také problematika trvalé udržitel-
nosti sektoru s ohledem na probíhající změny klimatu a dále 
otázky výživy v souvislosti s problematikou zdravého životní-
ho stylu. A právě těmito tématy se v podstatné míře zabývaly 
letošní uskutečněné konference:

Setkání světových mlékárenských lídrů (World Dairy 1. 
Leader´s Forum)
Mlékárenská politika a ekonomika2. 
Zdraví a welfare mléčného skotu3. 
Výživa a zdraví4. 
Krmení mléčného skotu a plemenářská činnost5. 
Udržitelnost a životní prostředí6. 
Laboratorní kontrola a vzorkování7. 
Mlékárenská věda a technologie8. 
Bezpečnost potravin a hygiena9. 
Marketing a komunikace10. 

Na tuto konferenci o udržitelnosti sektoru navázaly ješ-
tě fórum „Globální mlékárenský program v návaznosti na 
změny klimatu“ (A Global Dairy Agenda for Action – Climate 
Change) a workshop platformy SAI (Sustainable Agriculture 
Initiative) – iniciativa pro udržitelnost zemědělství.

Na začátku summitu došlo k podrobnému představení 
mlékárenského sektoru pořadatelské země Německa, o kte-
rém přineseme detailnější informaci v příštím čísle Potravi-
nářské Revue.

Podívejme se nyní podrobněji na některé výsledky a zá-
věry summitu.

Prestižní cena IDF za rok 2009 byla udělena významnému
vědci a pedagogovi prof. dr. Walther Heeschenovi z Německa 
(zcela vpravo).
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World Dairy Leaders´Forum

Tradičním zahájením summitu bylo již po několikáté
setkání předních světových hráčů mlékárenství. V berlín-
ském panelu vystoupili dr. Josef Schweiger, generální ředitel 
nejvýznamnější německé mlékárenské společnosti NORD-
MILCH, a Barry Irvin, generální ředitel skupiny BEGA Cheese
z Austrálie. Jim pak úspěšně sekundovali Thorkild Rasmus-
sen z Evropské komise a Roland Sossna, známý novinář
z International Dairy Magazine.

Zástupce NORDMILCHu informoval o probíhající
transformaci německého mlékárenského průmyslu. Sou-
časné měnící se politické a ekonomické prostředí přichází 
před mlékárenské společnosti s novými výzvami. Společnost 
NORDMILCH se již dnes připravuje komplexně na plně de-
regulovaný trh. Probíhající restrukturalizace je zaměřena na 
nákladově optimalizovanou výrobní strukturu s plnou orien-
tací na zákazníka. Ve společnosti dochází k budování nových 
výzkumných a vývojových kapacit a v neposlední řadě ke zdo-
konalování jejího výrobkového portfolia. Německo jako nej-
větší evropský zpracovatel mléka dobře vnímá svoji optimální 
výchozí pozici pro budoucnost. Nicméně i tato země se nyní 
nachází v současném prostředí volatilních trhů a proměn-
livých cen mléka, jakož i progresivní konsolidace v oblasti 
maloobchodu a evropského mlékárenství. NORDMILCH se 
proto rozhodl společně s dalším významným německým hrá-
čem, společností HUMANA Milchindustrie, na tuto skuteč-
nost reagovat vytvořením silné strategické obchodní skupiny 
a uzavřením joint-venture pod názvem „Nord-Contor Milch 
GmbH“ zabývající se společnou obchodní strategií.

Samotný NORDMILCH je dnes moderní mlékárenskou 
skupinou s hlubokými kořeny nejen ve svém domovském regi-
onu, ale i s mezinárodní orientací na 80 zemí. Převážné množ-
ství objemu přijímaného mléka (4,1 mld. kg ročně) od 8 000 
vlastních prvovýrobců se zpracovává v 10 výrobních závodech 
s celkem 2 500 zaměstnanci. Skupina vytváří roční obrat oko-
lo 2,5 miliardy eur. Veškeré vyráběné sýry, čerstvé i UHT mléč-
né výrobky, ale také sušená mléka a sušená syrovátka jsou již 
odbytovány a distribuovány právě prostřednictvím zmíněné 
obchodní společnosti „Nord-Contor Milch GmbH“.

Australský reprezentant Barry Irvin se ve svém vystou-
pení fi lozofi cky zamýšlel nad současným stavem světového 
mléčného trhu. Při této příležitosti připomenul výrok Gus-
tave Flauberta, který v roce 1870 v předvečer francouzsko-
pruské války prohlásil: „…poté, co bude po všem, budeme i na-
dále hloupí“. Dnešní problémy v podnikání se podle něj příliš 
neliší od problémů, kterým jsme čelili po celá staletí, ať už to 

bylo z důvodů ekonomických, politických či environmentál-
ních. Samozřejmě je otázkou, jak budou naše podniky vypa-
dat třeba za deset let a v jakém ekonomicko-politickém kon-
textu budou fungovat. Nicméně se dotázal, jak se naši lídři 
všeobecně poučují ze svých chyb z minulosti. Také australské 
mlékárenství nyní čelí mnoha výzvám – byla zmíněna např. 
problematika sucha a následně přijaté racionalizační zása-
hy ve všech sférách podnikání. Název prezentace „…poté, co 
bude po všem, budeme i nadále hloupí“ byl tak dán do kontras-
tu s možnými řešeními současné globální krize.

Současná situace na světovém trhu s mlékem

Vzhledem ke složitosti současného trhu přilákala konfe-
rence „Mlékárenská ekonomika a politika“ v souladu s oče-
káváním značnou pozornost účastníků summitu. Aktuální 
stav světového mlékárenství přiblížili paní Monika Wohlfa-
hrt z německé agentury ZMB a pan Jurgen Jansen z nizozem-
ské organizace Productschap Zuivel.

a) Prvovýroba mléka
Světová výroba mléka sice i nadále roste a za rok 2009 

dosáhne úrovně 695 miliard kg, meziroční míra růstu ale 
však výrazně zpomalila (pouze 0,8 %) oproti minulému ob-
dobí, kdy se průměrný růst pohyboval mezi 1,5–2,0 %. Krav-
ské mléko představuje v tomto objemu 580 miliard kg, tedy 
83,5 %, ostatní podíl tvoří mléko buvolí (89 mld. kg, resp. 
12,8 %) a jenom v menší míře mléka jiných hospodářských 
zvířat. Největšími světovými producenty mléka jsou:

Tabulka č. 1   Největší producenti mléka
Výroba mléka

(mil. tun) 2008 Odhad 2009

1. Evropská unie 149,0 149,0
2. Indie 105,0 106,0
3. USA 86,2 84,7
4. Čína 35,6 37,0
5. Pákistán 33,0 33,0
6. Rusko 32,5 33,0
7. Brazílie 28,0 28,0

Nárůst světové produkce se v uvedeném období odehrá-
val ve všech významných světových produkčních oblastech, 
zejména pak v Evropské unii, Severní i Jižní Americe, a to 
z důvodu oživení cen z období nedávné hospodářské konjunk-
tury a následného zvýšení počtu dojnic. S ohledem na lepší 
povětrnostní podmínky došlo také k oživení v Oceánii. Pokles 
mléka byl však s výjimkou Číny zaznamenán v Asii. V Rusku 

Signatáři Globální mlékařské deklarace o klimatických změ-
nách. Zleva: T. van Hooijdonk (GDP), R. Doyle (IDF), B. de 
Jongh (ESADA), A. Moncada (FEPALE), W. Judh (IFAP),
H. Johr (SAI Platform), W. Buck (EDA) a B. Weech (WWF)
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zůstává mléčná produkce více méně stabilní na úrovni minu-
lých let.

V příštích letech se celosvětově nepředpokládá význam-
nější změna v produkci mléka, míra růstu bude i nadále zpo-
malovat a především ve vyspělých mlékařských zemích je 
nutné očekávat spíše pokles s ohledem na dopady světové 
hospodářské krize. 

b) Zpracovatelský průmysl
Také v průmyslovém zpracování mléka bylo zaznamená-

no zpomalení růstu v objemu dodávek mléka určeného k prů-
myslovému zpracování.

V konsolidaci zpracovatelského průmyslu nedošlo 
k podstatným změnám v pořadí předních světových hráčů 
a nizozemská banka Rabobank, která se specializuje právě na 
oblast podnikání v zemědělství a potravinářství, označila sou-
časný stav za „klid před bouří“.

Významné je však, že se v uplynulém roce do první „dva-
cítky“ vyhoupla poprvé čínská společnost Mengniu s poměr-
ně významným obratem ve výši 3,4 mld. USD. Americký Dean 
Foods se sice spojil s evropským zpracovatelem sóji Alpro, ale 
výnosy ze sójového businessu nejsou do tabulky s mlékáren-
ským obratem zahrnuty. Velmi si polepšily obě německé spo-
lečnosti Nordmilch a Müller, a po strategickém obchodním 
propojení společností Nordmilch a Humana pravděpodobně 
k určitým změnám v pořadí dojde. Nejvíce konsolidačních ak-
tivit v uplynulém roce zrealizovaly společnosti Lactalis, Arla 
Foods a Saputo. Lactalis realizoval několik akvizicí ve Fran-
cii, Chorvatsku, Švýcarsku, Polsku a Rumunsku. Arla Foods 
získala významný opěrný bod v Nizozemí připojením společ-
nosti Nijkerk (dříve součástí Friesland Foods) a dále inicio-
vala akvizice a aliance ve Skandinávii a Francii. Japonské Sa-
puto převzalo společnosti Alto a F&A Dairy California v USA 
a mlékárenskou skupinu Neilson Dairy v Kanadě. 

Tabulka č. 2    TOP 20 společností světa
podle dosaženého obratu 

Pořadí
2008 Společnost Země

Obrat
v mld.
USD

Obrat
v mld. 
EUR

1. Nestlé Švýcarsko 27,2 18,5
2. Danone Francie 15,7 10,7

3. Lactalis
(včetně Galbani) Francie 13,7 9,3

4. Friesland 
Campina Nizozemí 13,7 9,3

5. Fonterra Nový Zéland 12,0 8,2
6. Dean Foods USA 11,8 8,1

7. Dairy Farmers
of America USA 10,1 6,9

8. Arla Foods Dánsko/
Švédsko 10,1 6,9

9. Kraft Foods USA 7,5 5,1

10. Unilever Nizozemí/
V. Británie 6,6 4,5

11. Parmalat Itálie 5,4 3,7
12. Saputo Kanada 5,3 3,6
13. Bongrain Francie 5,2 3,6
14. Meiji Dairies Japonsko 4,7 3,2

15. Morinaga Milk 
Industry Japonsko 4,3 3,0

16. Land O´Lakes USA 4,1 2,8
17. Nordmilch Německo 3,7 2,5
18. Schreiber Foods USA 3,7 2,5
19. Mengniu Čína 3,4 2,4
20. Müller Německo 3,4 2,3

Trochu jiné je však pořadí, porovnáme-li objem zpra-
covaného mléka: IFCN zahájila v roce 2009 poprvé analýzu 
zpracovatelů podle objemu nakoupeného mléka. Celkově lze 
konstatovat, že z tohoto pohledu je zpracovatelský průmysl
značně fragmentován. 21 největších průmyslových hráčů 
světa zpracovává pouze 21 % světové výroby mléka. Největ-
ším zpracovatelem z pohledu objemu je novozélandská Fon-
terra s 2,7 % mléka z objemu celosvětové produkce. V šesti 
světových zemích zpracovává nejvýznamnější lokální zpra-
covatel 70% tržní podíl mléčné suroviny a v 15 zemích svě-
ta mají 3 nejvýznamnější zpracovatelé podíl na zpracování 
země větší než 70 %.

Ve zpracovatelském průmyslu v roce 2008 se lehce sníži-
la výroba konzumních mlék na úroveň 113 mil. tun (-0,9 %),
stabilní na úrovni 21 mil. tun je i nadále výroba mléčných ná-
pojů a kysaných výrobků, pokračuje nárůst výroby konzum-
ních smetan v širokém sortimentu od 10–40 % tučnosti.

Výroba másla dosáhla rekordního objemu 4,5 mil. 
tun (podle zpravodajství z 50 zemí), což bylo o 150 tis. tun 
více než v předchozím roce a dokonce o 0,4 mil. tun více než
v roce 2003. V EU zůstala výroba másla poměrně stabilní, vý-
znamné nárůsty se v hodnoceném období odehrávaly přede-
vším v USA. 

Po několika předchozích letech poklesu došlo ke stabi-
lizaci výroby kondenzovaných mlék, jejichž nejvýznamněj-
šími producenty zůstávají Evropská unie a Severní Amerika. 
V zemích bývalého Sovětského svazu dochází nyní ke zvyšo-
vání výroby slazených kondenzovaných mlék, které se stá-
vají oblíbenými i jako pouhý dezert. Podle údajů FAO zača-
la narůstat výroba kondenzovaných a zahuštěných mlék také 
v Peru, Číně, Singapuru, Thajsku a JAR.

Jako důsledek zvýšené výroby mléka a sníženého růs-
tu výroby a spotřeby sýrů a tekutých mlék došlo v roce 2008 
k navýšení výroby sušených mlék, kde byly v hodnoceném 
roce 2008 zaznamenány největší míry růstu ze všech mléká-
renských komodit. V případě sušeného plnotučného mléka to 
bylo téměř 9 % a u sušeného odstředěného mléka byl zazna-
menán růst 8 %. Ačkoliv v roce 2008 vzrostl prodej na meziná-
rodních trzích, nebyl tento vývoj reakcí na zvýšenou poptávku. 
Jednalo se především o jednu z možností realizace přebytků 
mléka v objemu, který byl nejvyšším od roku 2003. Celkově 
bylo v roce 2008 vyrobeno 4,5 mil. tun sušeného plnotučného 
mléka a 3,3 mil. tun sušeného odstředěného mléka.

Také ve výrobě sýrů pokračoval celkový růst (+1,1 %),
nicméně již sníženou měrou oproti minulému období
(v r. 2005 to bylo dokonce 4,3 %). Nejvýznamnějšími výrob-
ci sýrů zůstávají Evropa a USA, kde byl dosažen růst okolo
1 %. Hnací silou růstu výroby sýrů je v USA rostoucí poptávka 
ze sektoru rychlého občerstvení (fast-food) a průmyslu piz-
zy, v případě EU se pak výrazněji zvyšuje poptávka po sýrech 
jako ingrediencích pro další potravinářské zpracování. Ve 
všech maloobchodních systémech utrpěl odbyt sýrů důsled-
kem vysokých cen z r. 2007 a 2008 a následným oslabením 
ekonomických podmínek od dubna 2008. Snížení růstu sýrů 
v EU bylo dále zapříčiněno poklesem exportu sýrů do třetích 
zemí. V kontrastu k tomuto se zvýšila výroba sýrů v Latinské 
Americe a Oceánii.

Zajímavé je porovnání maloobchodních cen konzum-
ních mlék a sýrů ve vybraných zemích, které jsou uvedeny 
v následujících tabulkách:
c) Mezinárodní obchod s mlékem

Podle prvních odhadů dosáhl mezinárodní obchod 
s mlékem a mléčnými výrobky v roce 2008 celkového ob-
jemu 42 mil. tun mléčného ekvivalentu, což bylo o 1,2 mil. 
tun méně než v předchozím roce. Tento obchod je defi nován 
jako export mléka mezi výrobními zeměmi bez zahrnutého
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obchodu uskutečňovaného v rámci členských států EU. Další 
propad obchodování na mezinárodních trzích byl pozorován 
ještě počátkem roku 2009, což je důsledkem celosvětové fi -
nanční krize a poklesu likvidity. Nejvýznamnějšími exporté-

ry světa zůstávají EU a Nový Zéland, které kontrolují více než
60 % objemů zrealizovaných na mezinárodních trzích. Nový 
Zéland v tomto roce však ztratil část svého exportního podílu 
v důsledku snížené výroby mléka zapříčiněné suchým poča-
sím na jižní hemisféře a vyprázdněným skladovým zásobám 
po konjunkturním období v letech 2007 a počátkem 2008. 
Nicméně již nyní je předpoklad, že tento ztracený exportní 
podíl získá Nový Zéland opět zpátky. V mezinárodním obcho-
dě se dařilo v tomto období USA, a to z důvodu vyšší výroby 
mléka a tím větší nabídce SOM, másla i sýrů. Svůj export zvý-
šily rovněž Brazílie a Bělorusko. Čína i přes svoji melamino-
vou krizi zůstala aktivní ve svém exportu sušeného plnotuč-
ného mléka.

Dovozy mlékárenských výrobků jsou oproti vývozům 
více fragmentované. Největším dovozcem zůstávají USA, 
Mexiko, Rusko a Japonsko. V Japonsku byl ale naopak v roce 
2008 zaznamenán propad jako důsledek devalvace japonské-
ho jenu. Čína v důsledku melaminového skandálu naopak 
svůj dovoz zvýšila.

Tabulka č. 4    Export mlékárenských výrobků do třetích 
zemí (v mil. tun mléčného ekvivalentu)

EXPORT 2006 2007 2008
Evropská unie 13,0 13,0 12,5
Nový Zéland 13,6 13,6 11,8
Austrálie 5,1 4,2 3,8
USA 3,9 4,7 6,0

Tabulka č. 3    TOP 21 společností světa podle objemu zpracovaného mléka
Pořadí
2008 Společnost Země Hlavní alokace 

výrobních závodů
Příjem mléka 

v mil. tun
% z celkové 

světové produkce
1. Fonterra Nový Zéland mezinárodní 18,6 2,7
2. Dairy Farmers of America USA USA 16,2 2,3
3. Nestlé Švýcarsko mezinárodní 12,0 1,7
4. Dean Foods – US USA USA 11,8 1,7
5. Campina & Friesland Nizozemí Nizozemí 11,3 1,6
6. Lactalis Francie mezinárodní 8,9 1,3
7. Arla Foods Švédsko Dánsko/Švédsko 8,3 1,2
8. California Dairies Inc. USA USA 7,7 1,1
9. Danone Francie mezinárodní 7,3 1,0

10. Kraft USA mezinárodní 6,7 1,0
11. Land O´Lakes USA USA 5,5 0,8
12. Saputo Kanada Kanada/USA 4,3 0,6
13. Nordmilch Německo Německo 4,2 0,6
14. Schreiber Foods USA USA 3,7 0,5
15. Bongrain Francie Francie 3,6 0,5
16. Parmalat Itálie mezinárodní 3,5 0,5
17. Murray Goulburm Austrálie Austrálie 3,2 0,5
18. Northwest Dairy Association USA USA 3,1 0,4
19. Mengniu Group Čína Čína 2,9 0,4
20. Glanbia Irsko Irsko/USA 2,8 0,4
21. Amul Indie Indie 2,7 0,4

Celkem TOP 21 148 21 %

Na summitech IDF se pravidelně setkávají čeští delegáti se
svými krajany působícími v zahraničí.

IMPORT 2007 2008
USA 3,8 3,9
Mexiko 2,7 2,3
Rusko 2,7 3,4
Japonsko 2,5 2,2
Alžírsko 2,2 2,2
Evropská unie 2,2 1,8

Tabulka č. 5    Dovoz mlékárenských výrobků
(v mil. tun mléčného ekvivalentu) 
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d) Spotřeba mlékárenských výrobků
Ve spotřebě mléka a mléčných výrobků byl téměř ve 

všech světových oblastech v roce 2008 zaznamenán pokles 
jako důsledek světové fi nanční krize. Výroba mléka rostla 
rychleji než jeho spotřeba, což v bilančním vyjádření vyús-
tilo v celkový světový přebytek 4 mil. tun mléka v roce 2008 
(v roce 2006 byl defi cit 2 mil. tun a v roce 2007 byla bilance 
vyrovnaná). 

Závěrem hodnocení je možné konstatovat skutečnost, 
že současný stav mléčného trhu výrazně utrpěl v důsledku vý-
razného nárůstu cen v předchozích dvou konjunkturálních 
letech a záhy byl zasažen hlubokou krizí na fi nančních trzích. 
Vysoké ceny mléka z roku 2007 stimulovaly zvýšenou prvo-
výrobu mléka a odrazily se i v nárůstu stavů dojnic. Výroba 
mléka tak rostla rychleji než spotřeba, došlo k následnému 
omezení obchodních příležitostí na mezinárodních trzích, 
snížení trhu s konzumním mlékem i sýry a příčinným dů-
sledkem byla zvýšená výroba přebytkových komoditních pro-
duktů másla a sušených mlék a jejich postupné naskladňová-
ní jak ve veřejných, tak v soukromých skladech. V současné 
době se však světová poptávka začíná opět mírně oživovat a je 
nastartován trend pro postupné překonání této krize. Je po-
třeba však očekávat, že světová výroba nyní poroste pomaleji 
a že řada mléčných farmářů skončí podnikání v tomto sekto-
ru. Ve spotřebě se předpokládá opět postupné oživování, ceny 
mlékárenských výrobků se budou moci mírně zvyšovat tepr-
ve po úplném vyskladnění přebytkových zásob a budou prav-
děpodobně více nestálé. I přes další trend liberalizace světo-
vých trhů je otázkou, zda přesto trh nebude opět více či méně 
ovlivňován politikou. 

Udržitelný rozvoj – podpis
„Globální mlékárenské deklarace 
o klimatických změnách“

Na berlínském summitu byl velmi významně projedná-
ván rovněž projekt světové mlékárenské agendy zaměřené 
na řešení klimatických změn a z toho vyplývajících závazků 
celého sektoru. Záměrem je, aby byla spotřebitelům i do bu-
doucna poskytována základní mléčná výživa a přitom zůstalo 
mlékárenské odvětví počínaje prvovýrobou přes zpracovate-
le a konče obchodem ekonomicky životaschopné, šetrné k ži-
votnímu prostředí, ale také sociálně odpovědné. To s sebou 
přináší požadavky na snižování emisí skleníkových plynů, 
jako je metan, oxid dusný a oxid uhličitý, které jsou s výro-
bou a zpracováním mléka úzce svázány a které tak přispívají 
k současným změnám klimatu.

Zástupci sedmi významných institucí působících v sek-
toru (IDF, FEPALE, SAI, GDP, FIPA-IFAP, EDA a ESADA) 
podepsali 24. září v Berlíně „Globální deklaraci o klimatic-
kých změnách“, ve které jsou konkrétně uvedeny závazky ke 
snížení emisí oxidu uhličitého. Podepsání deklarace je pří-
spěvkem k řešení problematiky globálního oteplování. Svě-
tové mlékárenství sdílí společně s vládami zemí a světovou 
komunitou nutnost výroby zdravé mléčné výživy, ale na prin-
cipu udržitelnosti životního prostředí. „Přijatý akční program 
představuje nebývalou úroveň vzájemné mezinárodní spolu-
práce v mlékárenství,“ řekl na summitu při podpisu této de-
klarace Povl Krogsgaard, náměstek generálního ředitele, Arla 
Foods, a současně zástupce organizace Global Dairy Plat-

Tabulka č. 6    Maloobchodní ceny konzumního mléka ve vybraných zemích

Země Měsíc Měna V národní měně V USD/litr
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Austrálie *) IV/V AUD 1,86 1,41
Německo VI EUR 0,56 0,61 0,66 0,50 0,69 0,82 1,03 0,70
Polsko IV PLN 2,41 2,44 2,84 2,79 0,60 0,86 1,00 0,84
Slovensko III/IV EUR 0,52 0,59 0,70 0,70 0,58 0,78 1,09 0,92
Česko **) III/IV CZK 13,49 13,53 17,73 14,12 0,53 0,64 1,10 0,69
Rusko III/IV RUB 19,40 19,60 25,90 26,40 0,65 0,75 1,09 0,79
Kanada III/IV CAD 1,41 1,47 1,54 1,62 1,13 1,27 1,53 1,34
USA III/IV USD 0,83 0,82 1,00 0,82 0,83 0,82 1,00 0,82
Island IV ISK 64,00 76,00 90,00 0,78 1,14 1,20

Průměrné ceny mléka v uvedených měsících  Zdroje: národní komitéty IDF, ZMB, USDA
*) Cenový indikátor je kalkulován podle průměrných exportních hodnot.  **) UHT 1,5%

Tabulka č. 7   Maloobchodní ceny sýrů ve vybraných zemích

Země Měsíc Druh sýra Měna V národní měně V USD/litr
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Austrálie *) IV/V Čedar AUD 17,19 8,38
Německo VI Gouda EUR 4,20 4,02 5,55 5,04 5,15 5,39 6,63 7,06

Polsko IV polotučný
tvaroh PLN 9,42 9,77 11,78 11,85 2,70 3,44 4,17 3,51

Slovensko III/IV Eidam EUR 4,42 5,21 6,07 5,48 4,96 6,93 9,47 7,18
Česko III/IV Eidam CZK 111,66 110,21 146,22 117,30 4,39 5,23 9,09 5,69
Rusko III/IV Tylžský RUB 98,60 111,30 174,40 151,00 3,29 4,27 7,37 5,08
Kanada III/IV Čedar CAD 14,31 14,96 15,14 15,42 11,46 12,92 15,04 12,76
USA III/IV Mozzarella USD 9,64 8,94 10,10 10,49 9,64 8,94 10,10 10,49
Norsko III/IV Norvegia NOK 64,00 5,15
Island IV Gouda ISK 931 877 1029 11,36 13,20 13,76

Průměrné ceny sýrů v uvedených měsících  Zdroje: národní komitéty IDF, ZMB, USDA
*) Cenový indikátor je kalkulován podle průměrných exportních hodnot.
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form. Prezident IDF Richard Doyle uvedl, že „…při výrobě
krmiv a dále v chovu dojnic, zpracování mléka na mléčné produk-
ty, při jejich balení a distribuci, tam všude vznikají prvky a emi-
se ovlivňující naše životní prostředí, a na nás proto musí být, 
abychom docílili především jejich snížení. Snížení emisí skle-
níkových plynů je smysluplné – šetří peníze a zvyšuje efektivitu 
produkce. Iniciativa podporuje, a stimuluje tudíž rozvoj inovač-
ních technologií a postupů, včetně energetické náročnosti v pr-
vovýrobě, zpracovatelském sektoru, skladování i distribuci“.

Globální akční program zahrnuje celkem pět závazných
aktivit:
1.  Podpořit rozvoj standardní metodiky pro posuzování uh-

líkových emisí u mléka a mléčných výrobků na základě 
vědeckých poznatků.

2.  Podpořit zavádění nejlepších pracovních postupů ve svě-
tovém mlékárenství, které:

  a)  povedou ke snížení emisí skleníkových plynů při výro-
bě mléka v přepočtu na jednotku,

  b)  budou využívat metody a technologie zlepšující efek-
tivnost zpracování mléka a distribuci mléčných vý-
robků,

  c)  budou optimalizovat ekonomické, ekologické a so-
ciální výstupy všech v odvětví zainteresovaných
stran,

  d)  rozpoznají různé úrovně rozvoje a místní podmínky,
  e)  budou stavět na již zavedených rámcových opatře-

ních a znalostech včetně využití vědeckého pokroku
a transferu technologií,

  f)  budou podporovat rozhodování na základě nejnověj-
ších poznatků vědy a

  g)  budou ještě doplněny o iniciativy v dalších udržitel-
ných oblastech.

3.  Pokročit ve vytváření nástrojů pro usnadnění měře-
ní a sledování emisí jak v prvovýrobě, tak ve zpracování 
mléka.

4.  Usilovat o lepší chápání problematiky emisí mezi farmáři 
a zasazovat se o jejich účinné snižování.

5.  Podporovat sdílení informací a sladění výzkumného úsi-
lí s cílem vyvinout nákladově efektivní technologie a pro-
cesy.

Toto prohlášení společně podepsali zástupci ESADA 
(Východní a jižní africká mlékařská asociace), EDA (Ev-
ropská mlékařská asociace), FEPALE (Panamerická mléká-

renská federace), GDP (Global Dairy Platform), IDF (Mezi-
národní mlékařská federace), IFAP (Mezinárodní federace 
zemědělských výrobců) a SAI-Platform (platforma „Iniciati-
va udržitelného zemědělství“).

Účastníci této iniciativy z oblasti mlékárenského prů-
myslu již prakticky zahájili řadu aktivit a opatření vedoucích 
k redukci emisí, energetické efektivitě, efektivnosti v dopra-
vě a logistice, snižování výrobních ztrát mléka a mléčných 
výrobků v mlékárenském sektoru, ale také v analýzách život-
ního cyklu a jeho řízení. Tyto jednotlivé činnosti nejsou v pro-
hlášení zvlášť vymezeny, ale i nadále patří mezi hlavní aktivity 
mlékozpracovatelského průmyslu po celém světě.

Prohlášení „Global Dairy Agenda for Action“ je živým 
dokumentem zavazujícím signatáře k vypracovávání průběž-
ných transparentních zpráv o jeho naplňování. První taková 
zpráva se objeví 24 měsíců ode dne podpisu a poté bude vy-
hodnocována vždy dvakrát ročně.

Výživa a zdraví

Na konferenci „Výživa a zdraví“ zazněly velmi zajíma-
vé informace o pozitivním vlivu mléka na lidské zdraví. Nej-
novější trendy ve výživě shrnul Greg Miller z USA. Ve svě-
tě dnes narůstá počet lidí trpících nadváhou a lidí obézních. 
Vyšší hmotnost lidí se pak zákonitě pojí s vysokými zdravot-
ními riziky. Nejčastěji jsou s obezitou spojovány diabetes
2. typu, apnoe, dýchací obtíže, hypertenze, rakovina, one-
mocnění cév a srdce, infarkt a osteoporóza.

Mezi konzumací mléka, resp. příjmem vápníku a váhou 
byla zjištěna u dospělých nepřímá úměra a totéž bylo konsta-
továno i u tělního tuku. Klinické studie konstatovaly, že 3 dáv-
ky mléčných výrobků podávaných denně pozitivně působí na 
úbytek hmotnosti a na úbytek tuku v těle u obézních osob. To-
též bylo ověřeno i u dětí ve věku 2–8 let. U dětí v tomto věku 
redukoval zvýšený příjem mléka a ovoce a zeleniny tukovou 
tkáň a snížil rovněž krevní tlak.

Vysokoproteinová dieta přispívá k udržení a sníže-
ní váhy. Stárnoucí populace trpí sarcopénií, tj. postupným 
ubýváním svalové hmoty. Projevuje se již ve věku od 40 let 
a úbytek svaloviny bývá ve výši 0,5–1 % ročně. Vyšší příjem 
proteinů zpomaluje úbytek svalové tkáně starých lidí. Bylo 
konstatováno, že počty seniorů rostou, v USA bude v roce 
2025 o 80 % více seniorů než dnes. 

Příjem tuků obsahujících nasycené mastné kyseliny pří-

Tabulka č. 8    Aktuální spotřeba vybraných skupin mléčných výrobků v některých zemích a světových regionech
(v kg/osobu v letech 2005, resp. 2008)

Vybrané 
země

Konzumní mléko
+ nápoje

Zakysané nápoje, 
jogurty Máslo Sýry

2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008
EU 25/27 93,2 89,3 19,3 20,3 4,2 3,9 18,1 17,9
Austrálie 113,3 107,2 6,7 6,7 3,8 4,1 11,7 11,8
USA 83,7 82,6 n. a. n. a. 2,1 2,5 14,5 15,0
Argentina 42,4 43,9 10,4 12,8 0,8 0,7 10,7 11,5
Mexiko 94,7 92,1 5,1 n.a. 0,2 n. a. 2,1 2,2
Irán 68,5 82,4 38,7 47,3 n. a. n. a. 4,5 4,6
Rusko n. a. n. a. n. a. n. a. 2,6 2,8 6,2 5,5
Francie 92,0 86,8 31,6 29,9 7,7 7,8 23,6 24,6
Švýcarsko 80,7 79,9 30,7 n. a. 5,5 5,7 22,2 22,7
Německo 92,8 94,0 29,8 30,5 6,4 6,2 21,5 22,1
Itálie 65,5 64,1 7,5 8,8 2,9 2,6 21,9 21,4
Polsko 53,2 50,3 3,3 7,8 3,7 4,1 10,4 10,7
Česká rep. 74,6 69,2 15,7 16,3 4,8 4,8 15,7 16,3

Pozn.:  n. a. = údaje nejsou k dispozici
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mo souvisí s hladinou LDL chole-
sterolu a tím i s rizikem onemocnění 
kardiovaskulárními onemocněními. 
Některými klinickými studiemi bylo 
prokázáno, že snížení příjmu tuku 
s nasycenými mastnými kyselinami 
o 1 % se sníží obsah LDL cholestero-
lu v séru o 1–2 %, jiné studie toto pře-
svědčivě neprokázaly. Bylo zjištěno, 
že v rámci LDL, na základě biomar-
ků, existuje fenotyp B, který se mění 
v závislosti na příjmu dalších živin 
proteinů a sacharidů. Přístup k die-
tám musí být proto komplexní.

Nový přístup ke značení po-
travin prezentoval další americký zástupce A. Drewnowski. 
Konstatoval, že v současnosti je konzument pouze varován, 
co nezdravého potravina obsahuje. Nový navrhovaný způsob 
značení má naopak spotřebitele upozornit na benefi ty, které 
daná potravina nabízí.

Současný svět se ale také potýká s podvýživou, a to ne 
pouze svět rozvojový, ale paradoxně to je případ i vyspělých 
zemí. Podvýživa je defi nována jako stav, kdy tělo nedostává 
správné množství kalorií, vitaminů, minerálních látek a dal-
ších nutrientů, které potřebuje pro udržení zdravých tkání 
a zdravou funkci orgánů. 

Důležitou roli ve výživě hrají především v oblasti roz-
vojového světa proteiny a aminokyseliny. I průmyslové země 
znají podvýživu, která je spojována s potravinami o vysoké 
kalorické hodnotě, ale nutričně chudých. Ideální potravinou 
je mléko, které zabezpečí dostatečný příjem všech potřeb-
ných nutrientů. Jedná se totiž o komplexní potravinu obsa-

hující všech devět esenciálních aminokyselin a především vý-
znamné množství vápníku. Mléko v rozvojových zemích je 
potravinou sytící, v průmyslových zemích poskytuje vitami-
ny, minerální látky, působí jako prevence celé řady civilizač-
ních onemocnění. Této problematice se na kongresu věnovali 
L. Moore (USA) a L. Groot (NL).

Malnutrice (podvýživa) je výrazná ve stáří. Výrazně 
chybí vitamin D – příčina fraktur kostí, a vitamin B12, kte-
rý udržuje mentální zdraví. Seniorský věk je spojen s výsky-
tem sarcopenie, cachexie, anorexie a dehydratace. Senioři by 
měli proto přijímat potraviny s dostatečným obsahem protei-
nů a energie. Toto vše splňuje mléko a mléčné výrobky, které 
jsou nutričně bohaté, chuťově příznivé a jsou nabízeny ve vel-
mi pestrém sortimentu.

Mléko je rozhodně také vhodný obnovující nápoj po 
sportovních výkonech. Rychle obnoví homeostázu v organis-
mu, tvorbu glykogenu, tvorbu svalového proteinu. Současně 
vhodně hydratuje organismus. Mléko je navíc médium obsa-
hující prebiotika a probiotika prospěšná lidskému zdraví.

Závěrem lze shrnout, že mléko je surovinou, kterou 
i současný výzkum považuje za zcela významnou potravinu, 
jejíž složky přinášejí celou řadu nutričních a zdravotních be-
nefi tů. 

Závěrečná poznámka

Na berlínském mlékárenském summitu zazněly na jed-
notlivých sympóziích ještě další významné informace, které 
by však přesáhly rámec tohoto informativního článku. Zá-
jemce o konkrétní oblasti proto odkazujeme na kontakt s au-
tory tohoto pojednání. �

Prezident IDF 
Richard Doyle

MAKRO poskytuje
nejširší výběr
kvalitních ryb
Nabízíme Vám více než 
300 druhů chlazených ryb 
pocházejících z oblastí 
od jižních Čech až po Indonésii.

3400_MAKRO-AD-Ryby_180x128.indd   1 5.11.2009   9:22:16
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... létat s pasažéry na palubě, to není žádné vznášení
v oblacích, ale obrovská zodpovědnost. Člověk musí mít
tam nahoře pevnou půdu pod nohama.
Proto sázím na jistotu. A to i v jídle.

Umíte s i  představit  ž ivot bez . . .  ?

www.sunka.cz

... žijeme s chutí.

LECO_listopad_2009.indd   1 24.11.2009   14:55:33
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t 23
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
0

9

Vánoce 
s kaprem
Ing. VÁCLAV ŠILHAVÝ,

ředitel Rybářského sdružení
České republiky

I v době moderních technologií si Vánoce zachovaly své 
neodolatelné, trochu staromilské kouzlo, k němuž tradi-

cionalisticky patří i kapr. V předvánočním období tato ryba 
nepředstavuje jen „maso“ pro naše žaludky, ale především 
neoddělitelnou součást celku, bez níž by Vánoce nebyly ty 
pravé. Začíná to obřadným nákupem kapra na sádkách nebo 
z kádí na ulici, pečlivým vybíráním mlíčáka nebo jikernač-
ky, to podle toho, zda v polévce preferujeme mlíčí nebo jikry, 
a jeho štědrovečerní přeměnou na dozlatova osmažené řízky 
vonící po bytě dráždivěji než kvalitní parfém. Pojďme se pro-
jít celým tím pozadím, které nám v konečné fázi přinese právě 
ten vánoční, ve strouhance obalený kapří řízek.

Trochu historie neuškodí

Všechno to začalo před více než osmi sty lety. To na ně-
kterých klášterních hospodářstvích začaly vznikat první pri-
mitivní rybníky. Nebyla to však žádná velká vodní díla. V pod-
statě šlo o kládami přehrazený potok nebo říčku, kde ve 
vytvořeném prostoru zůstávala zadržená voda, sloužící nej-
prve k přechovávání ulovených ryb a později pak i k jejich pri-
mitivnímu chovu. 

Už tehdy se ukázalo, že ideální chovnou rybou je kapr, 
který byl velice plodný, snášel dobře i horší životní podmínky, 
relativně rychle rostl, dokázal dobře přezimovat, jeho svalo-
vina měla dobré chuťové vlastnosti, nebyl náchylný k nemo-
cem, vydržel i náročnou manipulaci při výlovu a především 
vyhovoval postním regulím klášterů. Vezmeme-li v úvahu, 
že půst od masa teplokrevných zvířat činil až 200 dní v roce, 
pak ryby byly to jediné, co bylo maso-nemaso, jež bylo možno 
konzumovat bez prohřešku proti církevnímu řádu. 

Právem je na místě otázka, kdeže se ten kapr u nás vzal? 
Odkud k nám připlaval? Odpověď se hledala celá desetiletí. 
Nejprve se předpokládalo, že připutoval ze starověké Číny. 
Byla to ovšem teorie vyvolávající zoufale mnoho pochybnos-
tí. Teprve v polovině šedesátých let vznikla v tehdejším Čes-
koslovensku hypotéza podstatně realističtější, navíc podlo-
žená některými nepřímými důkazy. Vycházela ze skutečnosti, 
že už ve starém Římě znali a cenili právě kapra. Ten se tam 
dostal tak, že jeho divokou formu vyskytující se v dunajských 
vodách odlovovali vojáci římských legií tábořící při svých
taženích podél Dunaje a jako pochoutku jej živého posílali 
svým patricijským rodinám. Kdy kapr opustil Věčné město 
a vydal se na svou pouť do střední Evropy, už dneska nikdo 
neurčí. 

O řízeném chovu kapra lze hovořit od doby Karla IV. 
Rybníkářství dostalo formou vydaného majestátu veškerou 
císařovu podporu a začalo se rozvíjet nejen plošně, ale také 
technologicky kvalitativně. Chov vycházel z tzv. třístupňo-

vé metody, ve své podstatě platné dodnes. Plůdek kapra byl 
v jejím rámci přesazován z plůdkových rybníků do výtažníků, 
kde narostl do velikosti násady, která byla poté přesazena do 
hlavních rybníků, aby tady dospěla v tržní rybu. Chovatelsky 
vzato to byl zcela revoluční obrat. 

Konec 15. a celé 16. století lze charakterizovat jako Zla-
tý věk českého a moravského rybníkářství. Ekonomickou sílu 
chovu ryb rozpoznala nejen šlechta, ale i jednotlivá svobodná 
města, a to všechno dávalo výstavbě rybníků vpravdě křídla. 
Začínají se budovat celé nové soustavy různě velkých rybníků 
a mezi jejich stavitele patří dodnes známí rybníkáři Štěpánek 
Netolický, Mikuláš Rutard z Malešova či Jakub Krčín z Jel-
čan, mimořádná, ale velmi rozporuplná postava českého ryb-
níkářství. V první polovině 16. století také vzniklo jedinečné 
písemné dílo starého rybníkářství. Pod názvem O rybnících 
je sepsal olomoucký biskup Jan Dubravius. Jeho kniha se do-
čkala mnoha vydání v několika jazycích a sloužila jako první 
evropská učebnice rybničního chovu ryb. O intenzitě rozvoje 
rybníkářství té doby nejlépe svědčí skutečnost, že v zemi kon-
cem 16. století existovalo zhruba 180 tisíc hektarů rybníků, 
tedy více než trojnásobek současného stavu.

Z této Zlaté doby se však naše rybníkářství začátkem
17. století rychle propadlo do silného útlumu, v němž zůsta-
lo po více než dvě století. Příčinou byla nejen třicetiletá vál-
ka, ale i po ní nastupující reforma zemědělského hospodaření 
hledající další produkční plochy a mylně je spatřující v rušení 
rybníků a jejich přeměňování na ornou půdu či louky. Tepr-
ve v průběhu druhé poloviny 19. století začalo postupně do-
cházet k renesanci rybníkářství. Stály za tím velké rybářské 
osobnosti od třeboňského praktika Václava Horáka přes lnář-
ského Theodora Mokrého až po ředitele třeboňského panství 
Josefa Šustu. Od té doby se už datuje s přestávkami v obou 
světových válkách výrazný pozitivní posun v celém rybníkář-
ském sektoru. 

Kapr je dominantním druhem.
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Řeč faktů

Produkční rybářství (kaprové rybníkářství je jeho do-
minantní součástí) patří v České republice k stabilizovaným 
a ekonomicky životaschopným zemědělským oborům. Nevy-
kazuje příliš problémových turbulencí, nicméně o hospodář-
ské selance hovořit nelze. Chov ryb je dnes pod silným tlakem 
trhu nešetřícího producenty jen z pouhé úcty k historické tra-
dici. Na chov ryb také působí celá řada vlivů environmentál-
ní, vodohospodářské, hygienické, společenské i jiné povahy, 
v jejichž vymezení, charakteru a dopadu se musí naše rybní-
kářství pohybovat.

V České republice dnes existuje více než 24 tisíc jed-
notlivých rybníků (s retenční kapacitou přes 420 milionů m3 
vody), majících plochu kolem 52 tisíc hektarů. K chovu ryb 
se pak využívá asi 42 tisíc hektarů. V celorepublikovém ryb-
níkářství působí zhruba stovka různě velkých podniků/farem 
dominantně produkujících kapra jako hlavní hospodářskou 
rybu. Vývoj a strukturu produkce ryb v České republice doku-
mentuje tabulka.

Jak ukazují čísla, rozhodující rybou našeho produkční-
ho rybářství je kapr. Hladina jeho produkce je v rovnováze se 
současnými objemovými požadavky domácího a zahraniční-
ho trhu. To je ekonomicky rozhodující a pro rybochovná hos-
podářství existenčně podmiňující předpoklad stavící je na 
pevnou půdu a přispívající k jejich stabilitě.

Do silných stránek rybníkářství patří především jeho 
staletími propracované know-how, vysoká kvalita plemenné-
ho materiálu, chov ryb bez závažných zdravotních problémů, 
konkurenceschopnost či existence Rybářského sdružení Čes-
ké republiky jako funkčního profesního seskupení navazují-
cího na předválečnou Jednotu rybářskou.

Domácí a zahraniční trh

Zhruba polovina produkce kapra jde na domácí trh, a to 
převážně v podobě živé ryby. Může se to vzhledem k ostatním 
živočišným produktům jevit jako určitý anachronizmus, ale 
v pozadí stojí neuvěřitelně silná tradice živých ryb. Podle prů-
zkumů trhu stále více než 85 % potenciálních konzumentů 
požaduje výhradně živého kapra s odůvodněním, že právě ten 
je pro ně zárukou vysoké kvality, čerstvosti a vynikající chuti. 
Takové hodnocení není typické jen pro Českou republiku, ale 
podobně smýšlejí i konzumenti v Polsku, Maďarsku, Rakous-
ku či některých částech Německa.

Významnou specifi kou kapra je jeho tržní sezonnost. 
Zhruba 65 % se jej prodá koncem roku v souvislosti s Vánoce-
mi. Mnozí z nás ostatně konzumují kapra právě jen o těchto 
svátcích, což je škoda především pro ně samotné. Kapr totiž 
představuje produkt, který má své nesporné výživové a zdra-
votní přednosti, jež lze jen obtížně hledat ve svalovině tep-
lokrevných zvířat. Nejen, že jeho maso je lehce stravitelné
(ke strávení dochází už do dvou hodin po požití) a přitom vý-
živné, ale ve svém tuku obsahuje polynenasycené mastné ky-
seliny (PUFA) řady omega-3, jež slouží jako prevence před 
ischemickými chorobami s infarktem v čele. To je deviza, kte-
rou bychom měli využívat co nejčastěji. Odborníci na výživu 
přitom říkají, že postačuje zkonzumovat 200 g rybího masa 
týdně, aby se preventivní účinnost PUFA v těle člověka mohla
plně rozvinout. 

Není to ale jen domácí trh, kde se kapr uplatňuje. Velice 
dobré jméno má český kapr i na zahraničním trhu. Na něj pu-
tuje druhá polovina jeho produkce a opět dominuje živá ryba. 
Česká republika je ostatně největším vývozcem kapra v celé 
Evropě. V zemích jeho dovozu převažuje Německo (40–45 %
z celého našeho vývozu), Slovensko (20–25 %), Rakousko 
(10–15 %) a Polsko (do 10 %). Tam mají Vánoce obdobnou 
podobu jako v České republice a jsou doprovázeny i tradič-
ním konzumem kapra. Část vyváženého kapra se v někte-
rých zemích dále vysazuje do přirozených vod pro účely re-
kreačního rybolovu.

Pouhých 12 % tržních ryb se v České republice zpraco-
vává do podoby základních polotovarů či výrobků (u kapra 
na půlky, steaky /podkovičky/ či fi lety s prořezanými malý-
mi svalovými kůstkami nepostřehnutelnými na jazyku) nebo 
formou uzených ryb. Tento podíl zůstává už po dlouhou řadu 

Tabulka: Vývoj produkce ryb v České republice (v tunách)
Druhy ryb 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kapr 17 106 17 421 16 596 16 935 16 996 17 804 18 006 17 947 17 507
Lososovité 815 796 743 711 694 737 669 776 815
Lín, síhové 300 212 228 243 213 288 278 295 308
Býložravé 709 1 151 1 041 1 026 850 1 023 769 747 980
Dravé ryby 180 170 218 232 194 211 205 218 236
Ostatní 365 348 384 523 437 392 504 464 549 
Celkem 19 475 20 098 19 210 19 670 19 384 20 455 20 431 20 447 20 395

Pavel Hrdina – Kapr jako pochoutka
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let v podstatě konstantní. V pozadí není technická nepřipra-
venost zpracovatelského sektoru (rozhodující zpracovny ryb 
jsou dobře vybaveny, s více než dostatečnou kapacitou a po-
volením k vývozu vyráběného sortimentu výrobků z ryb do 
zemí Evropské unie), ale spíše konzumentská setrvačnost 
v názoru, že jen živá ryba je „kvalitní“, a také skutečnost, že 
cenově se výrobky z kapra dostávají do konkurence substituč-
ních potravin (v konzumentské veřejnosti totiž stále přetrvá-
vá názor vytvořený v minulosti ochranářským státem, že ryby 
musí patřit mezi „levné maso“). Je logické, že potřebuje-li 
kapr ve srovnání s některými živočišnými druhy, jejichž pro-
dukční doba se počítá v týdnech k dosažení tržní hmotnosti 
tří až čtyř let, a tedy mnohem výraznější a delší chovatelskou 
pozornost, musí tomu odpovídat i cena. V kalkulaci cen vý-
robků z ryb je také nutno vzít do úvahy jejich výtěžnost, tedy 
podíl konzumovatelných částí těla (především svaloviny) ver-
sus podíl nepoživatelných částí. U kapra se přitom považuje 
za standardní výtěžnost 60 %.

Kolik ryb sníme

Spotřeba ryb (včetně mořských ryb a rybích konzerv) 
činí v České republice necelých 6 kg na osobu a rok, z toho 
na sladkovodní ryby s kaprem v čele připadá 1,3 kg. U tohoto 
dominantního kapra ovšem jde o živou hmotnost, takže sku-
tečného „masa“ sníme v průměru přibližně jen 800 gramů. 
To je ovšem údaj, který má značné regionální výkyvy. Jestli-
že například v Praze či v jižních Čechách činí spotřeba kapra 
kolem 2,5 kg (živé hmotnosti), pak v některých regionech se-
verních a východních Čech či severní Moravy to činí jen ne-
celých půl kilogramu. Odečteme-li z toho už komentovaných 
40 % odpadu, skutečná spotřeba čistého kapřího masa kles-
ne v těchto oblastech na necelých 300 gramů, což představuje 
jednu větší porci vánočního smaženého kapra. To určitě není 
nic, čím bychom se mohli pyšnit. Situaci navíc kompliku-
je konkurence z třetích zemí dovážených a na trhu relativně 
levných chovaných sladkovodních ryb v čele s vietnamským 
pangasiem. Nic nepomáhá vysvětlování, že nutriční hodno-
ta (především obsah PUFA) je právě u této ryby mimořádně 
nízká. Kdybychom chtěli vyrovnat rozdíl mezi kaprem a pan-
gasiem, pak bychom namísto 1 kg kapra museli zkonzumovat 
podstatně větší množství pangasia. Ve hře jsou i další okol-
nosti (hygiena tamního chovu, kvalita krmiva, environmen-
tální dopady produkce, welfare /pohoda/ ryb a další kritéria 
v našem rybníkářství jištěná náročnou legislativou), jež do-
vozci těchto ryb na náš trh nezkoumají. Znalost těchto sku-
tečností by měla u potenciálních konzumentů favorizovat na-
šeho kapra. 

Ryby nejsou všechno

Kaprové rybníkářství však není jen o samotných ry-
bách. Stejně významově je o vztahu k přírodě, k životní-
mu prostředí, ke kulturní krajině, k vodě. Často jsou tyto 
vztahy primární a samotný chov ryb je až na druhém mís-
tě. Stačí si uvědomit, že rybníky jsou zároveň retenčními 
nádržemi. Zadržení vody má pro naši zemi nesmírný vý-
znam a právě rybníky sehrávají v tomto směru mimořád-
nou úlohu. Je smutné přitom konstatovat, že třetina kapa-
city rybníků je zaplněna splachy z okolních pozemků dříve 
hazardérsky nekvalifi kovaně obhospodařovaných, což před-
stavuje neobyčejnou zátěž z minulosti. Odstranění tohoto 
zabahnění je nad síly současného rybníkářství i nad fi nanč-
ní možnosti státního rozpočtu. Přitom právě rybníky tvoří 

první záchytnou hráz při povodních, kdy zadrží hlavní po-
vodňovou vlnu, a vytvoří tak veřejnému záchrannému sys-
tému prostor pro ochranu životů a majetku. Rybníky rov-
něž slouží k ochraně přírody, fauny i fl óry, nabízejí prostředí 
pro hnízdění stejně jako pro diverzifi kaci vodního a mok-
řadního rostlinstva. Na druhé straně se rybníky dostávají do 
neřešitelné situace, kdy v nich chované ryby se stávají ob-
jektem, na němž po svém „hospodaří“ chránění rybožraví
predátoři v čele s kormorány. Škody způsobované chovate-
lům jdou v tomto případě do stovek milionů korun ročně. 
Státní kompenzace těchto škod jsou přitom vcelku pomíjivé, 
a tak celou tíží tohoto problému nesou na svých bedrech ryb-
níkáři. Podobně je tomu v případě environmentálního tlaku 
na chov ryb, kdy se jen velmi obtížně daří prosadit pohled, že 
chov ryb v rybnících není vlastním problémem prostředí, ale 
právě naopak, že je součástí řešení tohoto problému.

Vánoční kapr

Ale vraťme se v předvánoční době zpátky ke kapru jako 
rybě, která by neměla chybět na štědrovečerním stole. Tra-
dice vánočního kapra vznikla zhruba jen před necelými 150 
lety. Kapr byl totiž tehdy poměrně nákladnou záležitostí 
a mohla si jej dovolit jen bohatší střední měšťanská vrstva. 
Teprve začátkem 20. století po renesanci rybníkářství a cel-
kové stabilizaci produkce se kapr stal tzv. „lidovou“ rybou. 
Dnes je cenově dostupný každému, kdo si na něm chce po-
chutnat. Ještě před dvěma desetiletími kraloval na trhu šupi-
náč, teď mírně převyšuje zájem o kapra lysce, lidově zvané-
ho „špíglák“. I letos bude kapra dost, není třeba mít obavy. 
V nabídce bude nejen kapr I. třídy (o kusové hmotnosti od 
1 000 do 2 500 g), ale i kapr výběr o hmotnosti nad 2 500 g. 
Kdo se nechce zdržovat domácím opracováním kapra, najde 
v obchodech k okamžité kuchyňské přípravě nachystané fi -
lety s rozrušenými svalovými kůstkami. Obalovaný smaže-
ný kapří řízek s vánočním bramborovým salátem je tradicí, 
i když trochu nedietním pokrmem. Můžete ale zkusit kapra 
v jiné úpravě, vždyť kuchařských receptů na přípravu kapra 
už dnes najdete desítky a je jen na vás, co si z nich vyberete.

 �

 Jaromír Zumr – Zátah na rybníku
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tmavě modré barvy. Jako koření slouží pouze zralé bobule, ať 
už v čerstvé, sušené, celé či mleté podobě.

Kvalita

Síla koření a aroma závisí na obsahu éterických olejů. 
Čím dále na jih jalovec roste, tím silnější je jeho aroma. Bobu-
le jalovce voní slabě po pryskyřici jedle, chutnají mírně hoř-
ce a aromaticky-kořeněně. Silná lesní a vřesová příchuť spo-
čívá ve vysokém obsahu silice, pryskyřice, hořčiny, třísloviny 
a cukru.

Zdraví 

Jalovec by se měl střídmě užívat nejen kvůli jeho inten-
zivní chuti. Jeho listy a bobule byly toxikology ohodnoceny
jako „mírně toxické“. Ve větším množství by se měl proto 
jalovec používat s opatrností, střídmě a správně, jen pak je 
možné s ním učinit něco pro zdraví. Bobule jalovce se na zá-
kladě dobrého vlivu na podporu trávení používají ke kořenění 
těžkých pokrmů.

Použití 

Jalovec je klasickým kořením pro pokrmy ze zvěřiny 
a patří ke koření, které se používá k zavařování a k nakládání. 
Hodí se ale také velmi dobře k pokrmům z jehněčího, hově-
zího a vepřového masa, jakož i ke kysanému zelí, červenému 
a bílému zelí, řepě a tuřínu. Velká část sklizně jalovce připa-
dá na lihovarnický průmysl. Z jalovce se vyrábí gin, genever,
kořalky a různé likéry. 

 �

Jalovec
Jalovec je stálezelená keřovi-

tá až stromovitá dřevina. Je 
běžně používaný jednak jako 
okrasný keř, ale také jako vý-
znamné koření – jeho aroma-
tické plody se používají k do-
chucování jídel.

Historie 

Jen stěží se najde rostlina, která je spojována s tolika zá-
hadnými, pověrčivými, mystickými a mýtickými pojmy jako 
jalovec. V Bibli a mnohých náboženských legendách se obje-
vuje stále znovu. Stromy jalovce byly pro Germány posvátné 
a ti jejich větve používali do kadidla při svém kultu bohů, při 
obětních rituálech a při spalování mrtvých.

Původ 

Keři jalovce se daří především na vřesovištích a v hor-
ských krajinách a je rozšířen po celé Evropě. Hlavními doda-
vateli jsou Itálie, Španělsko a Balkán.

Druh 

Jalovec je jediné koření z čeledi jehličnanů a roste ve for-
mě keře nebo stromu. Má 1–2 cm dlouhé jehličí a z malých, 
nenápadných květů se vyvíjejí kulovité bobule, které teprve 
ve 3. roce dosáhnou plné zralosti. Pak se zbarví ze zelené do
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Jedlá sůl
Dějiny bílého zlata jsou tak sta-

ré a fascinující jako dějiny 
lidstva. Je pokládána za léčivou, 
mocnou, ale také za velmi nebez-
pečnou látku. Sůl přinesla kolísá-
ní koloniálních mocností, přivedla 
je k válce a byla jedním z prvních 
druhů mezinárodního zboží.

Historie 

Člověk se usadil zhruba 10 000 let př. n. l. Pravdě-
podobně v této době přijal sůl jako potravinu. Předtím člověk 
jako lovec získával sůl v dostačující míře z živočišné potravy. 
Prostřednictvím přeměny potravin se sůl stala životně důleži-
tým doplňkem výživy. Osady byly stavěny v okolí ložisek soli. 
Bronzovými krumpáči se odsekávala sůl od stěn a ručně se 
vynášela z dolů. Sůl se na trhu měnila za jantar, zlato a měď. 
Dokonce i mzdy a daně mohly být placeny solí.

Původ 

Všude na Zemi se nacházejí velká podzemní solná lo-
žiska. O jejich vzniku existuje několik vědeckých vysvětlení. 
Švédský geolog Carl Ochsenius vysvětlil tvorbu solných loži-
sek takto: před 250 miliony let byla země pokryta pramořem, 
které bylo velmi slané. Vzhledem k zemským posunům se 
vyzdvihla blízká pobřežní půda s takzvanými „solnými pru-
ty“. Pomocí silného slunečního záření se odpařovaly. Slanost 
vody vzrostla a vykrystalizovala do rozpuštěných minerálů. 
Tak vznikly silné sedimenty, které pokryly během geologické-
ho vývoje zemi nepropustnou vrstvou.

Druhy

V závislosti na těžbě a na dalším zpracování lze rozlišit 
sůl mezi několika druhy:
�  Mořská sůl je získávána odpařováním mořské vody nebo 

vnitrozemských solných jezer v takzvaných solných zahra-
dách.

�  Stolní sůl je získávána těžbou nebo tlakem vody ze solných 
ložisek. Tím se nejdříve získá nálev. Sůl ze solného nálevu 
se získá pomocí odpařování.

�  Horská sůl pochází ze solných dolů a je v pevné formě. Je 
těžena v podzemí a poté drcena, čištěna a zpracovávána. 

�  Krystalická sůl vykazuje nejvyšší kvalitu, kterou sůl může 
mít. Čistá, přírodní krystalická sůl je po miliony let vysta-
vena obrovskému tlaku. Čím vyšší je komprese, tím vyšší 
je krystalická struktura. Krystalická sůl je získávána ručně 
a není zpracovávána průmyslově. Vzhled je průhledný až 
bělavě-růžový a trochu hrubozrnný.

Zdraví 

Nejstarší známá zpráva o používání soli v medicíně sahá 
až do 3. tisíciletí př. n. l. a měla by pocházet od egyptského 
lékaře Imothepa. Popsal, že sůl může vyléčit infi kované rány 
a s tím spojené záněty. O několik století později se sůl objevila 
ve starověké řecké medicíně. Paracelsus byl jedním z prvních, 
který doporučil solné koupele na kožní choroby. V 16. století 
se sůl nachází již v lékárnách. Teprve od začátku průmyslo-
vé těžby dostala sůl špatnou pověst. Dnes se stále více opět 
vzpomíná na její léčebné účinky.

Použití 

Sůl se nachází téměř v každém pokrmu v různém množ-
ství dle použití a posiluje vlastní chuť. U chleba oddaluje pro-
ces kynutí, u sýru je rozhodující její účast pro dozrávání. Sůl 
konzervuje, a proto rychle zabraňuje osídlení potravin bakte-
riemi a plísněmi. �
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14. 1. 2010, OSTRAVA CLARION CONGRESS HOTEL

Jana Hozáková
+420 739 661 471
jana.hozakova@atoz.cz

Anna Matoušková

+420 733 553 554

anna.matouskova@atoz.cz

Partneři:

Zde může být

i vaše logo!

Mediální partneři: Pod záštitou:
R e t a i l  W o r l d  i n  y o u r  h a n d s  

SPOLECNÝ PROGRAM

 8.00 Registrace, snídaně

 8.00 – 18.00 Prezentace stánků
představení výrobků a služeb, ochutnávky novinek, aktivní komunikace,
soutěže o zajímavé ceny

 8.30 Úvodní slovo organizátora
Oficiální zahájení

 9.00 – 10.00 Inspirace z tradičního trhu — COOP Finsko

 10.00 – 11.00 Nenechávejte peníze z evropských fondů ležet ladem
Konkrétní úspěšné příklady využití financí z evropských fondů pro výrobní firmy,
velkoobchody, tradiční sítě a další možnosti

 11.00 – 12.00 Panelová diskuse: Co krize přinesla a vzala na tradičním trhu?

 12.00 – 13.00 Oběd

 13.00 – 16.00 ODPOLEDNÍ PROGRAM — SEKCE A, B, C

 16.00 Ochutnávka piva, vína, vyhlášení vítězů soutěží, tombola

 17.00 Závěr

SEKCE A — ODPOLEDNÍ WORKSHOP
Nové příležitosti pro zvýšení obratu na tradičním trhu

 13.00 – 14.00 Impulsní nákupy od A do Z

 14.00 – 15.00 Efektivně uspořádaný regál s mléčnými výrobky přinese vyšší zisk

 15.00 – 16.00 Trend zdravého životního stylu a jeho odraz v nákupním 
chování zákazníka

SEKCE B — ODPOLEDNÍ WORKSHOP
Potenciál regionu 

 13.00 – 14.00 Co nabízí Makro obchodníkům na tradičním trhu?

 14.00 – 15.00 Efektivní podpora výrobků zohledňující regionalitu a specifika trhu

 15.00 – 16.00 TOP výrobek Olomouckého kraje
Podpora prodeje lokálních výrobků v Ternu Olomouc

SEKCE C — ODPOLEDNÍ WORKSHOP
Ekonomická krize: větší důraz na cenu a úsporná řešení

 13.00 – 14.00 Remodeling prodejen s ohledem na současné trendy a úsporná 
řešení

 14.00 – 15.00 Cenový průzkum

 15.00 – 16.00 Právní pohled na cenovou komunikaci a srovnávací reklamu

Sestavte si program podle sebe
a vyberte si ze sekcí, které jsme pro vás pripravili

S4_inz180x260PotrRevue_program_1.indd   1 11/20/09   2:42:40 PM
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Pekařské
výrobky

na svátečním stole 
Ing. JAROMÍR DŘÍZAL,

předseda Podnikatelského svazu
pekařů a cukrářů v ČR 

Tak jako k atmosféře všech církevních svátků u nás neod-
myslitelně patří různé zvyky a obyčeje, tak ke sváteční ta-

buli patří i různé druhy pekařských výrobků, což záleží na 
tom, o jaký svátek se jedná. Agresivní nabídka v obchodech 
nám připomíná, že se kvapem blíží Vánoce, pojďme se tedy 
podívat, co dobrého k tomuto svátku připravovali hospodyň-
ky, pekaři a cukráři.

Vánočka

Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do 
dnešní doby. První zmínka o vánočce v historických prame-
nech je z 16. století a za dlouhá léta prošla různými proměna-
mi. V minulosti byla pojmenována jako „húska“ nebo „calta“ 
a někde se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími po-
jmenováními – „pletenice, pletanka, žemle, štědrovice, štěd-
rovečernice, štricka, štrucla, ceplík“. Vánočka svým tvarem 
připomíná dítě v peřince. Dříve vánočku mohli péct pouze ce-
chovní řemeslníci – pekaři. Asi od 18. století si vánočky zača-
li lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček měl 
dostat hospodář, aby se mu v dalším roce urodilo hojně obi-
lí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. 
Někde z ní o Štědrém večeru dávali krajíček dobytku, aby byl 
zdravý a neškodily mu zlé síly a nemoci. 

Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se 
při přípravě těsta, pletení a pečení vánočky udržovaly různé 
zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla za-
dělávat v bílé zástěře a šátku, neměla při tom mluvit, při ky-
nutí těsta měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvykem 
také bylo třeba zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl 
jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Ovšem 
dnes by se u vánočky zakoupené v obchodě jednalo o nežá-
doucí cizí předmět. Připálená nebo natržená vánočka věšti-
la nezdar. 

Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou sou-
částí vánočních svátků, ať pečená doma nebo koupená v ob-
chodě. I dnes zruční pekaři dokážou uplést celou vánočku 
najednou ze šesti pramenů, a to buď „s okýnky“, nebo „bez 
okýnek“. U vánočky skládané pak dokáží spodní pletenec 
zhotovit ze sedmi pramenů (nebo jednodušeji z pramenů 
čtyř). Celkem se skládaná vánočka připraví z devíti prame-
nů: ze čtyř pramenů se uplete základ vánočky, který na ple-
chu mírně promáčkneme hranou ruky a pomašlujeme vej-
cem. Pak další tři prameny spleteme do copu a výsledný cop 
položíme na základ a opět promáčkneme hranou ruky a po-
mašlujeme vejcem. Nakonec zbylé dva prameny spleteme do 
spirály, položíme na druhé patro a konce zahneme pod vá-
nočku a mírně zapíchneme (přitlačíme). Aby se nám vánočka 
v troubě nebo v peci nehnula, můžeme do ní zapíchnout až 3 
špejle – aby zachovala při procesu pečení svůj tvar. 

Dle způsobu tvarování těsta vánočky jsou buď ručně ple-
tené (ať už doma nebo v pekárně) nebo pak také existuje tzv. 
„strojová vánočka“, která je vyráběna na lince a připomíná 
tzv. vánočku skládanou, protože je tvořena spodní tvarova-
nou širší základní částí, na kterou se na strojní lince pak po-
mocí pasu překládá užší horní část. Jedná se o nepřetržitý pás 
těsta (tzv. lemu), tato lema je sekána gilotinou (součást linky) 
na těstové kusy vánoček o požadované hmotnosti. I tato stroj-
ní vánočka může dobře chutnat, ale přece jen – není nad vá-
nočku vlastnoručně upletenou!

Kynuté vánoční pečivo má svůj základ ve fi gurkách z těs-
ta a symbolizuje „nakynutí štěstí a hojnosti“ – aby se vše příš-
tí rok dařilo a bylo všeho dostatek.

Dle použitého tuku do těsta pak máme vánočky máslo-
vé nebo tukové. V případě vánočky máslové je těsto „těžké“ 
a je třeba použít více droždí. Vánočka sice obvykle má o něco 
nižší objem a hutnější střídku než vánočka tuková, ale z hle-
diska chuti je máslová vánočka nepřekonatelná… Tuková vá-
nočka má obvykle větší objem a pórovitou střídku, ale chuť 
se máslové nevyrovná. Pokud do těsta zkombinujeme máslo 
a margarín v určitém poměru, pak můžeme dosáhnout kom-
promisu: poměrně nadýchané střídky, která má i chuť jemně 
máslovou.

Z vánočkového těsta a ze 2 nebo 3 pramenů se upletl 
a poté upekl i adventní věnec, který se pak opatřil čtyřmi svíč-
kami.
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Štola

Štola má svoji historii a původ v Německu. Známá je 
tzv. Drážďanská štola, která má svůj zajímavý příběh. Dráž-
ďanské radní kdysi v minulosti napadlo na vánoční svátky 
rozdávat chudým sladkou štólu (ta symbolizuje Ježíškovu za-
vinovačku, která se v němčině řekne stolle) na proslulém vá-
nočním trhu Striezelmarkt. Tento trh je pojmenován po drož-
dí, které slavnou vánoční štolu kyne a dává jí objem. Tradice, 
stará více než 500 let, přetrvala v Německu až dodnes a toto 
hutné, ale sladké vánoční jemné pečivo se postupem času do-
stalo až k nám, do české kotliny. Jedinečnou chuť tradiční što-
le dodává máslo v těstě, ale i hrozinky, směs kandovaného 
a sušeného ovoce, kandované pomerančové i citrónové kůry 
a koření (např. mletý muškátový oříšek a kardamon). Po upe-
čení se ještě horká štola potře rozpuštěným máslem a hustě 
posype moučkovým cukrem.

Kromě máslové štoly z kynutého těsta existuje i štola 
nekynutá. Mezi tento typ pečiva patří např. štola tvarohová, 
která kromě polohrubé pšeničné mouky, tuku, moučkového 
cukru, vajec, měkkého tvarohu a polohrubé mouky obsahu-
je v těstě i vlašské ořechy a kandované ovoce. Tato nekynutá 
štola je kypřena pomocí kypřícího prášku a celkově je „chud-
ší“ než štola máslová, protože je po upečení potírána tukem 
(margarínem).

Závin s náplní jablkovou

Je také jemným pečivem pro vánoční tabuli, obvykle se 
připravuje z listového nebo taženého těsta.

I vánoční cukroví, tak, jak ho známe z našich stolů, 
se dříve nepeklo – bílou (vymletou) mouku, bílý cukr a tolik 

másla, jako se používá do cukroví dnes, neměly hospodyně 
vůbec k dispozici. Perníčky se pekly žitné. Zvyk péct vánoční 
cukroví se rozšířil až ve 20. století. Naši předkové žili v těsněj-
ším sepětí s přírodou, a proto využívali spíše jednodušší su-
roviny, které ale jejich tělům přinášely větší užitek než to, co 
je hlavním trendem dnes. A tak se na přípravu pokrmů využí-
valy hlavně obilniny (zrna, jáhly, kroupy, pohanka...) a plody 
lesů i polí, stromů i rostlin, všechna možná semínka, ořechy, 
ovoce a sladilo se především medem.

Mezi vánoční cukroví patří např.: medvědí tlapky (tzv. 
pracny), vanilkové rohlíčky, zázvorky, slepované hvězdičky, 
sněhové pečivo, škvarkové cukroví, ale i třeba jahelník, který 
se připravoval ze spařených jáhel, které se vařily s různými in-
grediencemi (s mlékem, cukrem, solí, olejem, skořicí a strou-
haným muškátovým oříškem). Do jáhel uvařených do měkka 
se pak vmíchaly dle receptu suroviny: máslo, smetana, žlout-
ky, hrozinky, sušené švestky a dobře oprané sušené meruňky. 
Směs se vložila do máslem vymazané formy a pak se zapekla 
jako nákyp.

Perník 

Perník neodmyslitelně patří k Vánocům jako prasta-
ré rituální pečivo a dárek. Perník vždy člověka provázel při 
různých příležitostech po celý rok. Perníkářství bylo po sta-
letí uznávaným řemeslem a perník býval slavnostním peči-
vem a uznávaným dárkem. Těšil se velké úctě a býval oběto-
ván i bohům. Začátek výroby perníku není znám, historické 
prameny stvrzují jeho existenci ve Starém Egyptě, antickém 
Řecku i Římě. Praperníky vznikly již v době, když pračlověk 
poznal med, mouku a oheň. Už pravěký člověk přišel na myš-
lenku spojit mouku s medem a v hliněné formičce na ohni upé-
ci z tohoto těsta sladké pečivo. Zpočátku perník připomínal 
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spíš medový chléb, později se chuť těsta upravovala pepřem, 
a vznikl perník. 

Tajemství výroby se přenášelo v rodině z generace na ge-
neraci, neboť přesný postup výroby byl přísně střežen a ta-
jen cechovními mistry. Původ perníkového těsta u nás na-
cházíme u pražských pekařů, později se v perníkové město 
proměnily Pardubice (továrna zde vznikla v roce 1913). První 
historická zmínka o perníku u nás pochází z roku 1335 z Tur-
nova. Jak se střídaly doby válek a blahobytu, tak také vzkvéta-
lo nebo upadalo perníkářské řemeslo.

Poznatky o perníkářské výrobě u nás jsou zaznamenány 
v jediné dochované historické písemnosti o této výrobě z roku 
1744, která je uložena v Národním muzeu v Praze.

Velmi důležitou součástí výroby perníku byl med. Spo-
lečně s kořením tvořil osobitou chuť perníku. Některé recep-
tury uvádějí až 90 druhů koření! Pro kuchařky připomeň-
me, že do perníku se musí dávat med tekutý, který se lépe 
pojí s moukou. Také mouku vybírali perníkáři pečlivě, mísi-
la se mouka pšeničná se žitnou. Příprava těsta byla pracná 
a zdlouhavá, běžná doba zpracování těsta je měsíc, ale nechá-
valo se uležet mnohem déle. Perník se pekl v rozličných tva-
rech a z různých těst. 

Tzv. červené dílo obsahovalo čerstvý med a pšeničnou 
mouku a nejlevnější perník černý se vyráběl ze žitné mouky 
a sirobu a přibarvován byl tmavým hustým sirobem.

Perníkáři v 18. století vyráběli 4 základní druhy perníku 
– jemný marcipán, perník, černé šišky (obdoba strouhaného 
perníku, používal se jako sladidlo) a drůbeřku. Drůbeřka se 
nejedla, byla náhradou dětských hraček. Nejjemnější a nej-
dražší perníkářské zboží byly konfety. Dělaly se jen na objed-
návku z čistého medu a jemné mouky, tvarovaly se v drob-
ných formičkách.

Původně se perníkové těsto vtlačilo do perníkové dřevě-
né formy (vysypávala se hrachovou moukou) a pak se vyklá-
pělo na plech a nechávalo ještě zaschnout. Formy na perní-
ky byly mistrovskými díly řezbářů. Ponejvíce se zhotovovaly 
z hruškového dřeva.

Později se používalo vykrajování perníku velkými ple-
chovými vykrajovačkami, dnes se používají především malá 
tvořítka. Na rozdíl od perníku vytlačeného do formy (kde byl 
vytlačen každičký detail) vyžadují vykrajování více fantazie 
a zručnosti při konečném zdobení.

Speciální tvary se vždy dělaly z volné ruky nebo vykrajo-
váním podle papírových šablon.

Nejčastější povrchovou úpravou hotového perníku je 
bílková poleva (našlehané bílky, cukr a ocet nebo citronová 
šťáva). Zde zase prokazovaly neobyčejnou zručnost malířky 
perníků. Vzorník je přebohatý od jednoduchých geometric-
kých obrazců až po doslova fi ligránské ornamenty podobné 

krajce. Zdobení perníkových výrobků částečně nahradily ma-
lované papírové obrázky s potiskem.

Vzhledem k ceně koření byl perník velkým luxusem. Per-
ník byl exportován na velké vzdálenosti a z toho důvodu byl 
vyráběn tak, aby během těchto dlouhých cest neutrpěla jeho 
kvalita.

Za svou trvanlivost vděčí perník vysokému podílu medu 
a koření. Starší perník se nahřívá nad párou, aby změkl. Pak 
se může bez obav konzumovat. Dnes se nejčastěji setkáváme 
s tvarovaným perníkem na Vánoce (v průběhu roku se využí-
vá především perník litý). Dříve ale provázel tvarovaný perník 
každé roční období a patřil ke všem slavnostním příležitostem.

Boží milosti 

Toto zajímavé sváteční pečivo (smažené, nikoli pečené) 
bylo připravováno např. poutníkům, kteří se vydávali na pouť 
k posvátným místům, nebo pro oráče, kteří na jaře poprvé vy-
jeli orat do polí. Boží milosti byly připravovány z nekynutého 
těsta, které bylo místo vody zaděláváno smetanou, měly tvar 
čtverců, kosočtverců nebo kosodélníků a i kroužků (v rozmě-
rech od 10 do 30 cm). Zajímavé byly ozubené okraje těchto 
výrobků, takže třeba kroužky připomínaly ozubená kola. Toto 
vytvarování vzniklo naříznutím okrajů a každý sudý plátek 
byl přehnut a přilepen ke korpusu.

Středy těchto výrobků byly ozdobeny buď třemi kruho-
vými okénky vykrojenými náprstkem, nebo třemi podélný-
mi řezy.

Aplikace „božích milostí“ jsou nejasné. V literatuře lze 
najít třeba domněnku, že při pohledu skrz otvory v tomto pe-
čivu mohl zbloudilý poutník najít správnou cestu a také odha-
lit „zlého ducha“, ukrytého v cizím neznámém člověku. Když 
poutník tímto pečivem otáčel tak, že se mu jednotlivé otvory 
otáčely před očima, údajně za nimi spatřil jiný svět – minulost 
nebo budoucnost.

Z historických knih jsou známy i rituály ze svatebních 
obřadů, při kterých se přes toto pečivo na sebe dívali novo-
manželé, aby byli šťastní a smrt je nerozloučila.

Boží milosti se v některých domácnostech připravovaly 
i na svátky vánoční.

Postup přípravě božích milostí: Ze surovin dle receptu-
ry vypracujeme vláčné těsto (máslo přidáme v roztavené for-
mě), z něhož vyválíme tenký plát, který rádýlkem rozkrájíme 
na kosočtverce. Každý z těchto tvarů od středu ke kraji 2x až 
3x nařízneme, volné části propleteme. Vytvarované těstové 
kusy vkládáme do rozpáleného tuku a smažíme z obou stran 
do zlatožluté až zlatohnědé barvy. Ještě teplé výrobky obalu-
jeme v moučkovém cukru.  �

NET KRALOVICE s. r. o., Žatecká 492, 331 41 Kralovice
Tel. 373 397 594, fax. 373 396 514, www.mlekarna-kralovice.cz

ecká 492, 331 41 Kralovice
l k k l

DĚKUJEME VŠEM

NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

A PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ 

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,

MNOHO ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ 

V NOVÉM ROCE.
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Tuky vůbec 
a rostlinné 

tuky v mléčných 
potravinách

Ing. OLDŘICH OBERMAIER,
Ing. JAN TŮMA

„Obezita není problémem stravování, ale životního sty-
lu,“ říká sportovec a lékař Lukáš Pollert. To si připomínej-
me při kritice spotřeby tuků v potravě…

Čím se živí Homo sapiens

Nedávno vyšel v bulvárním časopise ŠÍP jeden z článků, 
které opakují senzační názory objevitelů pod názvem 

Moje mléko nepij, škodí zdraví (říká vyobrazená kráva), za-
hleňuje, způsobuje astma, osteoporózu, obezitu, průjem, 
alergie i neplodnost.

Podobné názory známe − svého času je šířil jistý mate-
matik Husák, nyní se čas od času objevují v bulvárním tisku.

Není třeba se opírat o autority, je známo, že Člověk 
moudrý čili Homo sapiens jako biologický druh se v úsvitu 
dějin živil vším, co bylo k dispozici, aby přežil. Je tedy uzpů-
soben jako všežravec a od dob, kdy začal chovat domácí zvířa-
ta, živil se také mlékem a sýry, o kterých se vypráví, že vznik-
ly náhodou při dopravě mléka na oslech nebo velbloudech ve 
vacích ze žaludků v biblických dobách. Chléb a sýr jsou v bibli 
uváděny jako základní potraviny.

V našich dobách věříme vědě. O potravinách víme neko-
nečně více, ale základní biologické uzpůsobení druhu Homo 
sapiens se nezměnilo: potrava by měla být pestrá, obsahovat 
bílkoviny, tuky a cukry, vitaminy a minerální látky, a příjem 
energie by měl být v rovnováze s výdajem. Zde je možné cito-
vat základní poučku z toxikologie: každá potravina konzumo-
vaná v nadměrné míře může být jed!

Moderní věda o potravinách objevila řadu souvislostí 
a ještě více jich dosud neobjevila − to bychom měli mít na pa-
měti, když přidáváme do klasických potravin nebo do zeměděl-
ských surovin pro potravinářskou výrobu další složky, o nichž 
je v daném období známo, že jsou zdravé nebo aspoň neškodí. 
Časem se mnohé poznatky ukážou jako chybné anebo vznikne 
nerovnováha jinde (DDT, hormony v odpadních vodách).

Je však zřejmé, že vývoji vědy se meze klást nedají, a tak 
musíme projít metodou pokusů a omylů každým obdobím.

Nové metody a nová složení potravin bychom však měli 
vždy poměřovat tzv. zdravým rozumem.

Tak docházíme k tomu, že informace o škodlivosti mlé-
ka, kterým se živí lidé od nepaměti, jsou pouhé kecy, stejně 
jako lpět na konzervativních názorech (babiččin tvaroh byl 
lepší), když dnes žijeme docela jinak než před sto nebo tisíci 
let, je nemožné.

Proč přidáváme do mléčných potravin
nemléčné složky

Časem jsme tedy došli k tomu, že některé složky potra-
vin jsou z různých důvodů pro zdraví lepší než jiné. Také jsme 
došli k tomu, že některé složky jsou levnější než jiné a také 
že některé potraviny neumíme bez přídavku některých slo-
žek vyrobit nebo konzervovat. V dobách tržního hospodář-
ství bychom měli nechat na zákazníkovi, aby se živil, jak chce. 
Zdanění tučných potravin v Dánsku, semaforové označení 
vhodnosti potravin v Anglii, povinné texty na reklamách na 
potraviny ve Francii a vůbec celá snaha EU podřídit stravo-
vání a celý život jednotným regulím je zavrženíhodná a ne-
žádoucí. Ať každý jí, co chce, a je na vzdělanosti a informova-
nosti populace, aby si každý svůj jídelníček sestavoval sám.

Tak tedy přidáváme do mléčných potravin vitaminy, 
mléko pro novorozence upravujeme tak, aby se více přiblí-
žilo mateřskému mléku, přidáváme ionty železa, používáme 
při výrobě fl uorizovanou vodu, tavicí soli při výrobě tavených 
sýrů, syřidlo a chlorid vápenatý při výrobě sýrů, přísady ke 
změně (zlepšení?) chuti či vzhledu některých potravin, ztu-
žovadla kvůli konzistenci, sůl, rostlinný tuk a jiné.

Ty všechny přísady prošly zdravotními testy, a proto 
mají označení E (ale přesto se často v populárních článcích 
dělí na neškodlivé a na ty, co způsobují rakovinu). Dnes je EU 
podrobuje dalším testům.

Co se vyčítá mléčnému tuku

Nejvíc se mléčnému tuku dnes vyčítá, že vůbec je. V do-
bách obézní populace nám redaktorky ženských a bulvárních 
časopisů radí, jak hubnout. Počítají jouly a kalorie a často ne-
hledí vůbec na to, jestli naše strava bude vyvážená a zdravá. 
Nutí nás pít odstředěné mléko (a my se divíme poklesu spo-
třeby běžného mléka), ptají se, proč je v jogurtech škrob (ale 
když tam nechtějí tuk, něco tam být musí, aby to vypadalo 
jako jogurt), a že tuk je hlavní složkou chuti a konzistence, na 
to zapomněly. O vitaminech rozpustným v tucích, které nám 
budou chybět, také neuvažují. Je to jako vegetariáni nebo ve-
gani. Profesor Jodl (kdysi hlavní pediatr) dobře řekl, že je-li 
nějaká stravovací úchylka prováděna pod přísnou lékařskou 
kontrolou, nejsou výsledky příliš horší, než když jí normálně.

Nutricionisté vyčítají mléčnému tuku, že nemá nena-
sycené mastné kyseliny a ještě 
má cholesterol. Na trans-mastné
kyseliny se přišlo relativně ne-
dávno.

Výhody mléčného tuku

Mléčný tuk má ale své klady, 
je totiž tvořen krátkými mastný-
mi kyselinami, které procházejí

           Ing. Oldřich Obermaier               Ing. Jan Tůma
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střevní stěnou do krve a nezatěžují trávení jako dlouhé mast-
né kyseliny rostlinných tuků, které se musí napřed enzyma-
ticky štěpit na kratší. Má, jak víme, především požadovanou 
chuť (kdo z kuchařů v televizi nemá v receptech máslo...) 
a obsahuje přirozené vitaminy ze zeleného krmení…

Proč se tedy míchá mléčný a rostlinný tuk 
v mléčných potravinách

Z nutričního hlediska je žádoucí zvýšit obsah esenciál-
ních mastných kyselin, nenasycených mastných kyselin a sní-
žit obsah cholesterolu. Je také žádoucí, aby tuk obsahoval fy-
tosteroly a kyseliny typu omega-3. Neměl by také obsahovat 
trans-mastné kyseliny, které však některé rostlinné tuky ob-
sahují. V neposlední řadě by měl snížit cenu mléčných potra-
vin, protože je několikrát levnější než mléčný tuk.

Není to však náhražka mléčného tuku, ale jeho doplněk. 
Kromě pozitiv ve složení tuku přináší vzhledem k nižší ceně ob-
vykle vyšší spotřebu mléčné potraviny a tedy složek, jejichž spo-
třeba je pro populaci žádoucí – mléčných bílkovin a vápníku.

Zlepšuje také, protože obsahuje nenasycené mastné ky-
seliny, konzistenci tuku – jeho roztíratelnost při teplotách, 
kdy jej používáme.

Nezbytným předpokladem je ovšem kvalita přidávaných 
rostlinných tuků – jestli rostlinný tuk svým přidáním zhorší 
senzorické vlastnosti, pak jeho přidávání do mléčných potra-
vin ztrácí smysl a obrací se jak proti rostlinným tukům vůbec, 
tak proti výrobcům mléčných potravin, kteří ho používají.

Do kterých mléčných potravin
může být mléčný tuk používán

Po dlouhá léta je v severských zemích přidáván do másla 
a směsné tuky si získaly např. ve Švédsku a Dánsku značnou 
část trhu. Jsou roztíratelnější než máslo při vyjmutí z lednič-
ky, směsné tuky jsou obvykle slané a mají všechny požadova-
né nutriční atributy – tedy výhody proti ztuženým rostlinným 
tukům. Podobných výrobků je na evropském trhu řada.

Rostlinné tuky se přidávají do tavených sýrů. I tady zlep-
šují konzistenci a přinášejí nutriční výhody. Znovu opakuje-
me, že jde o doplněk mléčného tuku.

Diskuze je vedena o přidávání nebo nahrazování mléč-
ného tuku v plném rozsahu do přírodních sýrů. Někteří sýra-
ři jsou zásadně proti a argumentují tradicí. Zdá se však, že se 
na trhu vedle klasických sýrů časem uplatní pro některé zá-
kazníky i sýry s rostlinnými tuky. Chutnali jsme už sýry s rost-
linnými tuky s výbornými senzorickými vlastnostmi. Tady je 
ovšem jistá opatrnost na místě – klasické sýry mají své výho-
dy – ale novým technologiím se neubráníme s odkazem na to, 
co bylo před léty.

Jak vypadají používané
rostlinné tuky chemicky

Po chemické stránce jsou živočišné i rostlinné tuky a ole-
je směsi triacylglycerolů a doprovodných látek. Jsou to tedy 
chemicky stejné látky.

Triacylglyceroly (obr. 1) jsou estery vyšších mastných 
kyselin a glycerolu. V přírodních i rafi novaných tucích se, 
stejně jako v živočišných tucích, vyskytují ještě tzv. dopro-
vodné látky, které jsou zdraví prospěšné. To mohou být např. 
vitaminy, steroly, fosfolipidy, barviva (karotenoidy), antioxi-
danty atd.

Rozdílné vlastnosti, a to jak mezi rostlinnými, tak i živo-
čišnými tuky a oleji, jsou dány především složením mastných 
kyselin a modifi kací, která obvykle následuje po rafi naci.

Mastné kyseliny (obr. 2) jsou karboxylové kyseliny s po-
čtem uhlíkových atomů od 4 do 24 v živočišných a od 12 do 
18 v rostlinných tucích a olejích. Např. kyselina palmitová, 
stearová a olejová jsou zastoupeny jak v rostlinných, tak i ži-
vočišných tucích.

Složení mastných kyselin má vliv nejen na výživu, ale 
také na konzistenci fi nálních výrobků, v kterých se tuky pou-
žívají. Obecně lze říci, že mastné kyseliny s vyšším počtem uh-
líků v molekule mají vyšší bod tání. Obráceně platí, čím více 
dvojných a trojných vazeb v molekule, tím nižší bod tání. Jak 
bylo řečeno, konzistence tuků a olejů závisí na složení mast-
ných kyselin, proto např. čistý palmový tuk bez úprav je ob-
vykle za laboratorní teploty v pevném stavu a čistý řepkový ve 
stavu kapalném. A to je hlavní důvod dalších úprav nebo mo-
difi kací takřka výlučně rostlinných tuků a olejů.

Mastné kyseliny dělíme také podle druhu a počtu vazeb:
– nasycené – obsahují pouze jednoduché vazby
– mononenasycené – obsahující jednu dvojnou vazbu
–  polynenasycené − obsahující jednu nebo více dvojných 

(nebo trojných) vazeb
Podle polohy řetězce vůči rovině dvojné vazby rozlišuje-

me cis- a trans-mastné kyseliny (obr. 2).

Obr. 2    Ukázka chemických vzorců mastných kyselin: nasyce-
ná mastná kyseliny, cis/trans-polohové izomery mast-
ných kyselin

Které konkrétní složky, z nutričního hlediska 
důležité, obsahují

Průmyslově lze rostlinné tuky vyrábět z poměrně širo-
kého množství surovin – od tradičních zdrojů, jako je řepka, 
sója, palma olejná přes slunečnici až po exotické suroviny ka-
kaové boby, ořechy Shea, Illipe, Kokum... Z každé suroviny 

Obr. 1   Strukturní vzorec triacylglycerolu
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lze získat olej, který má různé složení a různý obsah nutričně 
zajímavých látek.

Z nutričního hlediska jsou jistě nejdůležitější esenciál-
ní mastné kyseliny. Lidský organizmus je neumí syntetizo-
vat a je nutné je přijímat ve stravě. Mezi tyto mastné kyseli-
ny řadíme tzv. omega-3 (kyselina α-linolenová C18:3, ALA) 
a omega-6 (kyselina linolová C18:2). Esenciální mastné kyse-
liny neslouží v lidském těle pouze jako zdroj energie, ale hra-
jí důležitou roli při biologických a biochemických procesech. 
Z kyseliny α-linolenové je syntetizována kyselina eikosapen-
taenová–EPA (C20:5) a dokosahexaenová – DHA (C22:6), 
které se také nacházejí v rybích olejích. Z kyseliny linolové 
je syntetizována kyselina arachidonová (C20:4). Tyto vyšší 
esenciální mastné kyseliny jsou prekurzory biologicky aktiv-
ních látek a podílí se na stavbě biologických membrán.

Pro správnou funkci je velmi důležitý vzájemný poměr 
přijímaných kyselin α-linolenové a linolové. Evropská dieta 
obsahuje nepoměrně vyšší obsah omega-6 mastných kyselin.

Z rostlinných tuků lze speciální technologií získávat pro-
dukty s vyšším obsahem rostlinných sterolů. Rostlinné ste-
roly, jiným názvem také fytosteroly, mají schopnost inhibo-
vat vstřebávání cholesterolu z tenkého střeva, a tím snižovat 
vstřebávání cholesterolu do krevního oběhu. Jsou-li fytoste-
roly přijímány ve stravě, dochází ke snížení LDL cholesterolu 
a celkového cholesterolu, přičemž hladina HDL cholesterolu 
je nezměněna.

Předpokládaný denní příjem se pohybuje mezi 150 mg 
až 400 mg, přičemž příjem, který by měl vliv na koncentrace 
cholesterolu, je přibližně 1−3 g/den.

Mezi další nutričně významné látky patří vitaminy, rost-
linné tuky obsahující zejména vitaminy skupiny E (tokofe-
roly). V lidském organizmu mají pravděpodobně funkci jako 
antioxidanty, kdy zabraňují oxidaci buněčných membrán li-
pidovými radikály, vznikajících při oxidaci tuků.

Jakou jakost mají rostlinné tuky,
používané do mléčných potravin

V řadě výrobků potravinářského průmyslu se používa-
jí rostlinné tuky a oleje. Z těchto výrobků jsou jednoznačně 
mléčné výrobky nejvíce citlivé na kvalitu (rafi nace) rostlin-
ných tuků a olejů. Sebemenší vedlejší příchuť či pachuť znač-
ně ovlivňují fi nální výrobek. Kvalitně rafi novaný tuk by měl 
být senzoricky neutrální, aby nevnášel do výrobku cizí pachu-
tě a mohla vyniknout chuť a vůně použitých mléčných kom-
ponent. V případě mléčných výrobků je skutečně kvalita pou-
žitých tuků prioritní.

Dobře rafi nované tuky mají také delší dobu trvanlivos-
ti, protože jsou během rafi nace odstraněny oxidační produk-
ty a také látky, které by mohly katalyzovat oxidaci, případně 
způsobovat hydrolýzu.

Jaké mléčné výrobky s rostlinným tukem mají 
na evropském trhu úspěch

Nejen na evropském trhu (zejména ve Skandinávii 
a Velké Británii), ale i v USA je rozšířeno množství mléčných 
výrobků s rostlinným tukem. Existují patenty již z počátku 
70. let, které popisují přípravu těchto výrobků mlékárenskou 
technologií. Velmi oblíbené jsou zejména pomazánky a másla 
s rostlinným tukem. V sýrech jde zejména o tavené sýry a po-
lotvrdé sýry typu Eidam. Oblibu si také získaly rostlinné sme-
tany na šlehání, vaření, na saláty a do kávy. Neměli bychom 
zapomenout zmínit mražené krémy.

V posledních letech jsou na vzestupu tzv. funkční potra-
viny. To jsou výrobky např. s vyšším obsahem omega-3 mast-
ných kyselin nebo fytosterolů. Odhaduje se, že v roce 2007 či-
nil na evropském trhu objem výrobků s obsahem fytosterolů 
9500 t, to je přibližně 10 %. Nejoblíbenější jsou pomazánky, 
mléčné nápoje a jogurty.

Vzhledem k podobnému účinku některých nasycených 
mastných kyselin (C12:0–C16:0), jako mají trans-mastné ky-
seliny na lidský organizmus, je snaha snižovat jejich obsah.

Jakým směrem jde vývoj v těchto potravinách

Hlavním trendem je výroba zdraví prospěšných výrob-
ků, které jsou chuťově srovnatelné s tradičními výrobky. Lze 
s jistotou říci, že by současný trh neakceptoval výrobek, kte-
rý by byl kvalitní pouze po nutriční stránce. Senzorika hraje 
nyní velmi důležitou roli i u „zdravých, funkčních“ výrobků. 
Tím je myšlena nejen chuť, ale i textura, barva, aroma.

Podle jisté studie se odhaduje, že průměrná doba strávená 
v kuchyni moderní západoevropskou ženou je pouze 12 min/
den. Z toho vyplývá velká obliba a vzrůst segmentu tzv. „con-
veniece food“, to znamená výrobků připravených k přímé 
konzumaci. Může jít o hotová jídla nebo např. již připrave-
né porce.

Používání pouze přírodních surovin, bez aditiv, bývá 
značeno na obale jako „natural“, „additive free“ atd. Obsah 
rostlinných tuků je zvýrazněn např. obrázkem řepky, slu-
nečnice, případně olivovníku v závislosti na použitém druhu
oleje.

Jak zákazník pozná mléčné potraviny 
s rostlinným tukem v hypermarketu

Značení všech potravin na obalech musí odpovídat plat-
ným předpisům. Musí tedy být na obalu označeny všechny 
složky, které potravina obsahuje.

Také označení klasických mléčných potravin – máslo, 
sýr, tavený sýr – podle příslušných vyhlášek nelze používat. 
Bráníme se ovšem souhlasit s pejorativními už předem de-
klasujícími názvy, jako je náhražka, alternativa nebo analog. 
Přídavek rostlinného tuku ke klasické mléčné potravině není 
žádný nežádoucí krok – a může-li být tavený sýr, k němuž se 
přidá šunka, tavený sýr se šunkou, je podle stejné logiky tave-
ný sýr, k němuž se přidá rostlinný tuk, taveným sýrem s rost-
linným tukem…

V oblasti legislativy je tedy zatím nejasno, ale hájíme 
vždy právo zákazníka vědět, co jí.

Závěrem je tedy účelné zopakovat, že mléčné potra-
viny s rostlinným tukem mají na trhu své místo, protože je 
zákazník chce, přinášejí i nutriční výhody, a nemají ambi-
ce nahradit klasické mléčné potraviny. Přídavek rostlin-
ného tuku ke klasické mléčné potravině je z mnoha důvo-
dů výhodným doplňkem.  �

estupu tzv. funkční potra-
obsahem omega 3 mast

V posledních letech jsou na vze
viny To jsou výrobky např s vyšším

t t f kč í t
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Problematika 
alimentárních 

infekcí
způsobených 

Listeria 
monocytogenes

MVDr. JAN BARDOŇ, Ph.D., MBA,
Státní veterinární ústav Olomouc

Bakterie Listeria monocytogenes je gram-pozitivní krátká, 
někdy polymorfní tyčinka se schopností pohybu. Její ve-

likost se pohybuje mezi 0,4 až 1 μm. Historie prvního popisu 
této bakterie sahá do roku 1926, kdy Murray, Vebb a Swann 
izolovali gram-pozitivní bakterie ze septického onemocnění 
pokusných králíků a morčat. Protože bylo onemocnění do-
provázeno zvýšením počtu krevních elementů – monocytů 
(monocytózou) v periferní krvi, nazvali původce Bacterium 
monocytogenes. Stejný původce byl o něco později izolován 
z písečných krys v jižní Africe a byl na počest anglického chi-
rurga Listera pojmenován Listerella hepatolytica. Posléze 
byla potvrzena identita obou agens a bakterie byla nazvána 
Listeria monocytogenes, což je označení platné dodnes.

Rod Listeria obsahuje šest druhů, patogenní pro člově-
ka je především Listeria monocytogenes, existují však zřídka-
vé případy onemocnění lidí vyvolané druhem Listeria ivano-
vi, který je patogenní především pro přežvýkavce. Listerióza 
patří do skupiny onemocnění označované jako zoonózy, což 
jsou infekce přenosné ze zvířat na člověka. Dříve byl vznik 
tohoto onemocnění u člověka přičítán především kontaku 
s nemocným zvířetem. Později se však ukázalo, že se jedná 
především o alimentární infekci, tzn. naprostá většina lidí se 
nakazí konzumací potravin obsahujících listerie. K infekci 
způsobené touto bakterií jsou vedle člověka vnímavá i zví-
řata, zejména hospodářská, domácí mazlíčci jako psi a koč-
ky jsou vnímaví méně, proto jejich význam v epidemiologii 
onemocnění člověka nehraje velkou roli. Onemocnění liste-
riózou bylo popsáno u více než 40 druhů zvířat. 

Listerie disponují několika vlastnostmi, které je přímo 
předurčují do role alimentárního patogena. V prvé řadě se 
jedná o ubikvitérní („všudepřítomné“) mikroorganismy, kte-
ré se vyskytují běžně v přírodě, na rostlinách, v krmivech pro 
zvířata i u zvířat samotných. Na rozdíl od ostatních alimen-
tárních patogenů jsou listerie schopné růst při chladničkové 
teplotě. Chlazení jako tradiční způsob konzervace potravin, 
jehož cílem je zabránit pomnožování nežádoucích mikroor-
ganismů teplotou kolem 4 oC, svou úlohu v tomto případě ne-
plní. Listerie jsou totiž schopny se množit už od teploty 1,5 oC.
Této schopnosti listerií se využívalo dříve ve veterinárních di-
agnostických laboratořích při tzv. chladové kultivaci (např. 
tkání zvířat), kdy se inokulované plotny s kultivačním médi-
em inkubovaly v chladničce místo v termostatu s obvyklými 
37 oC. K dalším tradičním způsobům konzervace potravin 
patří solení, listerie však tolerují relativně vyšší obsah soli. 
V neposlední řadě je zde také schopnost těchto bakterií se 
množit i v potravinách, které jsou zabaleny v ochranné at-
mosféře, či tvořit biofi lm na nepřístupných místech potravi-
nářských technologií.

Onemocnění způsobená listeriemi nejsou tak častá 
jako jiné bakteriální alimentární infekce jako např. kam-
pylobakterové, které jsou dnes nejčastějím bakteriálním 
onemocněním z potravin, nebo salmonelózy. Problém však 
spočívá v tom, že v případě listeriózy se jedná o závažná 
život ohrožující onemocnění, která v některých případech 
končí smrtí nemocného. Listerie vykazují tkáňový tropis-
mus k centrálnímu nervovému systému a placentě. Listeria 
monocytogenes je intracelulární parazit. Nejčastější vstupní 
branou infekce je sliznice trávicího traktu. Infekční dávka 
se u zdravých jedinců pohybuje kolem 108 bakteriálních 
buněk. U rizikové skupiny, do které patří především osoby 
se sníženou odolností (imunosuprese, diabetes, nádorová 
onemocnění, alkoholismus atp.), senioři, ale i osoby s fyzio-
logickou zátěží, což jsou těhotné ženy, je potom infekční 
dávka výrazně nižší, a to cca 103 buněk. Z hlediska výsky-
tu listerií v potravinách se za rizikovou považuje hranice
100 CFU (kolonie tvořících jednotek) na 1 g potraviny. Pato-
genezi onemocnění lze obecně rozdělit na dvě fáze. V první 
proniká listerie do buněk hostitele, kde se množí, což vede 
k bakteriemii. V druhé fázi pak proniká do cílových orgánů 
(především CNS a placenta). Listerióza se liší od ostatních 

Obr. 1   Listeria monocytogenes (foto archiv SVÚ Olomouc)
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bakteriálních alimentárních infekcí délkou inkubační doby, 
která může být např. na rozdíl od kampylobakteriózy a sal-
monelózy (několik dnů) až několik desítek dnů. Klinicky se 
humánní listerióza manifestuje v různých formách.

Jako významné zoonotické agens je listerie vnímána 
také Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (Euro-
pean Food Safety Authority – EFSA). Podle poslední Sou-
hrnné zprávy Společenství (Trends and Sources of Zoono-
ses and Zoonotic Agents in the European Union in 2007) 
bylo v roce 2007 hlášeno na území EU 1 558 případů hu-
mánní listeriózy, což představuje 0,3 případy onemocnění 
na 100 000 obyvatel. Nejvyšší incidenci v tomto roce vyká-
zalo Dánsko – 1,1 případů/100 000 obyvatel. Z hlediska 
distribuce onemocnění podle věku byla nejvíce postiženou 
kategorií v EU skupina seniorů nad 65 let, na druhém místě 
pak nejmladší věková skupina 0 až 4letých. V České republi-
ce sleduje výskyt infekčních onemocnění dlouhodobě Státní 
zdravotní ústav Praha. Podle údajů tohoto pracoviště (EPI-
DAT) vykázala ČR v loňském roce 37 případů onemocnění, 
což představuje prevalenci 0,36/100 000 obyvatel.

Problematice laboratorní diagnostiky listerií u zvířat, 
ale především v surovinách a potravinách i prostředí potra-
vinářských podniků, se řadu let věnuje Státní veterinární 
ústav Olomouc. Zvýšený zájem o diagnostiku listerií v po-
travinách a prostředí byl na ústavu zaznamenán od roku 
2006. V tomto roce vyšetřil SVÚ Olomouc celkem 11 tisíc 
vzorků surovin, potravin a prostředí potravinářských závo-
dů a v 4,81 % zaznamenal nevyhovující nález. Na rozdíl od 
údajů EFSA, sumarizujících výsledky členských států EU, 
bylo nejvíce nevyhovujících nálezů v tomto roce prokázáno 
v komoditě mléčných výrobků (5,75 %), následované stěry 
z potravinařských provozů (5,73 %). V rámci EU byly podle 
EFSA v roce 2006 problematické zejména rybí produkty – 
7,6 % nevyhovujících nálezů a tzv. RTE produkty obsahující 
maso (ready to eat products of meat origin) – 2,7 %. 

V roce 2007 počet vyšetření provedených na SVÚ Olo-
mouc vzrostl na 25 tisíc vzorků a u 4,68 % byl zaznamenán 
nevyhovující nález. Komoditou s nejvyšším procentem ne-

vyhovujících vzorků se obdobně jako v EU staly ryby a rybí 
výrobky (10,26 %), následované surovinami a masnými 
polotovary (7,61 %) a mléčnými výrobky (7,55 %). V roce 
2007 EFSA vykázala v rámci EU cca 1,7 % nevyhovujících 
nálezů v komoditě RTE rybí produkty.

V roce 2008 poklesl počet vyšetření na 17 tisíc s 3,47 % 
nevyhovujících vzorků. Problémovou komoditou byly suro-
viny a masné polotovary, stěry z potravinářských provozů, 
ale také potraviny rostlinného původu, kde byl zjištěn nevy-
hovující nález u 3,38 % z 118 vyšetřených vzorků.

Údaje o nevyhovujících nálezech v potravinách, jakož 
i o počtech nemocných listeriózou v jednotlivých státech 
EU poskytují orientační informace a nikdy je nelze srovná-
vat absolutně. Záleží na systému vyšetřování (jak klinického 
materiálu nemocných, tak vzorků potravin), systému hláše-
ní, úrovni diagnostiky laboratoří, přístupu potravinářských 
závodů v oblasti kontroly produkce atp. V této oblasti platí 
dvojnásob rčení „kdo hledá, ten najde“. Proto je zapotře-
bí při porovnání výskytu listerií v jednotlivých státech brát 
údaje zemí s prevalencí blížící se nule s určitou rezervou. 
V České republice zatím nebyla provedena plošná studie 
výskytu této bakterie v potravinách a surovinách, která by 
měla design monitoringu s jednotně defi novanými parame-
try odběru vzorků, vzorkovaných komodit, času a území. 
V případě vyšetření, která jsou prováděná SVÚ Olomouc 
(ale i dalšími státními veterinárními ústavy), je třeba po-
čítat se skutečností, že část vyšetřených vzorků spadá do 
kategorie vyžádaných vyšetření, která si zodpovědný pro-
vozovatel zadá na ústav v rámci vlastní kontroly. V přípa-
dě pozitivního nálezu se pak snaží dohledat zdroj, sleduje 
vstupní surovinu, prostředí i fi nální výrobek, aby neohrozil 
své spotřebitele, a tím může dojít ke kumulaci pozitivních 
nálezů. Tento postup pak následně prevalenci nevyhovu-
jících nálezů navýší, a nelze ji proto porovnávat s údajem 
klasického monitorovacího programu, který se do místa 
pozitivního nálezu opakovaně nevrací. Je zapotřebí říct, že 
zkušenosti SVÚ Olomouc, který vyšetřil desetitisíce vzor-
ků, jednoznačně potvrzují zodpovědnost českých výrobců, 
kteří v mnoha případech nad rámec zákonem stanovených 
vyšetření svou produkci sledují s cílem minimalizovat rizika 
pro spotřebitele. V této souvislosti platí, že ani problemati-
ka bezpečnosti potravin se neobejde bez aktivní spoluúčasti 
spotřebitele. Představa, že naši výrobci budou produkovat 
potraviny a suroviny 100% prosté všech patogenních a pod-
míněně patogenních mikrobů, je iluzorní. Obdobně, přes 
dokonale fungující dozor nad výrobou a distribucí potravin 
do tržní sítě, nebude nikdy zcela vyloučen průnik potraviny 
kontaminované patogenním agens. Je také na spotřebiteli, 
aby při manipulaci i skladování potravin dodržoval základní 
hygienická pravidla a v neposlední řadě také volil druh po-
travin a jeho přípravu s ohledem na svůj aktuální zdravotní 
stav, případně věk.

Podle informací z EU by v členských státech včetně ČR 
mohla proběhnout v následujícím období studie zaměřená 
na výskyt listerií ve vybraných komoditách potravin a bylo 
by dobré, kdyby byla zaštítěna odborníky se schopností syn-
tézy medicínského vzdělání a znalosti problematiky vážící 
se k výrobě, distribuci a bezpečnosti potravin, což jsou pře-
devším veterinární lékaři.

Použitá literatura u autora článku.

�

Obr. 2    Listeria monocytogenes na krevním agaru (foto archiv 
SVÚ Olomouc)
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V SOULADU S PŘÍRODOU

Kartonové obaly od firmy Tetra Pak 
– ideální ekologická volba
 

 – vyrábějí se z obnovitelného zdroje 
– dřeva pocházejícího z cíleně obhospodařovaných 
a certifikovaných lesů,  jejich recyklace umožňuje 
nové použití zdrojové suroviny 

 – zaručují trvanlivost potravin 
bez použití konzervantů – www.bezkonzervantu.cz

Tetra Pak Česká republika s. r. o., Nová cesta 17, 140 21 Praha 4
tel.: +420 261 007 111 | www.tetrapak.cz
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o r g a n i z a c e  /  v ý r o b a

Kartonový obal
– převratné řešení 

v balení potravin 
Mgr. HANA ZMÍTKOVÁ, Tetra Pak  

Česká republika s. r. o.

Obaly a potraviny

Nutnost uchovávat potraviny je pravděpodobně stará jako 
lidstvo samo. Nejstarší obalové materiály, jako jsou sklo, 

dřevo a keramika, částečně nahradily na počátku 19. století 
plechovky a kovové nádobky, o něco málo později se objevily 
plasty. Přestože papír a později lepenka patří k nejstarším oba-
lovým materiálům, dnes patří vedle plastů k nejpoužívanějším.

Obaly a potraviny patří k sobě. Obal sám o sobě má vel-
kou moc, uchovává potraviny čerstvé a zdravotně nezávadné 
po celou dobu trvanlivosti a výrobku po zabalení vtiskne cha-
rakter – v jeho designu se odrážejí požadavky spotřebitele, 
emoce, ale i ekonomika, ekologie a sociální hlediska. Obal na-
víc významně ovlivňuje spotřebitele a jeho nákupní chování. 

Přestože neustálý výzkum, vývoj a moderní technologie 
přinášejí nová řešení, v oblasti balení tekutých potravin bude 
kartonový obal stále považován za progresivní alternativu 
klasických skleněných lahví. 

Průkopník kartonového obalu

Když se na trhu v polovině minulého století objevil kar-
tonový obal Tetra Classic, nikdo netušil, že jde jen o první 
krok po úspěšné cestě, která přivede malou švédskou fi rmu 
Tetra Pak až na samotný vrchol oboru. Její zakladatel Ruben 
Rausing už během svých studií v USA v 20. letech minulého 
století pochopil, jak mimořádné možnosti by se na trhu ote-
vřely tekutým potravinám, které by byly baleny a distribuová-
ny v praktickém, bezpečném a hygienickém obalu. Ve Spoje-
ných státech se už tou dobou mléko prodávalo v chlazených 
kartonových krabicích se stříškovým vrškem. Rausing tento 
nápad přivezl do Evropy a po celá čtyřicátá léta pak pracoval 
na koncepci, z níž nakonec vznikl dnes dobře známý systém 
balení Tetra Classic. 

Jako materiál byl zvolen papírový karton, přičemž už 
tehdy byla jedním z nejdůležitějších důvodů jeho použití ne-
jen snadná dostupnost a nízká cena, ale i ekologické hledisko
likvidace obalu po použití. Na jeho výrobu se spotřebovalo 

méně obalového materiálu než na jakýkoli jiný typ krabicové-
ho obalu; materiál byl potažen plastovou fólií, zatímco u vět-
šiny ostatních kartonových obalů se v té době používal vosk. 
Zcela novátorská byla metoda plnění – na rozdíl od praxe ve 
Spojených státech nebyly krabice sestavovány z připravených 
polotovarů, ale v plničce se odvíjel nekonečný pás obalového 
materiálu, který stroj zformoval, naplnil mlékem a uzavřel bez 
přístupu vzduchu. Zájem spotřebitelů vzbuzoval i neobvyklý 
tvar čtyřstěnu, podle něhož byla pojmenována i fi rma Tetra 
Pak („tetra“ znamená řecky čtyři, „pak“ je ve švédštině obal).

Kartonový obal Tetra Classic byl zároveň jedním z prv-
ních obalů na mléko v Evropě. Do té doby bylo totiž mléko 
v evropských zemích dodáváno většinou ve velkém. Mlékárny 
vysílaly své nákladní vozy do okolních čtvrtí a řidiči pak slé-
vali mléko do nádob, které si lidé sami přinášeli. Později se 
mléko prodávalo do přinesených bandasek a skleněných lahví 
ve specializovaných obchodech. Největšími problémy tohoto 
prodeje byly pochopitelně hygiena a krátká doba trvanlivosti.

Největší pokrok od dob Pasteura

Po úspěšném zavedení prvních plnicích linek i za hra-
nicemi Švédska pokračoval vývoj dalších typů obalů. Ruben 
Rausing si jasně uvědomoval, že prosperitu fi rmě přinesou 
jen neustálé inovace, které budou předjímat vývoj v oboru. 
Své názory týkající se významu inovace vyjádřil velice dobře 
v roce 1977: „V dlouhodobé perspektivě můžete mít volnou 
ekonomiku s volným rozvojem jen tehdy, máte-li skutečně 
konkurenční prostředí průmyslu a obchodu. Budete-li studo-
vat ekonomiku progresivních odvětví, zjistíte, že tato přežijí 
a budou významná jen tehdy, pokud půjdou cestou neustálé 
inovace. Svého cíle dosáhnou pouze v konkurenčním prů-
myslovém světě. Konkurence vás dokáže udržet v bělém sta-
vu mnoho nocí a nutí vás neustále inovovat.“

Velký skok vpřed fi rma zaznamenala na začátku devade-
sátých let minulého století, kdy koupila velkou nadnárodní, 
také švédskou, společnost Alfa Laval. Tento krok společnos-
ti umožnil rozvinout portfolio stávajících produktů o tech-
nologie pro zpracování potravin – sterilizátory, separátory,
homogenizátory atp. – a tak mohla značně rozšířit svou čin-
nost v oblasti balení potravin.

V roce 1961 Tetra Pak uvedl na trh první aseptický kar-
tonový obal. Vzhledem byl stejný jako obal Tetra Classic, ale 

Ruben Rausing se svými syny Hansem a Gadem si prohlížejí 
prototyp prvního balicího stroje, sestrojeného Harrym Järun-
dem v roce 1946.
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lišil se ve dvou na pohled nepatrných věcech. Součástí ba-
licího materiálu se stala tenká hliníková vrstva s vysokým 
ochranným účinkem a výrobek byl navíc ošetřen nově vyvi-
nutou technologií krátkodobé sterilizace při vysoké teplotě. 
Mléko a jiné zkáze podléhající tekuté potraviny si tak udržely 
svou chuť a dobré vlastnosti bez nutnosti chlazení či použití 
konzervačních prostředků. 

Díky převratnému dopadu na distribuci mléka v celé Ev-
ropě si tento druh obalu okamžitě získal respekt odborníků 
a vědců působících v potravinářském průmyslu; ti jej nazvali 
„největším pokrokem potravinářské vědy od dob Pasteura“. 
O několik desetiletí později zveřejnil Institut potravinářských 
technologů (Institute of Food Technologists (IFT*) u příle-
žitosti 50. výročí svého založení svůj vlastní žebříček deseti 
nejvýznamnějších novinek a objevů potravinářské vědy dva-
cátého století. Na první příčce se umístila technologie asep-
tického zpracování a balení, a to díky tomu, že spotřebiteli 
skýtá vynikající bezpečnost potravin, ochranu výživné hod-
noty i chuti a pohodlí manipulace. 

Nejprodávanější kartonový obal na světě

Další velmi důležité novinky společnosti Tetra Pak spat-
řily světlo světa v roce 1963 a 1969 – jednalo se o „cihlu“, 
o obal Tetra Brik a poté Tetra Brik Aseptic (TBA). Nový sys-
tém přebral vše pozitivní z koncepce Tetra Classic a ještě ji 
zdokonalil. Obal je dodnes nejprodávanějším na světě a fi rma 
prostřednictvím tohoto systému dosahuje největšího podílu 
svých příjmů. Inovace v kombinaci s podnikatelským duchem 
vynesla společnost Tetra Pak do samotného čela mezinárod-
ního obalového průmyslu. Dnes společnost Tetra Pak nabízí 
svým zákazníkům 150 různých velikostí a tvarů aseptických 
obalů s různými systémy otevírání a ročně dodává celosvěto-
vě na trh kolem 141 miliard obalů.

Výhody kartonových obalů 

Kartonové obaly jsou leh-
ké, praktické, skýtají maximální 
ochranu obsahu. Navíc jsou vyro-
beny převážně z papíru, tedy z ob-
novitelného zdroje. Jsou ideální 
především pro mléčné produkty, 
ovocné šťávy a víno. Ale používa-
jí se také pro balení různých po-
lotovarů, omáček, ale i suchých 
potravin. Díky svým vlastnostem 
přinášejí řadu dalších výhod – vý-
znamné energetické a logistické 
úspory při distribuci a prodeji – maximálně efektivně vyu-
žívají prodejní i skladovací plochu, potraviny v aseptických 
obalech šetří energii, neboť nevyžadují uchovávání v chladi-
cích boxech apod. Další výhody jsou především v nižší spo-
třebě energie v průběhu celého cyklu od zpracování po recyk-
laci, ve využití obnovitelných přírodních zdrojů a v možnosti 
opakovaného využití všech použitých materiálů. Hlavní slož-
kou nápojových obalů je papírový karton vyráběný z celuló-
zových vláken. Ta jsou vrstvena tak, aby při minimální mož-
né hmotnosti obalu bylo dosaženo maximální pevnosti. 
Materiál podléhá neustálému vývoji a úsilí o snížení hmot-
nosti (kartonový obal o objemu 1 litr váží cca 28 gramů). 
Složení obalů zajišťuje snadnou recyklovatelnost, přičemž 
správnou recyklací nápojových kartonů se může zhodnotit
až 100 % jejich odpadu. 

Obaly budoucnosti – jaké budou?

Inteligentní, aktivní a biodegradabilní? Nástup nové 
generace obalů je spojen s rozvojem nanotechnologií, infor-
mačních technologií a také bioplastů, které navzdory vyšší 
ceně úspěšně konkurují konvenčním polymerům vyráběným 
z ropy. Pro výrobu ekologicky nezávadných bioplastů se po-
užívají zemědělské produkty jako kukuřice, brambory apod. 
i jiné přírodní suroviny jako například celulóza. Poptávka po 
biologicky rozložitelných obalech ve vyspělých zemích rych-
le stoupá a světová výroba bioplastů tak v prvních pěti letech 
21. století vzrostla dvacetinásobně. Rozdíl ve výrobních ná-
kladech, který je základní nevýhodou bioplastů oproti kon-
venčním plastům z ropy, se daří snižovat i díky využití gene-
ticky modifi kovaných rostlin.

Jen možnosti, které se do budoucna v oblasti obalů ob-
jeví, budou až neuvěřitelné. Nové sofi stikované a informační 
technologie, štítky a čipy z nich vytvoří obaly, které ponesou 
ohromnou škálu informací o celé historii výrobku. Vědci vy-
vinuli například potravinové obaly vybavené technologií 
RFID, které dokáží komunikovat s lednicí nebo mikrovln-
nou troubou, upozorňovat na nutnost spotřeby a předávat 
instrukce k přípravě. Již dnes se používají obaly, které in-
dikují nedodržení správné skladovací teploty nebo zabra-
ňují množení bakterií. 

Do budoucna bude určitě stále nutné snižovat náklady 
na produkci obalů i pracnost jejich výroby, redukovat spotře-
bu materiálu, samozřejmě bez snížení kvality. Nezbytné bude 
zajistit dostatečnou ochranu výrobku v průběhu přepravy 
a skladování, nevytvářet dodatečnou zátěž pro životní pro-
středí při aplikaci ani při likvidaci po skončení doby životnos-
ti výrobku a také umožnit recyklaci nebo biodegradaci použi-
tých obalových materiálů. Navíc bude zcela jistě pokračovat 
trend poptávky po biologicky rozložitelných obalech a využí-
vání obnovitelných zdrojů surovin. Již dnes více než 75 % su-
rovin zpracovávaných společností Tetra Pak pochází z obno-
vitelných zdrojů.

S rostoucí konkurencí na trhu se zvyšují nejen nároky 
na používané materiály, ale také na design obalu. Obaly pri-
márně plní funkci především ochrannou, hygienickou a ma-
nipulační, ale velký důraz se klade také na funkci propagační, 
informační a psychologickoestetickou. Ve spotřebitelském 
balení potravin a nápojů je nutné skloubit dva zdánlivě ne-
sourodé požadavky. Obal musí během svého životního cyk-
lu splňovat mnoho individuálních požadavků výrobce obalu 
i obsahu, vlastníka značky, ale také distributora a maloob-
chodníka a v neposlední řadě také spotřebitele. Musí katego-
rizovat typ zboží a zároveň ho odlišovat od podobných typů 
produktů, neboť tak lépe odolá konkurenci. 

Přesto však budou obaly stále plnit svou hlavní funkci 
– chránit potraviny. Ale vzhledem ke změnám klimatu a ubý-
vajícím přírodním zdrojům budou na obaly i při vybavení se-
belepší technologií kladeny stále větší nároky v souvislosti 
s ochranou životního prostředí a úsporou energií, neboť do-
pad na životní prostředí se stále více stává pro spotřebitele 
klíčovým faktorem výběru. A to je důležité nejen pro budouc-
nost obalů, udržitelnost produkce a vývoje, ale zejména pro 
budoucnost všech jejich uživatelů a spotřebitelů. 

*  IFT je mezinárodní instituce sídlící ve Spojených státech sdružující 
více než 30 000 vědců, vzdělávacích pracovníků a odborníků půso-
bících v potravinářském průmyslu, pracujících na zvyšování bez-
pečnosti, kvality a dostupnosti potravin na celém světě. 

 �
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Úspěšně
soutěžíme
s KLASOU

V období od 1. října do konce listopadu mohou spotřebi-
telé soutěžit se značkou KLASA a zvolit si nejoblíbeněj-

ší výrobek s tímto označením. Soutěžící mohou hlasovat 
na internetových stránkách www.eklasa.cz, kde najdou 
také seznam všech oceněných výrobků. Za své hlasování 
získají tři vylosovaní výherci dárkové koše a jeden šťastli-
vec vyhraje poukaz v hodnotě 20 000 Kč na wellness dovo-
lenou v síti lázeňských hotelů OREA dle svého výběru. 

O tom, že podobný typ marketingových akcí funguje, se 
KLASA přesvědčila již při realizaci předchozí soutěže, ve které 
spotřebitelé sbírali loga z obalů produktů   s tímto označením. 

Předešlá soutěž probíhala od 1. června 2009 do 30. srp-
na 2009 a vyhrát mohl každý, kdo si zakoupil dvacet potravi-
nářských výrobků označených značkou kvality KLASA, loga 
z těchto produktů vystřihl, nalepil na výherní kartu a odeslal 
na uvedenou adresu. Soutěžící za každou správně vyplněnou 
a odeslanou kartu obdrželi garantovanou výhru v podobě ku-
chyňských potřeb, což jak se později potvrdilo, bylo obrovským 
hnacím motorem celé soutěže. Soutěžící se navíc automaticky 
zapojili nejen do slosování o sto kuchyňských spotřebičů ETA 
týdně, ale získali také možnost vyhrát šek v hodnotě dvacet ti-
síc korun na nákup zboží TESCOMA a další zajímavé ceny. 
Zájem o tuto soutěž byl ze strany spotřebitelů velmi pozitivní. 
Přišlo více jak 1 320 000 log na více než 66 000 kartách, které 
spotřebitelé získávali ve vybraných řetězcích nebo je stahova-
li přímo z webových stránek www.eklasa.cz. Soutěžící zasíla-
li také své náměty a návrhy na další soutěže a nápady na nové 
výhry. Je vždy velmi příjemné, pokud je cítit, že jsou spotře-

bitelé do soutěže zapálení, kdy neváhají rozklepávat kladívky 
víčka od nápojů, na kterých bylo logo KLASA umístěno, a ta 
poté nalepovat na soutěžní kupóny. 

V současné době je na trhu 1323 výrobků od 224 vý-
robců oceněných značkou KLASA, které byly do soutěže za-
pojeny. Tyto marketingové aktivity se tak dotýkají nejenom 
značky kvality KLASA, ale také samotných výrobců. „Veške-
ré aktivity, které spotřebitelům přibližují naše výrobky, ať již 
formou sales promotion či spotřebitelských soutěží, mají po-
zitivní vliv na prodej a vnímání jejich kvality,“ uvádí Ing. Jiří 
Klos, obchodní ředitel mlékárenské divize Interlacto. 

KLASA ve spolupráci s řetězci

Poprvé v historii zahájila značka KLASA marketingo-
vou spolupráci s maloobchodními řetězci. Podpora značky 
proběhla v letních měsících v řetězcích Globus a Interspar. 
Cílem celé akce bylo zjednodušení orientace při výběru pro-
duktů na prodejní ploše. Speciální navigační systém úspěšně 
prováděl zákazníky až k samotným KLASA výrobkům. Kro-
mě tradičních reklamních nosičů byly pro návštěvníky při-
praveny ochutnávky výrobků oceněných certifi kátem kvali-
ty. V listopadu, v termínu od 21.–22., jsme se tedy pro velký 
úspěch mohli opět s prezentací značky KLASA setkat v síti 
supermarketů COOP – Terno.

Promotéři pohybující se po ploše hypermarketu informo-
vali zákazníky o akci KLASA a představili benefi ty výrobků. 

Akce proběhla na těchto místech: 
TERNO České Budějovice • 
TERNO Český Krumlov • 
TERNO Hradec Králové • 
TERNO Olomouc • 
TERNO Prachatice • 
TERNO Zlín• 

Crest Communications     �
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Pekaři ctí
vánoční tradice

Vánoce představují pro pekaře jeden ze dvou vrcholů sezo-
ny, tím druhým jsou Velikonoce. Stejně jako se vrcholoví 

sportovci připravují dlouhodobě a sofi stikovaně na olympiá-
du či mistrovství světa, také pekaři ze skupiny United Bake-
ries před svými vrcholy zodpovědně „ladí formu“, aby zákaz-
níci a spotřebitelé byli svědky jejich prvotřídních medailových 
výkonů. Pro Vánoce 2009 například napečou přes 2,3 milio-
nu vek a více než 1,2 milionu vánoček!

Společnost United Bakeries jako největší středoev-
ropský producent pečiva se na Vánoce připravuje ve třinácti 
„střediscích vrcholového pečení“. A příprava je opravdu nut-
ná, protože logistika výroby a distribuce v době vánočních 
svátků a konce roku je vskutku vrcholovým počinem. 

Novináři se pravidelně před Vánocemi ptají, jaké no-
vinky společnost United Bakeries pro zákazníky připravila. 
A odpověď je prostá: Lidé o Vánocích nechtějí a nehledají no-
vinky, ale tradiční výrobky. Proto společnost United Bakeries 
nabízí v rámci dodržování vánočních rituálů klasiku, samo-
zřejmě v prvotřídní kvalitě. 

Nové moderní trendy v segmentu vánočního pečiva ne-
existují. Největší síla vánočních svátků tkví v jejich tradici 
a neměnnosti. Módní sushi a sashimi nemají o Vánocích šan-
ci uspět v konkurenci tradičního českého kapra a bramboro-
vého salátu! Češi, Moravané a Slezané se o Vánocích vždy těší 
na tradiční mnohokrát okoukané televizní pohádky, jako jsou 
Pyšná princezna, Princezna se zlatou hvězdou, Tři oříšky pro 
Popelku…, a nové pohádky je tolik neberou. Proto také v seg-
mentu pečiva nelze hovořit o nových vánočních trendech. 

Klasikou zůstávají nejrůznější druhy vánoček − v sorti-
mentu United Bakeries jsou to Selská vánočka, Zámecká vá-
nočka, Vánočka s rozinkami a mandlemi, Tuková vánočka se 
žmolenkou, DIA vánočka, Tuková vánočka, Linia vánočka, 
dále pak Tradiční pletenec, Vánoční štola, plněné Vánoční pe-
čivo, vanilkové rohlíčky, Linecké třené banánky, Linecké ko-
láčky, kokosky.

Pekaři jsou o Vánocích připraveni odvést vrcholné výko-
ny, aby, řečeno slovy klasika z dalších oblíbených vánočních 
pohádek Císařův pekař a Pekařův císař, „rohlíčky byly ob-
zvláště vypečené“. Mimochodem, ve skupině United Bake-
ries během svátečních dnů pece vychladnou pouze na několik 
málo hodin až odpoledne 24. prosince. 

Vánoce jsou pro pekaře svátky práce, a proto zasluhují 
obdiv a respekt. Pracují, aby všichni „nepekaři“ měli u svá-
tečně prostřeného stolu příjemné a pohodové Vánoce. 

Jaroslav Pomp
�
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Družstevní obchodní řetězce se zejména v poslední 
době prezentují jako „domácí prodejny – obchody, 

kde se zákazník může cítit jako doma“. Prodejny dostá-
vají novou identitu zastřešenou značkou COOP. V sou-
vislosti s výraznými změnami, kterými maloobchodní síť 
COOP v posledním období prošla, jsme předsedovi Svazu 
českých a moravských spotřebních družstev Ing. Zdeňku 
Juračkovi položili několik otázek.

1. Jaké jsou další charakteristiky sítě COOP?
Dalšími charakteristikami, s kterými je COOP v míně-

ní veřejnosti spojován, jsou například „český“, „venkovský“, 
„ověřený“ a „místní“. Zákazníci nejsou pro prodejnu ano-
nymní, 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 uka-
zují, že se nám to daří naplňovat dobře. Zvláště proto, že si vá-
žíme svých zákazníků, tradice, regionálních zvyklostí a pocti-
vé práce. Cítíme se být součástí regionu, místa, kde zákazníci 
našich prodejen žijí. A to jsou atributy, které vždy patřily k sil-
ným stránkám družstevních prodejen. Skupina COOP zvoli-
la pro podporu komunikace značky slogan: „COOP. Všechno 
dobré“, kterým chceme vyjádřit přátelskou atmosféru, vztah 
k zákazníkům i fi lozofi i podnikání skupiny COOP.

2. Image přátelských obchodů jistě posilují i privátní znač-
ky. Jak důležitý je pro vás tento segment?

Díky celostátnímu působení se nabídka prodejen COOP 
profi luje nejen zbožím známých značek od velkých dodava-
telů, tradičními a kvalitními potravinami regionálního cha-
rakteru, ale i pestrou škálou vlastních značek. Díky společ-
né obchodní značce máme nyní také daleko větší prostor pro 
přijímání jednotných stanovisek a postupů nejen při realizaci 
strategických záměrů skupiny, ale i při vlastním obchodním 
podnikání. Segment privátních značek je pro nás velmi dů-
ležitý a jak správně uvádíte, posiluje velkou měrou image na-
šich prodejen. Velké oblibě se těší řada výrobků s označením 
COOP Klasik, která byla první řadou produktů vlastní znač-
ky COOP. V současnosti jde přibližně o 90 výrobků. Jsou ur-
čeny spotřebitelům, kteří upřednostňují nákup zboží za nej-
nižší cenu. 

Skupina COOP
– síť prodejen, 

která garantuje 
kvalitu

V České republice je členem skupiny COOP:

�  57 spotřebních družstev sdružených ve Svazu 
českých a moravských spotřebních družstev

�  2 nákupní aliance – COOP Centrum (Praha) 
a COOP Morava (Brno)

�   Manažerský institut COOP a 11 družstevních škol
�  Společnosti s majetkovou účastí SČMSD – Czech 

Rent a Car, 
�   Družstevní leasingová společnost

Spotřební družstva:

�   provozují maloobchodní a velkoobchodní činnost
�  disponují téměř 3 000 prodejnami s kapacitou 

400 000 m2

�  zaměstnávají přes 15 000 lidí
�   1 800 prodejen COOP má zavedený a certifi kovaný 

systém HACCP

Strategická rozhodnutí skupiny COOP směřují 
k posílení tržních pozic spotřebních družstev, zlep-
šení kvality a rozšíření služeb pro zákazníky a ke 
zvýšení účinnosti jednotné, centrálně koordinované 
komunikace.

Spotřební družstva skupiny COOP realizovala 
v roce 2008 celkový maloobchodní obrat ve výši 28,6 mi-
liardy korun. Meziroční nárůst maloobchodního obra-
tu ve výši 5,3 % ukázal, že spotřební družstva obstála ve 
vyhroceném konkurenčním prostředí českého obchodu 
dobře. Přitom nadprůměrných výsledků dosáhlo šest-
ačtyřicet družstev; ve dvou družstvech výkony stagno-
valy a pod úroveň roku 2007 se dostala pouze tři druž-
stva. Bylo dosaženo dalšího růstu produktivity práce, 
kdy celkový maloobchodní obrat členů skupiny COOP 
realizovaný na jednoho zaměstnance vzrostl o více než 
5 %. Sedm největších družstev, jejichž roční obrat jed-
notlivě překročil hranici jedné miliardy korun, realizo-
valo téměř čtvrtinu celkového maloobchodního obratu 
skupiny COOP.

Spotřební družstva provozovala ke konci mi-
nulého roku 2 940 prodejen v přímém řízení – z toho 
425 prodejen v maloobchodních řetězcích COOP 
TUTY, COOP TIP, COOP TERNO, COOP DISKONT 
a COOP STAVEBNINY. V řetězcových prodejnách byl 
realizován maloobchodní obrat přes 10 miliard korun, 
což je téměř 37 % celkového obratu skupiny COOP. 

SKUPINA COOP
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Druhou skupinu vlastních značek tvoří značka COOP 
Premium. Jde o nadnárodní značku a zboží takto označené 
má nejvyšší evropskou kvalitu, ale i přijatelnou cenu. Může 
tak uspokojit i nejnáročnější zákazníky.

Nejnovější a nejrozšířenější (cca 600 výrobků) je řada 
COOP Quality Standard rozdělená do několika segmentů. 
Pod tímto označením je spotřebitelům, kteří chtějí nakoupit 
výhodně a zároveň žádají produkty známých značek, nabíze-
no potravinářské i nepotravinářské zboží.

3. Celosvětovým trendem je příklon ke zdravé výživě. Je 
známo, že ve vaší síti prodáváte i biopotraviny, a to pod 
společnou značkou BioCOOP. Co je v tomto směru nové-
ho? 

Prodej biopotravin byl v naší vybrané síti prodejen za-
veden v poměrně krátké době. V průběhu roku 2008 se po-
čet prodejen s tímto sortimentem zvýšil na 455. Momentálně 
družstva nabízejí 50 trvanlivých a 15 čerstvých biopotravin. 
Zboží této provenience najdeme na příslušných prodejnách 
v regálech nesoucích název „COOP BIO“. Sortiment nákup-
ní centrály neustále rozšiřují a obnovují – nakupují přede-
vším od českých producentů. Novým trendem, který je sice 
na svém začátku, je zavedení biopotravin do škol prostřednic-
tvím našich nákupních centrál. První zkušenosti ukazují, že 
o tuto službu bude velký zájem. Například v jedné ze základ-
ních škol v Hradci Králové s asi osmi sty strávníky obohati-
li svůj jídelníček zhruba o 40 jídel vyrobených z biopotravin. 
Protože jsou výsledky v tomto směru dobré, budeme v dodáv-
kách biopotravin i do dalších vybraných škol pokračovat.

4. V letošním roce získala skupina COOP prestižní oceně-
ní „Zlatý dukát“. O této události jsme již psali ve druhém 
čísle časopisu. Osobně jste i Vy získal neméně význam-
né ocenění, a sice Velkého modrého delfína – Marketéra 
roku 2008. Co pro vás tento titul znamená?

Cílem soutěže Marketér roku 2008, kterou každoročně 
vyhlašuje Prezidium České marketingové společnosti, byl vý-
běr osobnosti, která se úspěšně podílí na rozvoji vlastní fi rmy 
či instituce i na rozvoji marketingu. Ocenění mi bylo uděleno 
za úspěšnou tvorbu a implementaci jednotné strategie a mar-
ketingové komunikace českých a moravských spotřebních 
družstev včetně celkového rebrandingu. Tento prestižní titul 
pro mne osobně znamená velmi mnoho, je pro mne poctou, 
které si nesmírně vážím. Musím však připomenout, že za 
úspěchy, kterých jsem v poslední době v uvedených oblastech 
dosáhl, se skrývá nejen plné pracovní nasazení, každodenní 
úsilí o prosazení strategických rozhodnutí, vysoká míra od-
povědnosti, ale i určitý díl odvahy přijmout adekvátní, mnoh-
dy i nepopulární opatření v rámci rozhodovacích procesů. Na 
druhé straně oceňuji podporu marketingových projektů naší 

skupiny ze strany managementu jednotlivých organizačních 
složek a vážím si jejich celkového přístupu k řešení úloh, kte-
ré se zaváděním a aplikací těchto technicky a organizačně 
náročných projektů souvisejí. Ať již jde o management Sva-
zu a jeho členských družstev, anebo spolupracujících odbor-
ných poradenských fi rem a dodavatelů. Ocenění nás oprav-
ňuje nejen k optimismu, ale je i impulsem a velkým závazkem 
pro další práci.

5. Skupina COOP disponuje i jedinečnou strukturou vzdě-
lávání. Jaký je zájem o studium na družstevních středních 
školách a odborných učilištích a jak široká je momentálně 
síť škol, kterou spravujete?

Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zři-
zovatelem jedenácti středních škol, které se zaměřují převáž-
ně na obchodně ekonomické a gastronomické obory a oblast 
služeb. Jejich výchovně vzdělávací program probíhá přede-
vším v oblasti středního vzdělávání a malým dílem i vyššího 
odborného vzdělávání. Z celkového počtu žáků škol SČMSD 
se připravuje v oborech vzdělání vedoucích k dosažení střed-
ního vzdělání s výučním listem cca 38 % a v oborech vzdělání 
vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouš-
kou cca 62 %. Na své povolání se v družstevních školách kaž-
doročně připravuje okolo 5 300 žáků. Školy SČMSD v roce 
2008 potvrdily svoji vysokou kvalitu, a to jak v oblasti výchov-
ně vzdělávací, tak i v oblasti ekonomické. Na základě splnění 
ukazatelů stanovených MŠMT ČR získaly všechny školy ma-
ximální státní dotaci, tj. 90 % státního normativu. Žáci škol 
SČMSD dokazují svoji vysokou úroveň nejen u teoretických 
znalostí. Znalosti a dovednosti prokazují také na řadě celo-
státních a mezinárodních soutěží a přehlídek, kde dosahu-
jí nejednoho výborného výsledku. V roce 2008 se zúčastnilo 
různých významných soutěží cca 130 žáků, další žáci se zú-
častnili různých regionálních přehlídek středního odborného 
vzdělávání. 

Na základě úspěšného certifi kačního auditu byl pro 
všechny školy vydán s platností od 1. 11. 2008 Certifi kát 
systému managementu kvality. Zájem o studium na našich 
středních školách ze strany veřejnosti je vysoký. Svědčí o tom 
například výsledky náboru do letošního školního roku, kdy 
poptávka převýšila mnohde naše možnosti o 20–30 %. 

Zájem o studium na našich středních školách je dán tím, 
že školy již dlouhodobě prokazují vysokou kvalitu výuky a pří-
pravy žáků na své povolání. To se celkově projevuje i v absolu-
toriu žáků, kteří u nás studují.

6. Jaké záměry má skupina COOP pro nejbližší budouc-
nost – co bude vaší prioritou pro nadcházející rok?

V tomto ohledu bych chtěl vyjádřit svůj optimismus 
a přesvědčení o tom, že se nám podaří i nadále úspěšně re-
alizovat všechny přijaté obchodní a marketingové projek-
ty. Jde zvláště o dokončení externího rebrandingu a o po-
kračování interního rebrandingu prodejen. S daleko větší 
intenzitou budeme rozvíjet projekt „Služby COOP“. Ať již 
jde o další rozšíření terminálových služeb, zavádění pří-
mých plateb na prodejnách, anebo o odstartování bankov-
ních služeb. Zde máme nejvíce otevřený prostor a pro apli-
kaci bankovních služeb jsme s notnou dávkou úsilí s našimi 
strategickými partnery letos vytvořili již potřebné podmín-
ky. 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 příštím roce podaří udržet 
svou pozici a postavení významného hráče na trhu českého 
obchodu.

Redakce
�
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COOP Centrum
přeje svým zákazníkům hezké Vánoce,

děkuje za věrnost a přízeň v letošním roce
a do nového roku přeje vše nejlepší,

hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
Těšíme se na Vás v roce 2010.
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Štědrovečerní 
a novoroční přípitek 

s Bohemia Sekt

Společnost BOHEMIA SEKT je nejvýznamnějším výrob-
cem sektů s více než 70% podílem na trhu České repub-

liky. Kvalitou svých produktů, dynamikou růstu i trvale 
rostoucím mezinárodním uznáním se řadí mezi nejvý-
znamnější producenty střední a východní Evropy.

Sekty stejnojmenné značky jsou oceňovány pro svou ne-
zaměnitelnou harmonii, jemný, ale přesto osobitý charakter 
a elegantní, mimořádně čistou chuť. 

Společnost BOHEMIA SEKT má pro výrobu svých jedi-
nečných sektů optimální zázemí v renomovaných společnos-
tech na Moravě, které jsou, vedle vlastní produkce klidných 
vín, i pěstitelskou základnou. 

Produkty BOHEMIA SEKT spolu s popularitou a pres-
tižní image na domácí scéně získávají renomé i na evropských 
a světových trzích. Export zahrnuje 14 zemí světa.

Znáte naše sekty? Stačí si vybrat.

Louis Girardot brut
Ušlechtilý, elegantní sekt s vytrvalým a velmi jemným 

perlením. Má světle zelenozlatou barvu s dokonalou průzrač-
ností, lehkou a jemnou vůni a harmonickou chuť s náznakem 
zralých jader vlašských ořechů.

Jeho cuvée je sestaveno ze tří odrůd: Chardonnay, Ru-
landské bílé a Ryzlink rýnský. Vyrábí se tradiční klasickou 
francouzskou metodou kvašení a zrání v lahvích. Více než 
24 měsíců se nechává „ležet na kvasinkách“, což mu dodá-
vá jemný nazrálý charakter. Pro svůj vzácný a vznešený cha-
rakter se skvěle hodí pro velmi výjimečné a slavnostní příle-
žitosti.

Bohemia Sekt demi sec
je jakostní šumivé víno harmonické, jemně polosladké chuti 
a svěží středně plné květnaté vůně. Cuvée je sestavováno pod-
le originální receptury z vysoce kvalitních bílých vín těch nej-
lepších odrůd. 

Bohemia Sekt rosé brut
je skvělou kompozicí Frankovky a Svatovavřineckého, sekt 
s bohatším a zároveň dlouhotrvajícím perlením a s nádher-
nou lososovou barvou. Ve vůni se projevuje svěžest a ovoc-
nost tohoto sektu s tóny lesních plodů. Plná, svěží a harmo-
nická chuť vynikne při podávání s lehkými předkrmy z ryb, 
popřípadě potěší společnost přátel v letních podvečerech.

Bohemia Sekt rosé demi sec
Víno lososově růžové barvy s vynikající svěží květnatou 

vůní a sametově jemnou sladkou chutí. Cuvée je sestavováno 
podle originální receptury z vysoce kvalitních bílých a červe-
ných vín nejlepších odrůd. Vyrobeno sekundárním kvašením 
francouzskou metodou charmat. Vhodné především k mouč-
níkům a jiným sladkostem. Velmi dobře se hodí k výrobě růz-
ných míchaných nápojů, např. bowlí.

Bohemia Sekt demi sec červený
Kypré červené jakostní šumivé víno, jehož barva, či-

rost, jemná a svěží vůně a jedinečná chuťová harmonie 
okouzluje opravdové znalce šumivých vín. Je vyroben se-
kundárním kvašením metodou Charmat z vybraných čer-
vených vín, zejména Frankovky a Svatovavřineckého z Vel-
kopavlovické oblasti. Vyznačuje se jemným dlouhotrvajícím 
perlením a jeho chuť vynikne zejména s dezerty bohatými na 
čokoládu a také jako skvostný doplněk k čokoládovým bon-
bónům. Skvěle doplní též tmavá kořeněná masa připravo-
vaná na grilu.

Bohemia Sekt sec
je vysoce ušlechtilé jakostní šumivé víno s jemnou a svě-
ží vůní, harmonickou chutí s vyvážeností kyselin a sladkosti 
a jemným dlouhotrvajícím perlením. Je vyrobeno sekundár-
ním kvašením charmatovou metodou. Cuvée je připraveno 
z vybraných nejjakostnějších vín bílých kultivarů révy vinné 
z jižní Moravy. Hlavní podíl v cuvée má Ryzlink vlašský a Velt-
línské zelené. Podává se nejprve jako aperitiv, a pokud zůsta-
ne něco málo v lahvi, v klidu si ho lze vychutnat i po jídle. Vý-
borně chutná ke každému ovoci, ovocnému poháru i zmrzlině 
a samozřejmě do celé řady míchaných nápojů.

Bohemia Sekt brut
je vysoce ušlechtilé jakostní šumivé víno s jemnou a svěží 
vůní, harmonickou chutí s příjemně vystupujícími kyselina-
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mi a jemným dlouhotrvajícím perlením. Cuvée je připrave-
no z vybraných nejjakostnějších vín bílých kultivarů révy vin-
né z jižní Moravy. Hlavní podíl v cuvée tvoří Ryzlink vlašský 
a Veltlínské zelené, menší podíl ostatních odrůd je výrobním 
tajemstvím vinařů – sklepmistrů a technologů. Výborně se 
hodí jako aperitiv či „welcome drink“ na nejprestižnějších re-
cepcích. 

Bohemia Sekt Prestige brut
je výjimečné jakostní šumivé víno, elegantní a osobité svým 
charakterem. Vyniká jiskrným vzhledem, nezaměnitelnou 
chutí, příjemnou zelenkavě zlatavou barvou a jemným dlou-
hotrvajícím perlením. Cuvée vzniklo jedinečnou kombinací 
vybraných odrůdových jihomoravských vín Ryzlink rýnský, 
Ryzlink vlašský a Rulandské bílé. Bohemia Sekt Prestige se 
vyrábí tradiční metodou kvašením v lahvích.

Bohemia Sekt Prestige je atraktivní sekt k jedinečným 
příležitostem, recepcím a netradičním společenským setká-
ním v moderním stylu.

Bohemia Sekt Prestige demi sec
je jakostní šumivé víno nezaměnitelné chuti, jemného dlou-
hotrvajícího perlení a dlouho doznívající perzistence. Kom-
binace Rýnského a Vlašského Ryzlinku dodává svým charak-
terem a kyselinkou sektu svěžest a hladkost. Rulandské bílé 
pak svou jedinečnou vůní dokresluje jeho charakter. Bohe-
mia Sekt Prestige demi sec (polosuché), s obsahem 39 g zbyt-
kového cukru, je adekvátním partnerem pro modrý sýr typu 
Brie a Rocquefort, teplou i studenou úpravu husích jater a de-
zerty na bázi piškotu a ovoce.

Bohemia Sekt Prestige rosé brut
se vyznačuje jemným dlouhotrvajícím perlením a světle lo-
sosovou barvou s nádechem růžového zlata. Ve vůni překva-
pí ovocnými tóny připomínající lesní jahody a maliny a jeho 
chuť je svěží, lehká a ovocná. Cuvée tohoto jedinečného sektu 
se skládá z klaretů Zweigeltrebe a Svatovavřineckého. Bohe-
mia Sekt Prestige rosé brut doporučujeme podávat k rybám 
na grilu, krevetám, humřímu masu, svěžím zeleninovým sa-
látům a k čerstvému ovoci. 
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Château Radyně extra brut
vyniká brilantní chutí. Receptura směsi Ryzlinku vlašské-
ho a Veltlínského zeleného z prosluněných Pálavských vrchů 
vytváří cuvée s vyšším obsahem příjemných kyselin. Šumivý 
koncert vzniká díky kvašení tradiční metodou v láhvi. 
Château Radyně si Vás získá delikátní vyváženou chutí s ty-
pickým naleželým buketem a bohatým obsahem extraktiv-
ních látek. Tento skvost mezi sekty v kategorii „extra brut“ 
(do 6 g cukru na litr) je vhodný pro výjimečné chvíle jako ape-
ritiv nebo k delikatesním úpravám bílého masa. 

Chateau Belveder doux
je výjimečný červený sekt vyráběný klasickou metodou kva-
šením v lahvích. Cuvée z odrůd Frankovky a Svatovavřinec-
kého okouzlí granátovou barvou a ovocnou vůní s nádechem 
marmelády a přezrálých třešní měnící se v tóny kandovaného 
ovoce. Zpočátku dominuje sladká ovocná chuť přecházející 
v sametově hebkou, s velmi příjemnou měkkou tříslovinkou. 
Doporučená teplota podávání 4–6 °C. 

„Nealkoholický Bohemia Sekt“
Ideální sekt pro milovníky relaxace a všechny ty, kteří se chtějí 
sice alkoholu zříct, ale v žádném případě ne dráždivého opo-
jení sektem. Výchozí surovinou jsou vybraná ročníková vína 
z těch nejlepších klasických vinařských regionů. Alkohol se 
vínům odebírá za vakua. Vakuum umožňuje tento proces již 
při nízkých teplotách, které jsou nezbytné pro zachování chu-
ti výsledného produktu.

BOHEMIA SEKT BLANC DE NOIRS
Bohemia Sekt Blanc de Noirs je vyroben z hroznů mod-

rých odrůd, které mu kromě nádechu tajemství dodávají štíh-

lé tělo, přírodní sladkost ovoce a zároveň lahodnost a nižší ky-
selinu.

Díky své nevšední chuti, jemnému perlení a jedinečné-
mu květinovému aroma dokáže tento sekt i výjimečné chvíle 
udělat ještě výjimečnějšími. 

Historie a současnost značky 

Vznik fi rmy ve Starém Plzenci se datuje do roku 1942. 
První produkt se objevil na trhu v roce 1945 pod názvem 
Black Widow. Vzápětí začala výroba Château Radyně. Na 
přelomu čtyřicátých a padesátých let zde dočasně působil 
francouzský odborník Louis Girardot, který předával svým 
českým kolegům svoje zkušenosti z výroby šampaňského 
vína přímo. Od roku 1953 se fi rma začala specializovat de-
fi nitivně na produkci šumivých vín. Objem výroby pak zvolna 
stoupal až do roku 1970, kdy došlo ke zlomu. Na trhu sektů 
se objevila nová, velmi ambiciózní značka Bohemia Sekt. Po 
zahájení provozu na nové lince překročil objem výroby sektů 
značky Bohemia Sekt první milion litrů za rok. Roku 1978 
byla zavedena další úprava technologie, která přinesla na-
výšení půl milionu litrů roční produkce. Důsledkem nových 
investic do výroby pak v roce 1992 byla produkce téměř šesti 
milionů litrů.

Významným dnem historie značky byl 1. leden 1991, 
kdy vznikl delimitací ze státního podniku České vinařské zá-
vody Praha samostatný právní subjekt, který získal v čer-
venci 1995 název BOHEMIA SEKT, a. s. V téže době se do 
popředí zájmu společnosti dostalo rozšíření sítě trvalých do-
davatelů hroznů a vín s vysokou jakostí a speciálních vín na 
výrobu sektů z vinařských oblastí jižní Moravy. �

4. GASTRONOMICKÝ VELETRH

Odborný partner
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Jemča a.s.,
Znojemská 687, 675 31 Jemnice

tel./fax: +420 568 450 236, e-mail: obchod@jemca.cz
www.jemca.cz
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Vánoční pohoda
s čajem Jemča

Společnost Jemča má ve svém oboru v České republice 
dlouhou tradici, vždyť vloni balírny potravin v Jemnici

oslavily již 50 let od svého založení. Jemča a. s. vznikla priva-
tizací části státního podniku Balírny obchodu Jihlava v roce 
1992. V roce 2004 se Jemča a. s. stala součástí společnosti 
ALIMA značková potravina, a. s., zabývající se výrobou a pro-
dejem celé řady potravin. Od této doby se Jemča profi luje jako 
samostatná značka čajových výrobků. Postupně se Jemča sta-
la jedničkou na českém čajovém trhu v objemu a počtu proda-
ných balení čajů. Jemča, jakožto největší výrobce čaje v ČR, 
zaměstnává v Jemnici kolem 85 zaměstnanců. V dubnu 2006 
podnik koupila anglická společnost Tetley GB Ltd., která je 
součástí indického koncernu TATA Group. S novým silným 
partnerem Jemča posiluje svou pozici na českém trhu a při-
pravuje se na expanzi na trhy zahraniční. 

Snahou Jemči vždy bylo dodávat do českých domácností 
kvalitní čaje za přijatelnou cenu. Jedním z produktů této spo-
lečnosti je i proslulý Pigi čaj, který je na českém trhu k dostá-
ní již přes 40 let. Dnes Jemča disponuje moderními výrobní-
mi linkami, které ročně zabalí téměř 1 400 tun čaje. Ve svém 
výrobním provozu v Jemnici vyrábí více než 55 druhů čajů – 
ovocné, bylinné, černé a zelené. Mezi nejprodávanější pro-
dukty patří například Pigi čaj, Lesní Plody, Šípek, kolekce 
ovocných, černých, zelených a bylinných čajů Gastro, Klub 
čaj, řada čajů „Zlatý“. 

Vánoční svátky a zimní období vůbec jsou bezesporu ča-
sem, kdy se vypije nejvíce čaje za celý rok. Není tedy divu, že 

výrobci čajů směřují většinu svých novinek právě k tomuto 
období a na Vánoce připravují speciální kolekce. Nejinak je 
tomu i u Jemči. Pro chvíle vánoční pohody si připravila pro 
své zákazníky několik speciálních balení čajů.

Výběr lahodných ochucených čajů Sváteční kolekce 
Jemča si určitě vyberou milovníci oblíbených směsí Pomeranč 
se skořicí, Švestka a jablko, Citron se zázvorem a Rooibos 
a toffee. Čajová kolekce Jemča nabízí rovnou 12 nejlepších 
a nejoblíbenějších čajů z produkce společnosti Jemča v jed-
nom krásném balení. Obsahuje zelené čaje několika příchutí, 
ovocné čaje, výběrové černé čaje, rooibos a bylinkový čaj.

Speciální Vánoční čaj je zase stálicí na českém trhu, 
a proto se Jemča rozhodla vrátit k této tradiční vůni pomeran-
če se skořicí a opět ho nabízí českým zákazníkům. 

Milovníci čaje se dočkali, kvalitní britské čaje 
Tetley jsou i na českém trhu

Rok 2009 je nejenom rokem, kdy výrobní provoz v Jem-
nici slaví své již 51. Vánoce, ale také rokem několika význam-
ných novinek. 

Právě v letošním roce se Jemča rozhodla potěšit všechny 
milovníky dobrých a kvalitních černých čajů a v podzimních 
měsících uvedla na trh výrobky mateřské společnosti, brit-
skou tradiční značku čajů Tetley.

Tetley patří ke skutečné špičce čajové kultury, kterou 

999909876 Jemca INZ 180x85.indd   1 17.11.2009   11:19:31

ci čajů směřují většinu svých novinek právě k tomuto
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obohacuje již přes 170 let. Je největší čajovou společností ve 
Velké Británii, kde se denně vypije téměř 160 milionů šálků 
čaje, z nichž každý pátý je značky Tetley. Jí vděčíme i za čajový 
sáček, který po druhé světové válce společnost Tetley prosa-
dila u zákazníků na válkou tvrdě postiženém evropském trhu. 
I zatím poslední velká čajová inovace, kulatý čajový sáček, je-
hož vývoj trval mnoho let a stál fi rmu mnoho fi nančních pro-
středků, pochází z Tetley.

Mezi čaje, které budou k dostání v českých supermarke-
tech a maloobchodech, patří intenzivní černé čaje, zelené čaje 
se zajímavými příchutěmi a exkluzivní vánoční sypané specia-
lity. Tetley Intensive se vyznačuje intenzivní chutí i vůní pravé-
ho černého čaje. Základem této směsi je čaj Assam, lahodný 
čaj z úrodného údolí řeky Brahmaputry. Unikátní klima a půda 
a ruční sběr, který probíhá jen několik týdnů v roce, propůjčují 
čajům Assam intenzivní, hlubokou chuť a zářivou barvu.

Tetley Earl Grey Intensive nabízí intenzivní zážitek s ob-
líbenou kompozicí černého čaje vytvořenou hrabětem Char-
lesem Grayem. Chuť a aroma je výjimečně intenzivní díky 
vyššímu obsahu bergamotové silice.

Zajímavostí u zelených čajů Tetley je jejich balení. Ku-
laté vzduchotěsné dózy chrání aroma čaje, který je zabalen 
v praktických kulatých nálevových sáčcích. V obchodech jsou 
zelené čaje Tetley k dostání ve variantách Earl Grey, jasmín, 
máta, med s citronem a ženšenem a čistý zelený čaj. 

Také značka Tetley nabízí pro vánoční svátky čtyři vari-
anty nejkvalitnějšího sypaného čaje ve speciálních dárkových 
baleních. V pestrobarevných plechovkách lze koupit zelený 
čaj, Darjeeling, Earl Grey a cejlonský čaj (na obrázku).

Když čaj nejenom chutná, ale i dobře vypadá

Od doby, kdy jemnická Jemča patří do skupiny TATA 
Enterprise, distribuce britských čajů Tetley není jedinou no-
vinkou. V minulém roce například Jemča uvedla na trh řadu 
EXCLUSIVE, kvalitní ovocné čaje s vysokým obsahem vita-
minů a dalších tělu prospěšných látek. „Při jejich výrobě vy-
užívá Jemča unikátní technologie, která pomáhá zachovávat 
přirozené vlastnosti ovocné složky,“ říká Libor Venhoda, sou-
časný generální ředitel pro výrobu, provoz a distribuci. Čaje 
EXCLUSIVE nejenom výborně chutnají, ale také vypadají. 
V loňském roce díky tomu získalo balení čajů ocenění „Obal 
roku 2008“.

Zdravé povzbuzení zelenými a bylinkovými čaji 

Obliba zeleného čaje v posledních několika letech vý-
razně stoupá, stejně jako počty prodaných krabiček. I to bylo 
jedním z důvodů, proč Jemča neustále rozšiřuje svoji nabídku 

zelených čajů, naposledy o nové aromatizované zelené čaje 
s jasmínem, mátou a pomerančem.

Zelený čaj je znám pro obsah velkého množství léčivých 
účinků. Jednou z jeho základních charakteristik je vysoký po-
díl antioxidantů zvaných katechiny, které blahodárně působí 
na tělo. Zejména díky nim má zelený čaj například v porov-
nání s čajem černým až sedmkrát vyšší ochranné účinky a zá-
roveň nižší obsah kofeinu. Zelený čaj pomáhá zahánět stres 
a snižovat hladinu špatného cholesterolu, prospívá zubům 
a snižuje riziko kardiovaskulárních chorob. 

„Příprava zeleného čaje má svá specifi ka, neboť se mírně 
liší od přípravy například ovocného či černého čaje“, říká Li-
bor Venhoda:
–  Zelený čaj se nesmí zalévat příliš horkou vodou, jeho chuť by 

pak byla příliš hořká. Ideální teplota bývá okolo 80 °C.
–  Doba louhování čaje by neměla překročit 3 minuty, potom 

čaj získává mírně ostrou příchuť. Zároveň ovšem platí, že 
déle vylouhovaný čaj má ještě pozitivnější účinky na trávicí 
trakt.

–  Zelený čaj by se měl pít pokud možno čistý, bez cukru a mlé-
ka. Jinak se totiž snižují jeho léčivé účinky.

–  Správné dávkování je také důležité – obvykle se používají ne-
celé dva gramy na šálek.

–  Nedoporučuje se používat čaj starší více než 6 měsíců, po 
otevření balení by se měl čaj spotřebovat do dvou až tří měsí-
ců, poté ztrácí své aroma.

V dnešním uspěchaném světě zažívají velkou renesan-
ci také bylinkové čaje. Jemča letos představila tradiční české 
léčivé čaje – kopřivu, mateřídoušku a meduňku v praktickém 
sáčkovém balení pro každodenní užívání doma, v kanceláři 
i na cestách. Meduňka je známa svými blahodárnými účinky 
na zklidnění organismu a v boji proti stresu, kopřiva organis-
mus pročišťuje a má příznivé účinky na pleť. Voňavá mateří-
douška zase pomáhá k dobrému trávení i kvalitnímu spánku. 

„Pokud jste vyznavači ovocných, bylinkových a zelených 
čajů, pak si jistě vyberete z široké nabídky lahodných čajů 
Jemča, které uspokojí vaše chuťové pohárky, aniž by ublížily 
vaší peněžence. Považujeme za naše poslání nabízet zákaz-
níkům čaje dobré kvality za přijatelnou cenu. Každým rokem 
aktualizujeme naši nabídku příchutí a představujeme nové 
kombinace, takže se můžete vždy nechat příjemně překvapit 
novými produkty. V současné době například uvádíme na trh 
novou řadu čajů nazvanou Jemča Viva, která oslavuje příjemné 
„chvilky s čajem“ v našem každodenním životě. Zahrnuje čty-
ři příchutě ovocných kombinací: Borůvka – Malina, Třešeň – 
Smetana, Citron – Pomeranč a Jahoda – Jogurt. Další chuťo-
vé variace pak budou následovat v krátké době. Jsem si jistý, že 
pokud je vyzkoušíte, budete určitě potěšeni a rádi se k nim bu-
dete vracet,“ odhaluje plány na příští rok Libor Venhoda.
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Libor Venhoda z Jemči radí, jaké čaje pít a kdy

Po ránu
Ráno je vhodné pít čaj, který vás vzpruží do nového dne, 

což platí především pro černý čaj, který obsahuje thein. Ten 
podporuje srdeční činnost a rozšiřuje mozkové cévy, což sni-
žuje bolesti hlavy a únavu. Třísloviny, obsažené v čaji, zase 
posilují činnosti kapilár a blahodárně působí na trávicí trakt. 
Éterické oleje jsou voňavé a aromatické látky, které navozují 
euforii a zlepšení nálady.

Aby měl požadované účinky, je nutné čaj správně připra-
vit – louhovat jej maximálně 3 minuty. Pokud jej budete lou-
hovat déle, bude mít výsledný nápoj naopak spíše uklidňující 
účinek. Je však nutné si uvědomit, že černý čaj má také diure-
tické účinky, a je proto vhodný jen jako doplněk pitného reži-
mu, případně náhrada kávy.

Dopoledne
Po příchodu do práce nejspíš mnoho z nás sáhne po 

kávě. Ta však z mnoha hledisek není příliš vhodným nápojem 
na ráno, protože způsobuje odvodnění organismu a zatěžuje 
srdce a oběhový aparát. 

Oproti kávě má čaj mnoho výhod. Jednou z nich je i to, že 
povzbuzující efekt má pomalejší a pozvolnější nástup a opro-
ti kávě vydrží déle. Tím daleko méně zatěžuje srdce a oběhový 
aparát. Vhodnými jsou zejména čaje bílé a zelené.

Zelené a bílé čaje neprochází oxidací, a mají proto vysoký 
obsah polyfenolů. Ty patří mezi antioxidanty, jejichž zdravot-
ní účinky jsou v poslední době velmi vyzdvihovány. Jedná se 
o látky, které zvyšují imunitu, vážou volné radikály, a tím půso-
bí proti stárnutí a rakovině. Vitaminy C a P (= biofl avonoidy) 
zase posilují odolnost organismu proti infekčním chorobám. 

Po obědě
Je vhodné pít nápoje, které napomohou trávení a záro-

veň tělo udrží v pohotovosti. K tomu se dobře hodí čaje zele-
né a bílé. 

Odpoledne je dlouhé období. Protože mnozí z nás jsou 
v práci až do pozdních večerních hodin, je důležité v tom-
to období přiměřeně pít. K tomu dobře poslouží čaje ovocné 
a bylinkové.

Třísloviny obsažené v zeleném čaji podporují tvorbu ža-
ludečních šťáv, a napomáhají tak trávení i zpracovávání po-
travy. Zelený čaj přispívá ke snížení tělesné váhy a snižuje hla-
dinu cholesterolu v krvi. Pravé čaje obsahují katechiny, což 
jsou látky, které podporují  činnost ochranné střevní mikro-
fl óry a zamezují rozvoji hnisavého procesu v trávicím traktu. 
Fluorové sloučeniny v čaji zase prospívají zubům – zpevňují 
zubní sklovinu. Další důležitou látkou v čaji jsou taniny, což 
jsou hořké látky s uklidňujícím účinkem. 

Večer
Po příchodu z práce mnoho z nás volí mezi odpočinkem 

a sportovním vyžitím. Nepatříte-li mezi ty, kteří volí druhou 
možnost anebo se prostě dnes na spinning nebo squash necí-
títe, doporučuji sáhnout po čaji, který uklidní tělo a vnese po-
hodu do duše – třeba bylinkový čaj z heřmánku nebo šípku.

Velmi vhodným čajem pro večerní hodiny je i Rooibos, 
protože neobsahuje kofein. Díky vysokému obsahu minerál-
ních a dalších prospěšných látek Rooibos pomáhá i při léčení 
nespavosti. Tlumí bolesti hlavy, snižuje nervové napětí a vy-
soký tlak.

Více informací o společnosti Jemča a. s. a jejích aktivitách 
naleznete na www.jemca.cz.  

�

Pf 2010

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI A PŘÁTELÉ,

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2009

A DO NOVÉHO ROKU VÁM PŘEJEME

MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.
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Společnost
Ka° Ka°  CZ s. r. o. 

hodnotí uplynulý 
rok a děkuje svým 

partnerům
Nadešel opět čas svátků a ač právě toto období v našem 

oboru není zdaleka odpočinkové, tak dovolte abychom 
tuto chvíli využili pro ohlédnutí se za uplynulým rokem a po-
děkování společnosti KåKå CZ s. r. o. všem našim odběrate-
lům, dodavatelům, spolupracovníkům a přátelům.

Společnost KåKå CZ s. r. o., která vznikla v roce 2007 
akvizicí švédské KåKå AB do značek tuků a margarínů fi rmy 
Setuza, se i po celý uplynulý rok snažila přispět k tomu, aby 
se našim výrobcům pekařských a cukrářských produktů daři-
lo v jejich podnikání co nejlépe. Ať už se jednalo o rozšiřování 
portfolia našich výrobků tak, abychom nabízeli řešení pro nej-
různější potřeby našich zákazníků nebo vyhledávání dodava-
telů s co nejlepším poměrem ceny a kvality tak, abychom mohli 
tuto výhodu přenést na naše odběratele, veškeré naše snažení 
mělo a má jediný cíl – být spolehlivým partnerem pro pekaře 
a cukráře. Naši partneři se tak mohou spolehnout na kvalitu 
námi dodávaných produktů, na stabilitu dodávek, na náš logis-
tický servis podpořený letošním otevřením nového skladu na 
Moravě, na náš expertní tým technologů schopný poskytnout 
podporu všem našim zákazníkům při zavádění nových suro-
vin či optimalizaci stávajících procesů a na to, že se jim od nás 
dostane vždy těch nejnovějších trendů a novinek ověřených na 
evropském trhu. Veškeré tyto služby mají za cíl vést k tomu, že 
s našimi zákazníky vybudujeme opravdový partnerský vztah 
a budeme jim tak ještě lépe schopni pomáhat v růstu. 

Vždy je co zlepšovat a tedy i naše společnost se snaží 
poznat své zákazníky co nejlépe a na základě získaných po-
znatků plnit nejen jejich stávající potřeby, ale i možné bu-
doucí požadavky. Jsme si vědomi, že být na špici, co se týče 
inovací, šíře portfolia, odbornosti, servisu a kvality, je ni-
kdy nekončící práce a neustálé sdílení informací s našimi 
odběrateli nám pomáhá zaměřovat se právě na ty oblasti, 
které jsou nejdůležitější. Proto jsme i na příští rok připravi-
li několik projektů, které mají za cíl ještě dále vylepšit naše
portfolio produktů i služby, které poskytujeme, chceme, aby 
Vám obchodování s námi přinášelo nejen profi t, ale i ten nej-
lepší pocit.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali našim zákaz-
níkům, dodavatelům a partnerům za obchodní spolupráci 
v letošním roce a dovolte nám vyjádřit přání a přesvědčení, 
že společně budeme pokračovat i v roce příštím. Děkujeme 
také za oceňování naší práce, stejně tak jako za připomínky, 
které nám pomáhají se neustále zlepšovat. Je pro nás radost 
spolupracovat s Vámi na každodenním uspokojování potřeb 
konečných spotřebitelů chutnými pekařskými a cukrářský-
mi výrobky. Společnost KåKå CZ Vám přeje mnoho úspěchů 
a radosti nejen v profesní oblasti, ale také štěstí, zdraví a spo-
kojenost v osobním životě. Přejeme příjemné prožití vánoč-
ních svátků a šťastný Nový rok a těšíme se nashledanou v roce 
2010.  �

Příjemné prožitíPříjemné prožití

vánočních svátků,vánočních svátků,

v novém rocev novém roce

mnoho štěstí, zdraví, mnoho štěstí, zdraví, 

osobníchosobních

a pracovních úspěchůa pracovních úspěchů

Vám přejeVám přeje
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Více informací na www.evolutionofcare.com. Nebo nás kontaktujte na kcpmarketing@kcc.com
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Jak zvýšit 
efektivitu práce?
Investicí do kvalitních 
hygienických pomůcek

V potravinářském průmyslu závisí úspěch na vhodné kom-
binaci obchodních postupů s hygienickými nároky. Ně-

kdy však tato kombinace nefunguje ideálně, což má negativní 
vliv na efektivitu výroby. Příkladem může být výrobna sendvi-
čů v holandském městě Naarden, kde se potýkali s neúměrně 
vysokými náklady v důsledku neefektivní produkce. Problém 
spočíval v tom, že po každé změně náplně sendvičů bylo tře-
ba vyčistit výrobní linku. Po čištění zůstávaly na pásu kousky 
utěrek, které se mohly dostat do jídla.

Investice do kvality se vrátí

„Doporučili jsme vyměnit stávající systém využívající 
levné a nekvalitní papírové utěrky za hygienický dávkovací 
zásobník pro velké role. Ten zabraňuje kontaminaci zavině-
né pokládáním rolí na zem. Výměna levných utěrek, které se 
rychle rozpadaly, za utěrky vyrobené technologií AIRFLEX*, 
které dlouho vydrží vcelku a lépe absorbují, zabránila ztrátám 
způsobeným znehodnocením jídla zbytky utěrek,“ říká Helen 
Davidsonová, specialistka Kimberly-Clark Professional pro 
potravinářský provoz. 

„Ze začátku jsme měli z návrhu přejít na novou značku 
utěrek strach,“ přiznává vedení společnosti. „Jednotkové ná-
klady na utěrky byly vyšší než u dosud používaných. Avšak 
díky tomu, že se dají mnohem jednodušeji používat, jsou sil-
né a nerozpadají se, se ve výsledku ukázaly jako efektivněj-
ší,“ vysvětluje. Firma tak snížila množství používaných utě-
rek a ušetřila si řadu problémů, proto po tříměsíční zkušební 
době v provozu zavedla nové výrobky nastálo. 

Plýtvání je třeba zamezit

Neefektivní využívání hygienických pomůcek bylo pro-
blémem i ve výrobně tradiční čokolády v belgickém městě 
Bruggy. Management fi rmy pozval v rámci pravidelné kont-
roly odborníky, kteří provedli analýzu potřeb pracoviště. Cí-
lem bylo lépe pochopit dosavadní používání sanitárních pro-
duktů a vymyslet strategii, která sníží jejich spotřebu, a tím 
i celkové náklady na provoz. Průzkum odhalil zbytečné plýt-
vání: „V odpadkovém koši jsme našli třímetrový kus papíro-
vého ručníku, což je zjevně nehospodárné – nikdo nepotře-
buje tři metry papíru, aby si utřel ruce,“ vysvětluje Patrice 
Lemanová z Kimberly-Clark Professional.

Na základě analýzy pracoviště a svých zkušeností s po-
třebami velkých fi rem doporučila specialistka zavedení sys-
tému bezdotykových zásobníků na papírové ručníky. Ten 
umožňuje dávkování optimálního množství papíru, takže ne-
dochází k plýtvání. Výsledkem bylo výrazné snížení nákladů, 
ke kterému přispěl i fakt, že výrobce přešel od několika růz-
ných dodavatelů hygienických potřeb pod jednu značku pro 
celý provoz.

Kvalita znamená spolehlivost

Zkušenost s negativním vlivem hygienických problémů 
na efektivitu výkonu získal i pražský řetězec pekáren. Zásad-
ní chybou byly vysoké náklady způsobené plýtváním. „Úklid 
a hygiena jsou v tak rušném prostředí, jako je velká pekárna, 
velice důležité,“ vysvětluje vedoucí provozu z dané pekárny. 
„Zásobníky na papírové ručníky, které jsme používali, kapa-
citně absolutně nedostačovaly našim potřebám. Pravidelně 
se stávalo, že během největší špičky selhaly a zasekly se právě 
ve chvíli, kdy byly nejvíc zapotřebí,“ dodává. 

Velké množství papírových ručníků, které se v pekárně 
spotřebovalo, bylo používáno neefektivně a neúčelně. „V pe-
kárně jsou potřeba výrobky na udržení hygienického prostře-
dí, s nimiž se dá pracovat rychle a bez zbytečné námahy,“ radí 
Jiří Tuháček, specialista fi rmy Kimberly-Clark Professional, 
který dostal na starost plýtvání v pekárně zamezit. „Utěrky 
WYPALL* X80 jsou efektivnější než utěrky, které klient po-
užíval dosud. Díky jejich barevnému odlišení je navíc snazší 
zamezit riziku křížové kontaminace v důsledku používání 
stejných utěrek pro různé druhy práce. Život zaměstnanců 
usnadnil také přechod na systém bezdotykových zásobníků 
na papírové ručníky, které umožňují rychlé, pohodlné, hygie-
nické a úsporné dávkování,“ vysvětluje specialista. 

Šetřit na nesprávném místě se, jak známo, většinou ne-
vyplácí. Žádná fi rma není tak bohatá, aby si mohla dovolit 
kupovat levné produkty. V případě přechodu na kvalitnější 
a výkonnější systém v oblasti hygieny na pracovišti pak vyna-
ložené prostředky představují jednu z nejlepších investic, kte-
rou ocení nejen vaši zaměstnanci, ale zejména zákazníci.

O Kimberly-Clark

Společnost Kimberly-Clark a její známé globální znač-
ky jsou nepostradatelnou součástí života lidí ve více než 150 
zemích. Denně 1,3 miliardy lidí – téměř čtvrtina světové po-
pulace – spoléhá na řešení péče o zdraví, hygienu a pohod-
lí na cestách, které poskytují značky ochranných pomůcek 
KLEENGUARD* , utěrek WYPALL* a KIMTECH*, čisti-
cích přípravků KIMCARE* a toaletních papírů a papírových 
ručníků KLEENEX® a SCOTT®. Kimberly-Clark má prven-
ství nebo druhou pozici na trhu ve více než 80 zemích. Máte-li 
zájem o nejnovější zprávy o společnosti K-C a další informa-
ce o 135leté historii inovací společnosti, navštivte web www.
evolutionofcare.com a www.kcprofessional.cz. 

 �
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Culinax® – 
patentovaný 

chuťový systém se 
stal objevem roku 

2009 v oblasti 
snacků!

Krátké představení

Většina aromatických látek obsažených v koření či bylin-
kách jsou vysoce těkavé silice. Při potravinářských pro-

cesech dochází k jejich uvolňování, a to například vlivem vy-
sokých výrobních teplot či tlaků. U některých aplikací, jako 
jsou například extrudované výrobky, bylo dokonce ještě do 
nedávné doby nemyslitelné přidávat chuťové látky před vlast-
ní extruzí. Extrémní teploty a tlaky v extrudérech zničily veš-
keré chuťové látky obsažené ve většině koření či v jejich ex-
traktech. 

Švédská společnost Lyckeby Culinar AB vyvinula ve 
spolupráci s několika univerzitami unikátní chuťový systém 
Culinax® na ochranu těkavých aromatických látek. Culinax® 
tak otevírá zcela nové možnosti dochucování potravin. Díky 
speciální patentované technice jsou aromatické látky chrá-
něny před vlivy vysokých teplot, tlaků a jiných extrémních vý-
robních podmínek. Navíc dochází k zastabilizování aromatic-
kých látek, což se projevuje jejich prodlouženou trvanlivostí.

Culinax® nabízí hned několik zásadních výhod použi-
tí v potravinářském průmyslu. Jedna byla zmíněna již výše, 
a to odolnost před vysokými teplotami a jinými extrémními 
výrobními podmínkami. Kromě toho aromatické látky, díky 
systému Culinax®, získávají podobný chuťový profil, jako 
mají přírodní látky. Aromata a extrakty koření se vyznačují 
rychlým intenzivním nástupem chuti. Jak rychle chuť přijde, 
tak i rychle odejde. Přirozené látky se oproti aromatům a ex-
traktům koření uvolňují pomaleji a po delší dobu, jak je zná-
zorněno na grafu níže. Aromatické látky chráněné systémem 
Culinax® kopírují svým chuťovým profi lem přirozené látky.

Aplikace

Culinax® postupně nachází uplatnění v celé řadě potra-
vinářských odvětví. Nejčastěji se s ním setkáme u:
�  extrudovaných výrobků (snacky, rýžové chlebíky, cereál-

ní výrobky)
�   ochucených těstovin
�  pekárenských výrobků (sladké i slané pečivo, sušenky, 

keksy, krekry)
�  marmelád, džemů, polev

U všech výše zmíněných aplikací se Culinax® používá 
zejména pro svoji odolnost vůči vysokým teplotám a tlakům. 
U cereálních výrobků lze využít další jeho funkce, a to masko-
vání nežádoucí pachuti cereálií. 

V poslední době nachází Culinax® uplatnění i u nízko-
tučných výrobků (mléčné výrobky, omáčky, masné výrobky 
a další), kterým dodává podobný chuťový profi l, jako mají pl-
notučné výrobky.

Culinax® – objev roku v oblasti snacků

Vzhledem k unikátním 
vlastnostem patentovaného 
systému Culinax® byl tento 
systém ochucování nomino-
ván na ocenění Food Ingredi-
ents Excellence Awards. O toto 
ocenění se v letošním roce 
ucházel rekordní počet výrob-
ků. Členové rozhodčí komi-
se, složené ze zástupců pres-
tižních společností, jakými jsou Unilever, Danone a Albert
Heijn, se setkali v Amsterdamu a podrobně se věnovali kaž-
dému výrobku. Do užšího výběru o boj o získání vítězné ceny 
se celkem dostalo 14 inovativních ingrediencí. Ty představu-
jí nejlépe upravené ingredience, které se objevily na trhu bě-
hem posledních dvou let. 

14 postupujících bylo dále rozděleno do 4 kategorií:
�  Mlékárenství
�  Masný průmysl
�  Cukrárenství/Pekárenství
�  Snacky

Čas

Intenzita Chuťový profi l
aromatických látek

Chuťový profi l
Culinaxu kopíruje 
chuťový profi l
přírodních látek

Porovnání chuťových profi lů aromatických látek a Culinaxu
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Culinax® byl zařazen do kategorie Snacky 

Vyhlášení proběhlo na mezinárodním veletrhu potra-
vinářských přísad (FiF) ve Frankfurtu 17. listopadu 2009. 
Culinax® společnosti Lyckeby Culinar AB se stal vítězem své 
kategorie.

Na slavnostním vyhlášení si ocenění převzal Hakan 
Christensson, manažer prodeje a marketingu společnos-
ti Lyckeby Culinar AB. V krátkém projevu poděkoval všem, 
kteří se na projektu Culinax® podíleli: „Jsme samozřejmě vel-
mi pyšní a šťastní, že se nám podařilo získat toto ocenění. 
Culinax® je výsledkem několikaletého usilovného vývoje. Bez 
dlouholetých zkušeností a hlubokých znalostí našeho týmu 
v oblasti ochucení a textury by se nám těžko podařilo získat 
podobné ocenění."

Během roku 2009 byl Culinax® představen vybraným 
zákazníkům nejen ve skandinávských zemích, ale například 
i v České republice, Maďarsku či Polsku. Reakce zákazníků 
byly velmi pozitivní a celá řada z nich projevila veliký zájem 
o tento inovativní systém ochucování.

Fakta na závěr

�  Culinax® je chuťový systém na ochranu aromatických
látek.

�  Culinax® je deklarován jako aroma.
�  Culinax® neobsahuje látky s E čísly.
�  Culinax® je patentován společností Lyckeby Culinar AB.
�  Culinax® získal prestižní ocenění Food Ingredients 

Excellence Awards v kategorii Snacky. �
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EKO-KOM, a.s. | Na Pankráci 1685/19 | 140 21 Praha 4 | info@ekokom.cz | www.ekokom.cz | www.jaktridit.cz

Již
10 let

spolupracujeme s průmyslem a obcemi 
při třídění a recyklaci odpadu

Již
10 let

spolupracujeme s průmyslem a obcemi 
při třídění a recyklaci odpadu

VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM PŘEJEME KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE!

”The fi rst choice for value-added
vegetable oil solutions”

 ( E X P O R T  A  I M P O R T  R O S T L I N N Ý C H  T U K Ů  A  O L E J Ů )

AZNÍKŮM PŘEJEME KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁ
Í Š Ě Í Ú Ě Ů É

  Tuky pro čokoládovenský 
a cukrovinkářský průmysl

  Tuky pro mlékárenský průmysl – DFA 
alternativy mléčného tuku

  Tuky pro kosmetický a farmaceutický 
průmysl

  Tuky pro výrobu krmných směsí 
a technické oleje

  Poradenská služba v oblasti 
technologie procesů výroby 
a zpracování rostlinných tuků a olejů

 www.aak.com
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Podpůrný 
a garanční rolnický 

a lesnický fond,
a. s.

Jeden z nejefektivnějších nástrojů 
českého zemědělství

působící v rámci
tzv. „státní podpory“

Ing. MARTIN KARBAN, 
ředitel PGRLF

Kdo jsme?

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., (dále 
PGRLF) byl založen na základě usnesení vlády České re-

publiky č. 337/1993 a působí od roku 1993. Od února 2008 
se činnost PGRLF řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zeměděl-
ství. PGRLF je jedním ze základních pilířů dotační politiky 
Ministerstva zemědělství. K hlavním rysům PGRLF patří 
pružnost, transparentnost rozhodování, jednoduchost vyu-
žití ze strany klienta a stabilita. Jde o jeden z nejefektivněj-
ších nástrojů českého zemědělství působící v rámci tzv. „stát-
ní podpory“.

Co děláme?

Hlavním předmětem podnikání PGRLF je:
–  poskytování fi nančních prostředků určených pro snížení 

úrokového zatížení v případě investičních úvěrů („dota-
ce“) (program ZEMĚDĚLEC a program PŮDA);

–  poskytování fi nančních prostředků určených pro snížení 

úrokového zatížení v případě provozních úvěrů („dotace“) 
a poskytnutí zajištění úvěru („garance“) podnikatelským 
subjektům v oblasti zemědělství a zpracování produkce ze 
zemědělské výroby (program PROVOZ, program ZPRA-
COVATEL – PROVOZ a program „Podpora krátkodobé-
ho fi nancování“); 

–  poskytování fi nanční podpory pojištění zemědělcům na 
úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin a hospo-
dářských zvířat;

–  poskytování fi nanční podpory pojištění na úhradu nákladů 
spojených s pojištěním sadebního materiálu lesních dřevin 
pěstovaného ve školkách s produkcí sadebního materiálu 
lesních dřevin.

PGRLF se za dobu svého působení stal neodmyslitelnou 
součástí podpor v resortu zemědělství a je českými zemědělci 
i zpracovateli produkce ze zemědělské výroby kladně hodno-
cen a využíván. PGRLF se během 16 let své činnosti aktivně 
podílel při zajišťování úvěrů pro české zemědělce a zpraco-
vatele v objemu přes 121 mld. Kč. V současné době poskytu-
je PGRLF podporu na úhradu části úroků z úvěrů anebo po-
skytnutí zajištění úvěrů, a tím umožňuje zajišťovat potřebné 
investice do majetku, které jsou pro zemědělský resort neu-
stále vysoce potřebné. Za dobu působení Fondu bylo schvále-
no přes 35 tisíc žádostí a k úvěrům o objemu přes 124 mld. Kč 
bylo na podporách vyplaceno 21,5 mld. Kč. 

Podpora podnikům zabývajícím se zpracováním 
produktů zemědělské výroby – historie

PGRLF poskytoval v minulosti podpory pro subjekty za-
bývající se zpracováním produktů zemědělské výroby v rámci 
dvou dotačních titulů.

Program ZPRACOVATEL 
Cílem programu bylo podpořit rozvoj konkurence-

schopných zpracovatelských organizací.
V rámci tohoto programu byly podporovány investice 

na nákup strojů, zařízení a technologií sloužících ke zpra-
cování (včetně stavebních investic). Podpora byla poskyto-
vána jak ve formě dotace části úroků z úvěrů, tak i garance. 
Byly podporovány úvěry o objemu 337 mil. Kč, byla poskyt-
nuta garance ve výši 27 mil. Kč, na podporách bylo vyplaceno
54 mil. Kč.

Program HYGIENA
Cílem programu bylo zajištění veterinárních a hygienic-

kých podmínek provozů, pracovávajících živočišné a rostlin-
né produkty tak, aby tyto provozy odpovídaly příslušným hy-
gienickým a veterinárním předpisům ČR i EU.

V rámci tohoto programu byly podporovány investice 
pro zlepšení hygieny provozů a pomocných prostor organiza-
cí, včetně investic vedoucích k certifi kaci systému HACCP.

Podpora byla poskytována jak ve formě dotace části úro-
ků z úvěrů, tak i garance.

Byly podporovány úvěry o objemu 546 mil. Kč, byla po-
skytnuta garance ve výši 102 mil. Kč, na podporách bylo vy-
placeno 114 mil. Kč.

Podpora podnikům zabývajícím se zpracováním 
produktů zemědělské výroby – současnost

V současné době poskytuje PGRLF fi nanční prostřed-
ky určené pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru
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(„dotace“) a zajištění úvěru („garance“) podnikatelským 
subjektům v oblasti zpracování zemědělské produkce v rám-
ci provozních programů ZPRACOVATEL – PROVOZ a pro-
gram PODPORA KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ. 

Tyto programy byly vypracovány na základě v prosinci 
roku 2008 přijatého sdělení EK „Přechodný rámec pro opat-
ření státní podpory zlepšující přístup k fi nancím za součas-
né fi nanční a hospodářské krize“ a 9. 3. 2009 byly schváleny 
vládou. 

Vzhledem k možnosti dané Sdělením Komise je možné 
subvencovat úrokové sazby za předpokladu, že budou dodr-
žena ustanovení v tomto Sdělení uvedená. V případě, že je 
dikce Sdělení dodržena, u podpory ve formě subvencované 
úrokové sazby je předpokládáno, že podpora je slučitelná se 
Smlouvou o ES (úroková sazba se přinejmenším rovná saz-
bě, kterou do druhého dne vyhlašuje centrální banka, a pré-
mii odpovídající rozdílu mezi průměrem roční mezibankovní 
sazby a průměrem sazby denně vyhlašované centrální bankou 
v období od 1. ledna 2007 do 30. června 2008, včetně prémie 
na úvěrové riziko odpovídající rizikovému profi lu příjemce).

Poskytování podpory ve formě zajištění krátkodobých 
úvěrů refl ektuje podmínky stanovené zejména v oddílu č. 3
Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
státní podpory ve formě záruk (úř. věst. 2008/C 155/02), 
tedy poskytnutí této podpory bude zpoplatněno v souladu 
s uvedeným sdělením dle kreditní kvality žadatele o podporu 
ve formě zajištění. Dodržení podmínek stanovených uvede-
ným Sdělením Komise o státních podporách ve formě záruk 
vylučuje existenci státní podpory.

ZPRACOVATEL – PROVOZ 
 (příjem žádostí od 7. 5. 2009)

Cílem programu je přispět k řešení přechodného nedo-
statku vlastních fi nančních zdrojů na provozní účely u podni-
katele provozujícího činnosti v oblasti zpracování produkce 
ze zemědělské výroby.

Jedná se o podporu ve formě fi nančních prostředků ur-
čených pro snížení úrokového zatížení v případě provozních 

úvěrů, které jsou poskytovány komerčními subjekty na nákup 
vymezených vstupů a/nebo zajištění těchto úvěrů – podpora 
se nevztahuje zejména na nákup pohonných hmot a mzdo-
vých nákladů a je poskytována pouze na úvěr s dobou splat-
nosti maximálně 18 měsíců od data podpisu úvěrové smlou-
vy. Podpora se poskytne na úvěr, který poskytla banka, jež má 
s PGRLF uzavřenou smlouvu o spolupráci.

Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadate-
le, na které bude PGRLF poskytnuta podpora v rámci toho-
to programu, nesmí v případě poskytnutí podpory ve formě 
dotace části úroků z úvěru úvěrového rámce překročit částku
50 mil. Kč a v případě poskytnutí podpory ve formě garance 
nesmí překročit garantovaná částka hodnotu 50 mil. Kč. 

Podpora je určena i velkým podnikům ve smyslu přísluš-
né defi nice ES.

Tento program je fi nancován z prostředků, o jejichž při-
dělení PGRLF, a. s., rozhodla vláda dne 26. 1. 2009 a alokova-
ná částka je ve výši 525 mil. Kč. 

V současné době PGRLF poskytuje v rámci tohoto pro-
gramu podpory k úvěrům o objemu 1,5 mld. Kč, poskytl ga-
ranci o objemu 194 mil. Kč a dotaci ve výši 16 mil. Kč.

PODPORA KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ 
(příjem žádostí od 3. 8. 2009)

Cílem programu PODPORA KRÁTKODOBÉHO FI-
NANCOVÁNÍ je přispět k řešení přechodného nedostat-
ku vlastních fi nančních zdrojů u zemědělských prvovýrobců 
způsobených dlouhou dobou splatnosti faktur ze strany zpra-
covatelů zemědělských produktů, a tím také částečně umož-
nit zpracovatelům disponovat s fi nančními prostředky bez 
nutnosti čerpání provozních úvěrů, tedy sekundárně dochází 
k úspoře fi nančních prostředků také na straně zpracovatelů 
zemědělských produktů.

Ve vztahu mezi zemědělským prvovýrobcem a zpraco-
vatelem zemědělských produktů dochází k situaci, kdy je ze-
mědělský prvovýrobce nucen akceptovat až 120 a vícedenní 
dobu splatnosti za dodávku zemědělských produktů. V tako-
vém případě může být řešením využití služeb obchodní spo-
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lečnosti, která si jako komerční subjekt účtuje za své služby 
úroky – obdobně jako banka.

Tyto služby poskytovala na přechodné období společ-
nost UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo, která byla vy-
brána ve výběrovém řízení. Žádosti o poskytnutí podpory 
PGRLF, a. s., se podávaly přímo prostřednictvím výše uvede-
né společnosti poskytující úvěry zajištěné pohledávkami.

Od 23. 11. 2009 bude PGRLF v rámci jmenovaného do-
tačního titulu spolupracovat se společností FIO, družstevní 
záložna, která byla vybrána ve veřejném výběrovém řízení. Je 
samozřejmostí, že tato společnost bude poskytovat služby na-
šim společným klientům ve stejném rozsahu jako společnost 
UNIBON. Společnost FIO lze kontaktovat na internetové ad-
rese www.agrouver.cz, nebo případně společnost UNIBON 
na adrese www.unibonsud.cz. PGRLF se tímto způsobem 
snaží usnadňovat žadatelům o poskytnutí podpor přístup 
k jednotlivým podporám a úsporám jak nákladů, tak i času.

Na tento program je z prostředků, o jejichž přiděle-
ní PGRLF, a. s., rozhodla vláda dne 26. 1. 2009, alokována
částka ve výši 800 mil. Kč.

V rámci tohoto dotačního titulu je poskytována podpora 
ve formě dotace části úroků z úvěru – k úvěrům do výše max. 
25 mil. Kč a garance až do výše 50 %, přičemž nesmí překročit 
absolutní hodnotu 25 mil. Kč pro jednoho žadatele.

Poznatky

Z dosavadních zkušeností Fondu vyplývá, že je efektiv-
ním nástrojem českého zemědělství působícím v rámci tzv. 
„státní podpory“. Operativně reaguje na požadavky celého 
resortu. Jednotlivé dotační tituly jsou konstruovány tak, aby 
byly pro potencionální žadatele či příjemce podpory co mož-
ná nejsrozumitelnější, administrativně a fi nančně nenároč-
né. Fond aktivně a ochotně poskytuje spolupráci všem, kteří 
o takovou spolupráci projeví zájem. Jedná se jak o nevládní 
organizace, tak i jednotlivé žadatele či peněžní ústavy, které 
jsou ochotny poskytovat do zemědělství fi nanční prostředky. 
Velmi se osvědčuje poskytování „poradenských služeb“ jed-
notlivými pracovníky Fondu pro žadatele ještě v období před 
podáním jejich žádostí o poskytnutí podpory, či v případech 
nutnosti řešit situace nastalé v průběhu smluvního vztahu. 
Na druhé straně je ovšem třeba neustále připomínat, aby jed-
notliví klienti Fondu:

�  věnovali patřičnou pozornost zpracování žádostí o po-
skytnutí podpory – chyby v žádostech či přikládaných do-
kumentech nebo nedoložení potřebných dokumentů kom-
plikují a prodlužují proces kontroly a schvalování žádostí,

�  důsledně dodržovali všechny povinnosti stanovené jim 
příslušnými dokumenty – zejména jednotlivými smlouva-
mi o poskytnutí podpory či pravidly, kterými se poskytnutí 
jednotlivých druhů podpor řídí. 

Při pochybení může nastat situace (např. zamítnutí žá-
dosti o poskytnutí podpory, povinnost vrátit poskytnuté pod-
pory či úhrada pokuty), která ve svém důsledku může situaci 
zemědělského podnikatele v současné nelehké době značně 
zhoršit. 

Závěrem nutno konstatovat, že Fond má zajištěno fi -
nanční krytí všech stávajících programů pouze pro rok 2010. 
Bez poskytnutí druhé miliardy z vládou schválené dotace 
podpory, či dotace ze SR, nelze za horizont roku 2010 posky-
tovat podpory zemědělcům z dnes platných podpůrných pro-
gramů. �
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VESELÉ VÁNOCE,

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ

V PRACOVNÍM I OSOBNÍM ŽIVOTĚ 

V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE 2010

PŘEJEME VŠEM NAŠIM OBCHODNÍM 

PARTNERŮM A SPOTŘEBITELŮM.

DĚKUJEME ZA PŘÍJEMNOU

SPOLUPRÁCI V ROCE 2009.

POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, a. s.,
Církvičská 240, 264 01 Sedlčany

tel.: 318 841 411, fax: 318 821 478 
email:info@povltavskemlekarny.cz

www.povltavskemlekarny.cz
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Certifikace 
pěstitelů 

a chovatelů 
zvyšuje bezpečnost 

potravinářských 
výrobků

Standardy pro zemědělskou 
prvovýrobu GlobalGap

Ing. JIŘÍ VANÍČEK, CSc.,
Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.

Zvyšující se požadavky zákazníků na bezpečnost potravin 
jsou v posledních letech dominantním fenoménem v ob-

lasti zemědělství a potravinářství. V devadesátých letech mi-
nulého století se systémy bezpečnosti omezovaly téměř vý-
hradně jen na zavádění systémů jakosti podle zásad HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Point – Analýza nebez-
pečí a kritické kontrolní body). Již na počátku tohoto století 
se však ukázalo, že každé závažnější porušení bezpečnosti po-
travin může mít při celkové globalizaci katastrofální důsledky 
nejen pro konečného konzumenta, ale i na existenci výrobce 
nebo obchodníka, který na trh uvedl zdravotně závadnou po-
travinu. Nastal doslova boom v rozvoji a certifi kacích systémů 
bezpečnosti potravin, které jsou někdy více, někdy méně sys-
témovým řešením otázek bezpečnosti potravin v potravino-
vém řetězci nebo „jen“ plněním konkrétních, vyjmenovaných 
požadavků obchodníků-zákazníků (zpravidla obchodních ře-
tězců) na zajištění bezpečnosti potravinářských výrobků, vel-
mi často prodávaných pod privátními značkami obchodníků. 
Lze vcelku úspěšně argumentovat tím, že obchodním řetěz-
cům nejde v některých případech v první řadě o kvalitu potra-
vin, není však žádných pochyb o tom, že obchodní řetězce mají 
mimořádný a téměř životní zájem na tom, aby potraviny, kte-
ré prodávají, byly bezpečné a aby předešly incidentům v ob-
lasti bezpečnosti potravin, které by mohly zcela jistě poškodit 
dobré jméno a důvěryhodnost řetězce v této oblasti. V tomto 
smyslu lze jednoznačně konstatovat, že obchodní řetězce se 
staly lídrem ve výrobkových certifi kacích a výrazně posunuly 
hygienické standardy zavedené v potravinářských provozech.

Obchodní řetězce velmi často využívají svých vlastních 
standardů bezpečnosti potravin, jejichž plnění požadují po 
výrobcích potravin a s pomocí kterých chtějí konečnému spo-
třebiteli garantovat zdravotní nezávadnost svých výrobků. 
Tato snaha je logická také z toho důvodu, že pokud si řetě-
zec zadává výrobu potravinářského výrobku pod svou pri-
vátní značkou, na kterém často není výrobce uveden, nese 
řetězec za takový výrobek plnou zodpovědnost, včetně zod-
povědnosti před státním dozorovým orgánem. Obecně lze 
říci, že řetězce v současné době uplatňují své vlastní formali-
zované požadavky na výrobce potravin, na výrobce obalů pro 
potraviny a na logistická centra a dopravu. Doposud řetězce 
formálně nepublikovaly své vlastní standardy správné země-
dělské praxe aplikovatelné na prvovýrobce v zemědělství. Ne-
znamená to však, že by je tato problematika nezajímala. Toto 
malé úsilí však vyplývá z toho, že již několik let vyvíjí němec-
ká soukromá společnost Food Plus GmbH soustavu norma-
tivních dokumentů pro kontrolu zásad správné zemědělské 
praxe, které jsou obecně přijímány jako standard pro výro-
bu zdravotně bezpečných zemědělských produktů označova-
ných jako GlobalGap (dříve EurepGap). Podrobné informace 
a standardy jsou k dispozici k volnému stažení na interneto-
vých stránkách http://www.globalgap.org/.

Systém certifi kací GlobalGap je strukturován tak, aby 
byla zajištěna kontrola plnění požadavků od těch nejobecněj-
ších, požadovaných po všech zemědělských výrobcích, až po 
specifi cké požadavky platné pro konkrétní plodiny nebo dru-
hy hospodářských zvířat. Normativní standardy mají celkem 
tři úrovně takzvaných „checklists“, tj. kontrolních listů, pod-
le kterých se hodnotí úroveň správné zemědělské praxe v ze-
mědělském podniku:

All Farms Base – Požadavky pro všechny zemědělské 1. 
podniky
Crops Base/Livestock Base/Aquaculture Base – Poža-2. 
davky pro rostlinnou, živočišnou a vodní výrobu
Konkrétní požadavky na jednotlivé zemědělské produkty 3. 
(například ovoce a zelenina, chov prasat)

Pokud zemědělský podnik přistupuje k certifi kaci pod-
le standardů GlobalGap, auditor kontroluje plnění normativ-
ních požadavků vždy podle tří kontrolních listů, ve kterých 
jsou tyto požadavky přesně defi novány. Pokud tedy například 
pěstitel vyžaduje certifi kaci podle standardu „Ovoce a zeleni-
na“, musí být zkontrolován podle následujících kontrolních 
listů:

Kontrolní list pro zemědělskou výrobu (obecné požadav-1. 
ky pro zemědělskou výrobu)
Kontrolní list pro rostlinnou výrobu2. 
Kontrolní list pro specifi cké požadavky pro producenty 3. 
ovoce a zeleniny

Výše uvedené kontrolní listy obsahují konkrétní jednot-
livé požadavky, jejichž nesplnění vede k tak zvaným malým 
a velkým neshodám. Pokud zemědělec stanovené požadavky 
nesplní, nerozhoduje auditor o závažnosti takové neshody, 
protože ta je přímo předepsána kontrolním listem. V ojedi-
nělých a odůvodněných případech může auditor rozhodnout, 
že některý požadavek kontrolního listu nemusí být aplikován, 
a tedy není hodnotitelný. Nicméně, opět je ve standardu přes-
ně uvedeno, které z požadavků nesmí zemědělec ignorovat.

Výsledek certifi kačního auditu podle standardů Global-
Gap je v zásadě určen tím, že společnost musí splnit minimál-
ně 95 % všech požadavků, přičemž nesmí být vystavena vel-
ká neshoda. Pokud je výsledek horší, jsou spuštěny procesy, 
které mohou společnosti umožnit přece jen certifi kace dosáh-
nout. 
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Obecně je certifi kát platný jeden rok, a jednou za rok 
musí být provedena tzv. dozorčí prověrka. Jsou rovněž stano-
vena pravidla pro neohlášené audity.

Certifi kaci GlobalGap se může podrobit jak jednotli-
vý pěstitel či chovatel, tak i jejich sdružení (například druž-
stvo, zájmové sdružení, svaz atp.). V případě, že do certifi ka-
ce vstoupí sdružení, nejsou prověřováni v rámci certifi kace 
všichni jeho členové, ale je prováděno vzorkování. Ostatní 
členy družstva či sdružení si pak již prověřuje sdružení samo 
v rámci kontrolních auditů. Samozřejmě, že zprávy z inter-
ních auditů jsou velmi pečlivě hodnoceny certifi kačním au-
ditorem. Navíc, u skupinové certifi kace se provádí hodnocení 
ještě podle čtvrtého kontrolního listu, jehož obsahem jsou po-
žadavky na systém jakosti. Systém jakosti je pilířem celé sku-
pinové certifi kace a dává záruky toho, že sdružení je schop-

no garantovat kvalitu svých produktů i za členy, kteří nejsou 
zahrnuti do vybrané auditované skupiny producentů v rámci 
vzorku pro certifi kační audit.

Certifi kační orgán Bureau Veritas Certifi cation Czech 
Republic již získal akreditaci pro certifi kaci správné země-
dělské praxe GlobalGap pro obor ovoce a zelenina. Vzhledem 
k tomu, že základní akreditace pokrývá obecné požadavky 
pro bezpečnou zemědělskou výrobu, bude další rozvoj oborů 
certifi kace v zemědělské prvovýrobě záležet na požadavcích 
klientů - zemědělských producentů.

Je skutečností, že obchodní řetězce začínají postupně 
velmi intenzivně vyžadovat certifi kaci výrobců ovoce a zele-
niny podle standardu GlobalGap. Systém certifi kací je velmi 
rozšířen například ve Španělsku, Itálii, Libanonu, Řecku, Tu-
recku, Izraeli, Indii, Thajsku a v dalších zemích zásobujících 
evropský trh. V České republice patří mezi největší certifi ko-
vanou skupinu pěstitelů ovocnářské družstvo CZ Fruit (té-
měř 40 členů družstva). Zaznamenali jsme již také první po-
žadavky na certifi kace výrobců z oblasti živočišné výroby a je 
jen otázkou času, kdy v silném konkurenčním boji i v chovech 
skotu, drůbeže a prasat bude taková certifi kace vyžadována.

Mezi významné výhody společnosti Bureau Veritas Cer-
tifi cation Czech Republic patří řízení certifi kačního procesu 
podle standardů GlobalGap na základě široké mezinárodní 
spolupráce s dalšími kancelářemi Bureau Veritas Certifi ca-
tion po celém světě. Auditoři působící na českém trhu v ob-
lasti GlobalGap působí jako auditoři nejen v České republice, 
ale rovněž v zahraničí, například na Blízkém východě, v pro-
dukčně nejbohatších oblastech, kde jsou velmi žádáni. Jejich 
prostřednictvím tak vniká cenná platforma pro kalibraci pří-
stupů v certifi kacích systému GlobalGap, ale i dalších pro-
duktů v rámci globálního trhu.  �

Bezpe né a kvalitní potraviny
díky certifikaci GLOBALGAP
Certifikace podle mezinárodního standardu GLOBALGAP potvrzuje dodržování zásad 
správné zem d lské praxe nap . v produkci ovoce, zeleniny, masa nebo ryb. Certifikát 
GLOBALGAP producent m usnad uje p ístup na trh s bezpe nými a kvalitními 
potravinami ve více než 80 zemích.

Bureau Veritas je celosv tov  uznávaným expertem v oblasti certifikace zem d lských 
a potraviná ských spole ností. Vedle standardu GLOBALGAP nabízíme další certifika ní 
služby pro producenty, zpracovatele, prodejce, dovozce a vývozce potravin. Mezi 
nejrozší en jší pat í certifikace standard  BRC, IFS, ISO 22000, HACCP, ISO 9001 nebo 
ISO 14001.

Bureau Veritas Certification 
Czech Republic, s.r.o.
Olbrachtova 1
140 02 Praha 4
Tel. : +420 210 088 211
Fax : +420 210 088 291

www.bureauveritas.cz
certification@bureauveritas.cz
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KLASA a kvalita 
potravinářských 

výrobků
Ing. SLAVOMÍRA VAVREINOVÁ, CSc.,

ředitelka Výzkumného ústavu
potravinářského Praha, v. v. i.

Obrázek nového výrobku, ovocno-zeleninových šťáv, s ná-
rodní značkou KLASA použitý v mém zamyšlení nad ino-

vacemi v potravinářství (Potravinářská Revue SPECIÁL, 
srpen 2009) jakoby avizoval pokračování prezentace mých 
názorů a úvah.

Do poloviny roku 2007 byl při hodnocení výrobků pro 
udělení značky KLASA kladen důraz na domácí původ potra-
vinářských surovin, resp. potravin. Od května téhož roku se 
už v propagaci značky odkaz na tuzemský původ objevovat 
nemůže a zdůrazňována je výjimečnost výrobku. Dle Pravi-
del pro udělování národní značky KLASA „výrobek, který je 
předmětem žádosti o udělení značky KLASA, musí minimál-
ně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charak-

teristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho 
jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu. 
Výrobek musí zároveň splňovat všechny kvalitativní parame-
try stanovené Ministerstvem zemědělství ČR pro posuzování 
výrobků KLASA a platnými právními předpisy. Tyto paramet-
ry žadatel popíše v technické dokumentaci (Část D – nadstan-
dardní kvalitativní charakteristika) a doloží např. posudkem 
nebo rozborem z akreditované laboratoře ne starším 1,5 mě-
síce u masných výrobků a 3 měsíců u ostatních výrobků k datu 
podání žádosti“.

Jako členka Odborné rady vidím, že s charakterizací vý-
jimečnosti výrobku mají výrobci značné potíže, které se pro-
jeví zejména při popisu nadstandardní kvalitativní charak-
teristiky. Sama rada také na tom mnohdy není lépe. To vede 
k zamyšlení, co rozumíme pod pojmem kvalita a pak, jaký je 
její standard. U potravinářských surovin a výrobků můžeme 
hovořit o 5 druzích kvality.

Jakost hygienická je ukazatel, který rozhoduje o pou-
žitelnosti anebo nepoužitelnosti potraviny: potravina je buď 
zdravotně nezávadná (bezpečná), anebo není zdravotně ne-
závadná. Standardem jsou mezní hodnoty chemických, fy-
zikálních a mikrobiálních rizik, publikované v příslušných 
vyhláškách. Hygienická kvalita je všeobecně vyžadovanou 
samozřejmostí pro všechny potraviny a nepamatuji se, že by 
někdy byla udělena KLASA za nadstandard v hygienických 
požadavcích.

Jakost nutriční je ukazatel, který udává, jak potravi-
na odpovídá nutričním požadavkům. Kritériem jsou výživo-
vá doporučení na různých úrovních od výživových trendů, 
výživových doporučených dávek (VDD nebo RDA), z nich 
odvozených doporučených dávek potravin anebo konečně 
výživové pyramidy. V tomto případě je již možné snadnější 
vypořádání s nadstandardem. Znamenalo by to ovšem, aby 
výrobci nebo ti, kteří jsou odpovědní za vyplňování žádos-
tí, byli s výše uvedenými doporučeními seznámeni, mohli 
se na ně odvolat a nespokojovat se s uvedením „obsahuje 
více vitaminů, minerálních látek ap.“, když někdy to více ne-
musí být to nejvhodnější (např. při nadměrné spotřebě vita-
minu A dochází k otravě organismu). Za nadstandardní by 

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)

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, Internet: www.vupp.cz

dedededeenstvttvtvtví pro popoppopopotrttt avaavinářřřřřřststststsss vívívíví

ých hhhh susussusuuss rovin nn a vvývývýrrorr bkbkbkbkbb ůů
l i kékékékééé iiii kééééé lýýýýýý )))

Výzkumný
ústav
potravinářský
Praha, v.v.i.
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podle mne neměly být rovněž považovány výrobky s „nepa-
třičným“ obohacováním, např. masné výrobky obohacené 
vitaminy, vlákninou nebo minerálními látkami. Výjimkou 
mohou být potraviny pro zvláštní výživu, kdy spotřebitel ze 
zdravotních důvodů nemůže konzumovat přirozený donor 
účinné látky.

Senzorická jakost je základním kritériem pro volbu 
spotřebitele. V poslední době dokonce mírně vytlačuje u nás 
rozhodující faktor výběru potravinářského zboží, jeho cenu. 
Mezi ukazatele senzorické jakosti patří chuť, vůně, barva, 
konzistence (např. křupavost rohlíku, paštiky s neoddělenou 
tukovou vrstvou, roztíratelnost pomazánek apod.). Důležitý 
je i vnější vzhled výrobku, např. nákroje u salámů nebo de-
sign obalu, což zvyšuje atraktivnost zboží. Na nadstandard 
senzorické jakosti je poukazováno výrobci v mizivém počtu 
žádostí. Přitom by to bylo vhodné vodítko pro Odbornou radu 
(i SZIF), která často neví, jak doporučit k ocenění „běžný“, 
chuťově i vzhledově vynikající výrobek. U takových jsou pre-
zentovány někdy až úsměvné nadstandardní znaky. Nebo „vy-
robeno dle tradiční receptury“, kterou ale stejně nikdo nezná. 
Jsem si vědoma potíží s prokazováním senzorické jakosti. 
Každý máme jiné chutě, někdo rád rohlíky křupavé, někdo 
gumové. Ale existují i objektivní metody pro stanovení senzo-
rických vlastností, např. stanovení mechanických vlastnos-
tí, barvy, uvolnění vody apod. A já bych brala v potaz i „sen-
zorické hodnocení spotřebitelské“ – výrobek x zmizí z pultů 
jako první. Až poté sáhne nakupující po dalších toho druhu. 
A členové odborné rady jsou normálně nakupující smrtelníci, 
navíc trochu profesně zatížení, tak nemusí dát jen na tvrzení 
žadatele-výrobce o všeobecné oblibě výrobku.

Jakost technologická, která se týká především potra-
vinářských surovin, je velmi důležitý ukazatel pro výrobce, 
protože může do značné míry ovlivnit zpracovatelské nákla-
dy, tedy nabídkovou cenu. Má dva aspekty, a to obsah účinné 
látky a zpracovatelnost. Z pohledu hodnocení pro KLASU je 
důležitější ten druhý. Zpracovatelnost je velice často podpo-
řena použitím přídatných látek, tolik spotřebitele dráždících 
Éček. Je důležité objektivně posoudit jejich potřebu v potravi-
ně a vliv na kvalitativní charakteristiku.

Pátým ukazatelem je užitná hodnota. Spotřebitel se 
samozřejmostí počítá s tím, že potraviny jsou zdravotně ne-
závadné, že dobře chutnají a že jsou pokud možno co nejla-
cinější. Zároveň spotřebitel vyžaduje, aby byly ve spotřebě 
co nejpohodlnější. Žádá, aby se s potravinářskými výrobky 
co nejlépe manipulovalo, aby se rychle a spolehlivě připravi-
ly ke konzumu, aby velikost balení odpovídala spotřebě, aby
potraviny byly přiměřeně trvanlivé. To vše jsou znaky, u kte-
rých se nadstandard dá nadefi novat velice přesně. I když se to 
na první pohled nezdá, kvalitu potravinářského výrobku dnes 
určuje i etiketa. Spotřebitel má právo pro svůj výběr výrobku 
vědět o něm co nejvíce. Proto i značení potravin je hodnoceno 
a může se stát, že právě pro chybnou nebo neúplnou etiketu 
není značka udělena hned napoprvé.

Pokusila jsem se na základě defi nic kvality potravin na-
stínit, jak by měl vypadat potravinářský výrobek nesoucí znač-
ku KLASA. Jako problematické se z tohoto hlediska mohou 
zdát potraviny pro skupiny populace se zvláštními výživový-
mi požadavky a biopotraviny. U těchto se nezřídka setkává-
me z jedinou defi nicí nadstandardu typu „určeno pro bezlep-
kovou dietu, pro diabetiky, vyrobeno z ekologické produkce“. 
A pohled Rady je někdy shovívavý: „Dejme jim KLASU, roz-
šiřují sortiment diskutovaných výrobků.“ Nemělo by to tak 

být. Víme, nebo bychom měli vědět, co která dieta obnáší, co 
vyžaduje výroba biopotravin. Pak můžeme posoudit na zákla-
dě obecných kvalitativních znaků rozdíly mezi jednotlivými 
výrobky a ocenit i v těchto kategoriích ty nejlepší.

Závěrem bych chtěla apelovat 

–  na výrobce: Když chcete získat pro své výrobky značku 
kvality KLASA, přihlašujte jen ty výrobky, které splňu-
jí všechna požadovaná kritéria. Od nutriční hodnoty přes 
senzorickou až po označení. Podávejte kvalitně vypracova-
né žádosti se všemi náležitostmi.

–  na posuzovatele: Choďme na jednání připraveni, snažme 
se být objektivní a vystříhejme se ryze subjektivních (nebo 
zalobbovaných) hodnocení.

–  spotřebitele: Orientujte se na výrobky označené národní 
značkou kvality KLASA. Podporujete tím tuzemské potra-
vinářství. Přes všechny chyby, ať u výrobců, nebo hodnoti-
telů, KLASU dostávají výrobky, které se nemusí bát srov-
nání s výrobky zahraničními.

V článku jsem použila kategorizaci kvality, jak ji ve
svých pracích uvádí Ing. Ctibor Perlín, CSc. �

PF 2010
PF 2010
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Čas Vánoc
Ing. EVA NOVÁKOVÁ,

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

Pojem „České Vánoce“ má specifický kulturní význam. 
V průběhu staletí si český národ vytvořil zcela osobitou 

podobu vánočních svátků. Zahrnuje bohatou tradici lidových 
obyčejů, obřadů, folklorních představení a v neposlední řadě 
zcela výjimečnou vánoční gastronomii.

Původ slova Vánoce

Samotné slovo Vánoce má v našem jazyce nejednoznač-
ný původ. Ryze lidovou povahu má výklad slova z pohanské-
ho zvyku oslavy slunovratu. Ten se slavil celých 12 dní a 12 
nocí se symbolikou každého dne jako jednoho z dvanácti ka-
lendářních měsíců. Celému období oslav se říkalo „O dvanác-
ti nocích“, zkráceně „O dvánnocích“, až zbyla dnešní podo-
ba: „O Vánocích“.

Druhým výkladem připouštějícím přejmutí výrazu Vá-
noce z jiného cizího jazyka je z německého „Weihnachten“. 
Je zřejmé, že v českém slově Vánoce je jeho jednoznačná část 
„-noce“ stejně jako v německém „-nachten“.

V křesťanském světě je jediným smyslem Vánoc oslava 
narození Ježíše Krista. V anglickém názvu „Christmas“ je ob-
saženo slovo Christ = Kristus, v polském „Boze Narodzenie“ 
slyšíme jasně Boží narození.

České Vánoce

Vraťme se domů, do naší české kotliny a k „Českým Váno-
cům“. Mladí i staří, natožpak děti jsou jakoby okouzleni slovy 
„vánoční svátky“ a prožívají při nich vzrušující chvíle napětí 
a očekávání. Lidové zvyky vrcholí o Štědrém dnu, který je podle 
lidové víry nejvhodnějším dnem v roce pro věštění budoucnosti 
a vyplnění pověr k zajištění hojnosti a plodnosti na následující 
rok. I když v dnešní době je jejich praktikování stále méně čas-
té, ve většině českých domácností se dodržuje rituál štědrove-
černího stolu. Po celodenním půstu nebo alespoň konzumaci 
bezmasé stravy se rodina schází u společné slavnostní večeře 
s typickým smaženým kaprem, bramborovým salátem, často 
i s rybí polévkou. Důležitou součástí tabule je jablečný závin, 
čerstvá vánočka a drobné vánoční pečivo. Tradice pečení cuk-
roví je do dnešní doby neodmyslitelnou součástí Adventu. Pe-
čivo pro vánoční stůl je připravováno podle rodinných zvyků 
a snad nikdy nechybí perníčky, zázvorky, vanilkové rohlíčky, 
linecká kolečka, ořechové pracičky a mnohé další.

Odkud přišla vánočka

Nejtradičnějším vánočním výrobkem je − jak již ná-
zev napovídá − vánočka. Již po staletí patří neodmyslitelně 
na český štědrovečerní stůl. Poprvé se objevila za panování 
Václava IV. a ve středověku si na ní pochutnávali hlavně pří-
slušníci šlechty a bohatého měšťanstva. Vánoční vánočka se 
stala výsledkem práce hrdého stavu pekařů, kterému se ve 
středověku zejména v Praze dařilo velmi dobře. Štědrovečer-
ní vánočka byla po staletí považována za vybranou pochout-
ku, která byla připravována podle různých „tajných“ receptů 
a byla pýchou každé hospodyňky či každého řemeslného pe-
kaře. Kdysi dokonce patřila mezi oblíbené vánoční dárky.

Vánočka se stala tak oblíbeným pečivem, že „zdomác-
něla“ celoročně. Dnes je vyráběna v mnoha variantách: tu-

Sváteční chlebíček s ovocem

Nejtradičnějším vánočním výrobkem je − jak již ná-

Vánoční
makový štrůdl

Vánočka
s rozinkami
a mandlemi
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ková, máslová, s rozinkami, s mandlemi, vhodná pro dia-
betiky, pletená ze čtyř, pěti, šesti či osmi copů, pletená tzv. 
bezokýnková nebo s okýnky, skládaná či jinak upravená 
a zdobená. Objevuje se v mnoha gramážích, balená či neba-
lená. Jednoduše vánočka patří k běžnému životu a dnes si již 
málokdo uvědomuje, že její původ je spjat s tradicí vánoční 
štědrosti. 

Medové perníčky
Tyto klasické vánoční sladkosti patří pro svoji chuť 

a zdobnost k nejoblíbenějším pochutinám. Navíc se používají 
i jako vánoční dekorace pro svoji intenzivní příjemnou vůni, 
která provoní celý byt.

V současné době dochází k určité renesanci využívání 
zdobených perníčků jako vánočního symbolu. Stávají se ne-
jen pochoutkou, ale i objektem tvůrčího výtvarného umění. 
Protože je med velmi zdravý a používá se v každém receptu na 
perníkové těsto, lze konstatovat, že sladkosti o Vánocích jsou 
sice fajn, ale medový perník je prostě nejlepší!

Linecké cukroví
Drobné kousky lineckého pečiva jsou také nezbytnou 

součástí vánoční slavnostní tabule. První zmínka o lineckém 
koláči pochází už z roku 1653, ale kdo ho pojmenoval nebo 
kdo ho vymyslel, zůstává stále záhadou. Nejstarší recept je 
z 350 let staré kuchařky zvané Kuchařka různých druhů do-
mácích sladkých jídel, koření, koláčů a všech druhů ovoce 
a jiných užitečných věcí. Dokonce i v této době obsahovala 
tato kuchařka čtyři různé recepty na linecký koláč nebo linec-
ké těsto. To je také důkazem toho, jak oblíbený a obecně zná-
mý byl tento koláč už v době baroka. 

V čase monarchie linecké výrobky zdomácněly také 
v českých zemích a dnes jsou jedním z nejčastěji pečených 
druhů cukroví.

Vánoční pečivo ve světě

V Rakousku je systém slavení Vánoc velmi podobný 
našim zvykům díky třistaletému soužití ve společné monar-
chii. Oblíbenou pochoutkou však není vánočka, ale štola při-
pravovaná na mnoho způsobů. Dále se vyrábí malé perníč-
ky zdobené barevnými cukrovými a čokoládovými polevami 
a poměrně složité, různě vrstvené a slepované speciální vá-
noční cukroví. Stále se většinou v hojném množství připra-
vuje doma.

Německo díky své rozlehlosti nemá jednotné štědrove-
černí menu. Ze sladkého pečiva jsou v oblibě štoly plné man-
dlí, ořechů a kandovaného ovoce, ale také plněné, například 
marcipánem. Dále voňavé sladové chleby se sladkými pří-
sadami, kynuté adventní bochánky či vánočními motivy oz-
dobené dorty. Doma se většinou ještě před adventem pečou
perníčky a placičky s různobarevným zdobením a čokoládo-
vou polevou.

Religiózní Polsko ctí vánoční svátky jako rodinnou slav-
nost s mnoha zvyky. Tradičním vánočním pokrmem jsou tzv. 
makůvky neboli žemle, které se namáčí v oslazeném mléku, 
dále se připravuje čajové hojně nazdobené pečivo podobné 
našemu. 

Přesto, že jsme se Slováky žili v jednom státě, jídlo po-
dávané o Štědrém večeru (slovensky Dohviezdném večeru) 
se podstatně liší od českého. Smažený kapr a vánočky se do-
konce na Slovensku začaly objevovat až na počátku 20. sto-
letí. Ostatní dobroty, jako jsou slavnostní koláče, bábovky, 
štrůdly, tvarožníky, ořechovníky, makovníky a další, jsou blíz-
ké těm, s kterými se setkáváme i u nás. Dodnes se také ve slo-
venských domácnostech pečou oplatky, které se jí buď samot-
né, nebo s medem.

Ve Španělsku připravuje každý kraj speciální pamlsky. 
Pečou se kořeněné mandlové koláče s ovocem, máslové plac-
ky a omelety, citronový dort s kandovaným ovocem, pečivo 
s piniovými jadérky a drobné vaječné cukrovinky.

Ve Francii se ze sladkých dezertů servíruje trufl e z čoko-
lády a datlí, koláč se smetanou, čokoládové salámy a roláda 
v podobě vánočního polena ozdobená zelenými lístky a červe-
nými plody cesmíny.

Italové mají na rozdíl od středoevropských zvyklostí na-
prosto odlišnou štědrovečerní skladbu pokrmů. Hlavním jíd-
lem jsou artyčoky, zvěřina a ryby, mlsá se kaštanové pyré se 
slazenou šlehačkou, speciální kynutou bábovku zvanou pa-
nettone a turecký med s oříšky.

Ve Velké Británii připadá hlavní křesťanský svátek až 
na 25. prosinec. Po pečeném krocanu s kaštanovou nádivkou 
se servírují sladké bochánky plněné jižním nebo kandovaným 
ovocem a vánoční puding, na jehož přípravu existuje nespo-
čet receptů. Nejčastější variantou je ta, kde základní složkou 
jsou švestková povidla, ovšem nesmí chybět efekt se zapále-
ním po polití koňakem nebo brandy.

Americký vánoční krocan se upravuje v chřestové omáč-
ce a zavařenině, dále nechybí puding, koláče plněné čerstvým 
ovocem, perníčky a vaječný koňak. 

Rusko slaví své pravoslavné Vánoce podle juliánského 
kalendáře 7. ledna. Jedním z tradičních štědrovečerních jídel 
je nákyp z pšeničných zrn s mandlemi, rozinkami, mákem, 
švestkami a cukrem. Ze sladkých zákusků je nejoblíbenější 
medový perník z města Tuly a dorty s máslovými krémy a ba-
revnými polevami.  �

Vánoční čajové pečivo 
DIANA vhodné
pro diabetiky

Vánoční hvězdy
z třené čokoládové hmoty

Vánoční pečivo
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Smékalovo 
pekařství
před a po

JIŘINA DUCHOSLAVOVÁ

Smékalovo pekařství má dlouhou historii, která sahá až 
do předminulého století. Již v roce 1890 zde svoji pe-

kařskou živnost provozoval pekař Jan Tomiška. V roce 
1909 až do roku 1924 v ní pokračoval pekař Bohuslav Be-
čička. Můj otec byl třetí majitel. 

Tatínek pocházel z Velkých Opatovic, narodil se v roce 
1900 v pekařské rodině. Ve Velkých Opatovicích se poznal 
s maminkou a v roce 1924 se vzali. Krátce před svatbou četli 
inzerát, že je ve Vysokém Mýtě na prodej dobře zavedená pe-
kárna, kterou od pana Bečičky v říjnu 1924 koupili.

Jejich začátky byly velmi krušné. Museli splácet neje-
nom půjčku, ale taky hypotéku, která na domě byla. Pekárna 
byla jenom malá dílna s obyčejnou roštovou pecí. Pracova-
li tam dva dělníci a jedna kuchařka. Když rodiče udělali prv-
ní inventuru, zjistili, že mají ztrátu. Museli tedy propustit oba 
dělníky i kuchařku a začít znova. Pracovali až 20 hodin denně. 
Tatínek vzpomínal, že i jediné pivo bylo pro něj nedostižným 
luxusem. V pekárně pracoval nejdříve tatínek sám a maminka 
mu pomáhala. Později si vzal jednoho učně. Maminka navíc 
prodávala v krámě, vedla účetnictví, vařila, starala se o domác-
nost a vychovávala děti.

Naším hlavním sortimentem byl chléb a pečivo. Protože 
ve Vysokém Mýtě byla veliká posádka – tři pluky pěších dra-
gounů a dělostřelců, zajímal se tatínek o výrobu komisárku. 
Nebylo to snadné, protože pro vojsko pekl největší místní pe-
kař pan Čáslavka, který jako jediný měl parní pec. Přesto si ta-
tínek ofertu (nabídku) u vojenské správy v Josefově podal. Po 
jejím otevření se zjistilo, že je o mnoho dražší než jeho konku-
rent. Měl tedy smůlu.

Nová oferta se podávala v roce 1932. Tentokrát byl la-
cinější můj otec. O půl haléře! A tak vytouženou zakázku do-
stal. Byla mu přidělena celá posádka (tři pluky) s podmínkou, 
že musí mít dostatečně velkou parní pec. Zajistil si plány a za-
čal se stavbou parní pece Rekord.

Nová zakázka mu umožnila rozšířit fi rmu a přijmout 
první zaměstnance.

V roce 1935 se tatínek zúčastnil kurzů, které pro peka-
ře z celé republiky pořádala Potravinářská škola v Břeclavi. 
Konaly se exkurze do nejrůznějších potravinářských závodů 
a do továren na výrobu pekařské technologie, nejenom v re-
publice, ale i ve Vídni a posléze i v Rusku. Po návratu domů 
věděl, že je nutné vlastní závod přebudovat. Shodou okolnos-
tí dostal současně jinou zajímavou nabídku: měl možnost od-
jet do Ameriky. Rodiče stáli před zásadním životním rozhod-
nutím. Z ů s t a l i.

Tatínek následně začal s modernizací celého provozu. 
Celá přestavba byla ukončena v roce 1939.

V témže roce začala okupace a všude byl veliký zmatek. 
Česká armáda byla rozpuštěna a zároveň s ní skončil i komi-
sárek. Tatínek stál před problémem, co dál. Shodou okolnos-
tí poznal velmi schopného cukrářského mistra pana Knápka, 
který pocházel z Borohrádku. Spolu s ním začal vyrábět per-
ník. Otec ho prodával bez lístků a za normální cenu. Stejným 
způsobem prodával chleba i pečivo a na vesnicích měnil 1 kg 
chleba za 1 kg obilí. Tím nějakou mouku vyšetřil a mohl obča-
nům ve Vysokém Mýtě a v okolí hodně pomáhat.

Začal se psát rok 1945. Z transportů utíkali ruští zajatci, 
kteří byli ve velmi zuboženém stavu. Ukrývali se v lesích oko-
lo Mýta a tatínek je zásoboval potravinami, oblečením a léky. 

Skončila válka, ale starosti a stresy pokračovaly. Psal se 
rok 1948. 

Tatínek doufal, že předejde znárodnění, když podnik 
dobrovolně předá, a proto ho nabídl po roce 1948 do proná-
jmu Jednotě. Bláhově si myslel, že bude moci v pekárně ales-
poň pracovat, a tak se stal od roku 1949 jejím zaměstnancem. 
Jenže vše bylo jinak. Dostali jsme nálepku „třídní nepřítel“, 
otce označili za vykořisťovatele, odebrali  mu živnostenský 
list a v pekárně pracovat nesměl. Protože mu hrozilo zatčení 
a věznění, utekl do Ostravy, kde se skrýval několik let. Já jsem 
v té době byla malá holka, ale události v naší rodině byly tak 
dramatické, že si je dodnes vybavuji. Pamatuji se na domov-
ní prohlídky, při kterých nám soudruzi rabovali byt. Pamatuji 
si maminku, se kterou jsem zůstala sama doma, jak plakala, 
protože nevěděla, co mi dá druhý den k jídlu. Až do své smrti, 
do roku 1958, nesehnala vůbec žádnou práci. Nikdo ji nesměl 
zaměstnat! Její zdravotní stav se během několikaletých stresů 
rychle horšil a ve svých 55 letech náhle zemřela.

Mezitím Jednota předala naši provozovnu Východočes-
kým pekárnám v Pardubicích a represe, které byly na naši ro-
dinu vyvíjeny, překryly skutečnost, že papírovým majitelem 
zůstal stále pan Josef Smékal s manželkou. Jednoho dne pan 
notář Seifert upozornil jejich ředitelství na skutečnost, že naši 
nemovitost nevlastní. Doslova „cár“ papíru přišel obratem.

A bylo znárodněno! Dne 23. června 1961 podle § 11 vy-
hlášky 88 z roku 1959.

Pekárna v roce 1925                Současnost
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šovat. To nejhorší však máme za sebou. Alespoň doufám. 
Také jsme postupně rozšiřovali náš výrobní sortiment. 

Nově se začal vyrábět obyčejný rohlík, který se v pekárně ne-
pekl přes 20 let. Začínali jsme pouze s několika druhy jemné-
ho pečiva, výrobní sortiment se však rychle rozšiřoval. Měnil 
se podle doby, podle požadavků zákazníka, našich vlastních 
představ a fantazie. Snažíme se, abychom přiváděli na trh 
stále něco nového. Nyní je velký zájem o výrobky zdravé vý-
živy a celožitné chleby. Na objednání pečeme též starodávný 
komisárek. Současným favoritem jsou svatební koláče, vyrá-
běné podle původní receptury.

Udržet dobrou kvalitu je neustálý boj, který vedeme 
dnes a denně. Někdy řešíme problém surovin, jindy lidí, ob-
čas technologie. Je to neustálý kolotoč, který nekončí a ne-
skončí, pokud pracujeme a žijeme.

K tomu, abychom si drželi dobrou, lepší a ještě lepší úro-
veň, přispívá i konkurence, které jsem si vždycky vážila, uzná-
vala jsem ji. Kdyby nebylo konkurence, nic by nás nenutilo 
stávat se lepšími. A to je asi jedna z nejtěžších věcí. Jak napsal 
Richard Bach: „Nejvíc se naučíte, když hrajete se soupeřem, 
který vás dokáže porazit.“

Také mi zní v uších tatínkova slova: „Dobrá pověst je víc 
než peníze. Dobré jméno se buduje celé roky, ale v jediném 
okamžiku se o něj může přijít.“

Když jsem se při posledním auditu procházela pekár-
nou, jako fi lm mi před očima proběhla její historie. Dnes už 
ničím nepřipomíná pekárnu, kterou jsme před 18 lety přebra-
li. Změnilo se všechno. I my jsme se změnili. Hodně jsme se 
naučili, hodně jsme získali, ale zároveň jsme i hodně ztrati-
li. To podstatné a důležité, co zůstalo, je pocit jistoty a opo-
ry, kterou máme jeden v druhém, v celé naší rodině. Bez toho 
bychom nikdy nemohli vydržet a zvládnout všechno, co jsme 
vydrželi a zvládli.

O tom všem jsem podrobně psala ve své knížce Sméka-
lovo pekařství aneb Tátův úžasný recept na život, která letos 
vyšla ve druhém vydání.

�

Já jsem ze základní školy nesměla jít nejen na střední 
školu, ale ani do žádného učebního poměru. Protekčně jsem 
skončila jako uklízečka v nemocnici. Oddělení, na kterém 
jsem pracovala, založilo Brigádu socialistické práce. A Bri-
gáda socialistické práce musela splnit nějaký závazek. Tak se 
stalo, že přišli za mnou, jestli bych nechtěla studovat. Osud 
tomu chtěl, že já, třídní nepřítel, jsem pomohla svému oddě-
lení splnit první socialistický závazek. 

Jako zdravotní sestra jsem pracovala ve zdravotnictví až 
do okamžiku, kdy jsem se rozhodla zažádat o navrácení ukra-
deného majetku. Psal se rok 1991.

Nikdy, ba ani ve snu mě nenapadlo, že půjdu z ordinace 
rovnou do pekárny. Ale nezaváhala jsem ani na okamžik.

Jakmile jsem zaslechla o privatizování Východočeských 
pekáren, začala jsem zařizovat vše potřebné. Nás dědiců bylo 
hodně a majetková vypořádání byla první na řadě. Bylo až ne-
uvěřitelné, jak rychle jsme se uvnitř rodiny domluvili. Velice 
si za tento postoj svých sourozenců vážím a nikdy jsem na to 
nezapomněla. Jedinou komplikací pro nás byla nepředstavi-
telná byrokracie. Znárodněno bylo v jednom okamžiku. Nám 
trvalo půl roku, než jsme všechno vyřídili, sehnali a zaplatili. 
Pekárnu jsme dostali zpět 12. dubna 1991. Výroba v ní nebyla 
přerušena, jenom se den ze dne změnil majitel. 

Pro zajímavost musím říci, že se v této provozovně peče 
bez přerušení plných 119 let! 

Tatínek se tohoto okamžiku, bohužel, nedožil. Zemřel 
o deset let dříve, v roce 1981. První dva roky našeho podniká-
ní jsem měla ale pocit, že stojí vedle mě. Cítila jsem to a dodá-
valo mi to sílu.

Na rozdíl od mého otce jsme neměli o pekařském ře-
mesle ani potuchy. A tak jsme se učili. První měsíce bylo vše 
na našich zaměstnancích a my jsme s nimi celé dny pracova-
li. Mnohokrát jsem si vzpomněla na tatínkova slova: „Nikdy 
nesmíš říci, já to neumím. Vždycky řekni: ještě jsem to nikdy 
nedělala, ale pokusím se o to.“

Naše vlastní, nejenom administrativní práce musela
počkat na večerní, spíše noční hodiny. 

Nejen výroba, ale i opravy a rekonstrukce nám zabraly 
veškerý čas. Celý objekt byl v katastrofálním stavu. Přestav-
by a rekonstrukce, které probíhaly za plného provozu, sháně-
ní stavebních fi rem, dohadování a dohlížení na jejich problé-
mové zaměstnance nás stálo tolik stresů, že by stačily na celý 
život. Nehleděli jsme na dřinu, námahu, vyčerpání. Hodiny, 
dny, týdny, měsíce a roky. Nervy. Problémy. Kdo je v té době 
neměl? Podobných osudů byly desítky a stovky.

Opravy a rekonstrukce vlastně nikdy neskončily. Spl-
nili jsme podmínky pro udělení certifikátu HACCP, který 
jsme získali v roce 2003. Stále však je co opravovat a vylep-

Tatínek a maminka čekají zákazníky.

Jiřina Duchoslavová: 
Smékalovo pekařství
aneb tátův úžasný 
recept na život,
Vysoké Mýto 2008,
vydáno vlastním 
nákladem 
autorky v počtu 
300 asignovných 
exemplářů,
151 stran

Tatínek s pomocníkem při práci
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Trvanlivé
sušené šunky 

– výrobky plné 
chuťových emocí

MVDr. JOSEF KAMENÍK, CSc.,
– jednatel Vetnet spol. s r. o.,

MVDr. JAN BUDIG, CSc.,
– jednatel DERA FOOD TECHNOLOGY

– CZ, s. r. o.

Trvanlivé šunky (angl. dry-cured hams, něm. Rohschinken, 
ital. Prosciutto, franc. Jambon, špan. Jamón) patří mezi 

nejstarší masné výrobky. Zmínky o jejich výrobě pocházejí ze 
staré Číny, ale technologii produkce ovládali i staří Římané, 
kteří nám o tom zanechali záznamy z období 4. století před 
naším letopočtem. Římská říše byla svého času velmi rozleh-
lá a umění výroby sušených šunek se rozšířilo daleko za hra-
nice Itálie. Dnes patří nejenom italské, ale zejména španělské 
trvanlivé šunky k nejlepším svého druhu na světě. Jsou výbor-
ným vývozním artiklem a zejména v období konce roku jejich 
prodej výrazně roste.

Produkce sušených šunek zahrnuje dvě etapy, dvě fáze. 
První, která se označuje jako tzv. studená (cold phase) a před-
stavuje období výběru suroviny, jejího solení a období bez-
prostředně navazující, kdy ještě hladina vodní aktivity aw 
přesahuje 0,95. Přídavkem soli a postupnou ztrátou vody se 
hodnota aw snižuje a poté nastupuje druhá fáze označovaná 
jako teplá fáze (hot phase: pozn.: i když anglické slovo hot zna-
mená v překladu spíše „horký“, ve spojení s technologií výroby 
sušených šunek jsme použili termín „teplý“). V tomto období 
pokračuje sušení produktů, které ale probíhá za vyšších tep-
lot. Působením endogenních enzymů probíhá proteolýza a li-
polýza, uvolňují se látky, které dodávají šunkám nezaměnitel-
né aroma a texturu. Poklesem hodnot aw pod 0,90 je zaručena 
dlouhodobá trvanlivost.

Původní tradiční výroba těchto produktů využívala 
místní vhodné klima, zejména v krajích kolem Středozem-
ního moře. Samozřejmě za těchto podmínek pokračuje vý-
roba i dnes. Možnosti řízené atmosféry v klimatizovaných 
komorách ale dovolují více řídit proces sušení a zrání a navíc 

umožňují rozšířit výrobu i do klimaticky méně vhodných ob-
lastí.

Rozlišení výroby sušených šunek na výše popsané dvě 
etapy vychází ze základního požadavku, kterým je zajištění 
mikrobiální stability produktu od nakoupení suroviny až po 
fi nální výrobek. Sušené šunky patří společně s fermentova-
nými trvanlivými salámy do skupiny fermentovaných trvan-
livých masných výrobků. Společným znakem je to, že maso 
jako hlavní surovina pro obě skupiny (salámy a šunky) není 
podrobena tepelnému ošetření, a výrobky lze skladovat při 
pokojových teplotách, jsou tedy trvanlivé. Skutečnost, že při 
výrobě sušených šunek zůstávají zachovány anatomicky iden-
tické části (zejména kýty, mluvíme-li o šunkách, ale obdobně 
se dnes připravují výrobky z boků či krkovic), způsobuje od-
lišnosti v technologii výroby. Proti nežádoucím mikroorga-
nismům se uplatňují jiné překážky. Jejich sled a návaznost 
ukazuje obr. č. 1.

 

Obr. 1     Sled překážek (bariér) proti růstu nežádoucích bak-
terií při výrobě trvanlivých sušených šunek (pramen: 
Leistner, 1985)

Hodnota pH masa kolem 5,7–5,8 zaručuje přirozenou, 
omezenou trvanlivost v úvodních fázích výroby. Teplota (t) zna-
mená chladírenskou teplotu ve studené fázi výroby, kdy maso 
ještě není prosoleno, a tudíž hrozí nebezpečí mikrobiálního ka-
žení. Postupným sušením roste význam vodní aktivity aw , tato 
překážka pak zůstává „aktivní“ až do okamžiku spotřeby.

Obrázek č. 2 ukazuje délku trvání obou fází u hlavních 
druhů sušených šunek z oblastí kolem Středozemního moře.

Obr. 2    Délka hlavních fází produkčního procesu hlavních
evropských sušených šunek (pramen: Estévez et al., 
2007)

Mezi nejznámější, nejoblíbenější a také nejdražší suše-
né šunky patří italské a španělské produkty, kterým budeme 
věnovat hlavní pozornost. Ceněné jsou ale také francouzské 
nebo německé výrobky. O specifi kách výroby a konzumace 
těch nejznámějších sušených, trvanlivých italských a španěl-
ských šunek pojednává následující text.

Italské sušené šunky

Parmská šunka (Prosciutto di Parma)
Parmská šunka je nejrozšířenějším druhem italských 

sušených šunek. Od roku 1970 vlastní PDO (Protected De-
signation of Origin). Při výrobě parmské šunky se nepouží-
vají žádné konzervační látky, barviva ani žádné další přísady. 

kazuje obr. č. 1.

MVDr. Josef Kameník, CSc.       MVDr. Jan Budig, CSc.
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Zásadní jsou 4 elementy, na kterých je produkce založena: 
čerstvé vepřové kýty, mořská sůl, speciální klimatické pod-
mínky, které byly a jsou přirozeně k dispozici v regionu v okolí 
Parmy, a dostatečná doba zrání. Výrobci parmské šunky jsou 
organizováni v Consorzio del Prosciutto di Parma. Jde o 171 
členských fi rem. 

Celkový obrat konsorcia dosahuje téměř 2 miliardy eur 
při produkci více než 9 milionů kusů šunek. 

K produkci parmské šunky se používají jen vepřové 
kýty z prasat plemene Velké Bílé, Landrace a Duroc. Zvířa-
ta jsou krmena v podstatě kukuřicí, ječmenem a syrovátkou, 
získanou z podniků vyrábějících parmazán. Prasata pocháze-
jí výlučně z regionů severní a střední Itálie. Nyní existuje asi
5 600 výkrmen a kolem 220 jatek, které mohou dodávat vep-
řové kýty výrobcům parmské šunky. Výše uvedená plemena 
mohou být chována jako čisté rasy nebo v hybridních cho-
vech jako kříženci výše zmiňovaných plemen. Na jatky jsou 
přivážena prasata starší 9 měsíců o minimální váze 150 kg. 
Čerstvé vepřové kýty jsou rozděleny do tří váhových katego-
rií: 10,0–12,0 kg; 12,1–14,8 kg a nad 14,8 kg.

Ještě na jatkách probíhá kontrola každé kýty. Pouze 
kusy, které prošly testy čerstvosti a kvality, obdrží označení 
PP pro Prosciutto di Parma, včetně kódu jatek ve formě ko-
vové známky. 

Technologie výroby
Ve zpracovatelských provozech se provede úprava kýt 

vychlazených na 0 až 1 °C pomocí řezů, kterými se odstraní 
části kůže a tuku. Následuje 24 hodin trvající sušení při tep-
lotách 0,5–3,5 °C a relativní vlhkosti vzduchu 85–80 %. Při-
tom ztratí syrové ještě nenasolené kýty uložené na regálech 
kolem 1 % váhy. Druhý den po dodání do zpracovatelského 
podniku se povrchově zasušené kýty solí. Strojově se pomo-
cí přítlačného válce vypudí z cév zbytky krve. Ve stejném za-
řízení probíhá i proces solení, kde se nanáší sůl především 
na povrch kýt, který zůstal krytý kůží. Poté vtírá odpověd-
ný mistr mořskou sůl intenzivně na část bez kůže a kolem 
obnažené hlavice stehenní kosti. Solené polotovary leží na 
již zmíněných regálech po dobu 1 týdne při 0,5–3,5 °C a re-
lativní vlhkosti vzduchu 85–80 %. Poté je zbytková neroz-
puštěná sůl odstraněna z povrchu kýt tlakovým vzduchem. 
Následuje druhé solení výše popsaným způsobem. V závis-
losti na své váze jsou kýty nyní uloženy stejným způsobem 
a za stejných podmínek po dobu 15–18 dnů. Po ztrátě váhy 
3,5–4 % probíhá konečné tvarování a pečlivé vytlačení zbyt-
ků krve.

Nasolené kýty jsou opatřeny úvazky, zavěšeny a pře-
místěny do prostorů, kde probíhá tzv. klidová jednotýden-
ní fáze. V rámci ní difunduje sůl do nitra kýt – vyrovnání 
koncentračního gradientu. Současně pokračuje sušení při 
teplotách 0,5–3,5 °C a relativní vlhkosti kolem 75 %. Plné 
vyrovnání koncentrace soli nastane při další 90–100 dní tr-
vající druhé klidové fázi, kdy při stejné teplotě klesá vlhkost 
na 70–60 %. Na konci tohoto procesu ztratily kýty 8–10 % 
váhy. Po vyjmutí z těchto prostorů se kýty na vozících pře-
místí do mycího zařízení. Při teplotě vody 48 °C jsou splách-
nuty zbytky soli (nepoužívají se kartáče). Rychlé odpaře-
ní zbytků vody z povrchu kýt proběhne po dobu 1 týdne při 
teplotách 17–19 °C.

Jako další krok přichází fáze „časného“ zrání, při němž 
ztratí kýty dalších 8–10 % váhy. Trvá asi 3 měsíce při teplo-
tách 15–18 °C, relativní vlhkost vzduchu se nastavuje dle 
stupně odsušení produktu, pohybuje se však kolem 65–75 
%. Před začátkem vlastního procesu zrání se část obnažené 
svaloviny kolem hlavice stehenní kosti potírá směsí z vep-
řového sádla, rýžové mouky (neobsahuje lepek), soli a mle-

tého pepře. Tento krok chrání kýty před silným a nekont-
rolovaným sušením během období zrání, které trvá 10–12 
měsíců.

Proces zrání probíhá v halách při teplotách 12–15 °C 
(foto č. 1). Vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 70 %, suše-
ním se ztratí jen ještě kolem 5 %.

Zrání vytváří u parmských šunek charakteristické sen-
zorické vlastnosti – barvu, chuť a aroma. K testování se pro-
vádí vpichy jehlou z koňské kosti, která díky svým povrcho-
vým strukturám dobře přijímá aroma a zase ho rychle vydává. 
Zkoušky se provádějí 5 vpichy na předepsaných místech. Zís-
ká-li šunka potřebné kvality, obdrží značku Consorzio del 
Prosciutto di Parma – korunu parmského vévodství. Poté smí 
být šunka vykostěna a balena do ochranné atmosféry – vcel-
ku, po menších částech nebo krájená na plátky. I tyto činnosti 
probíhají v parmském regionu. 

Jakostní ukazatele
Parmská šunka je charakteristická dvěma podstatný-

mi ukazateli, které se liší např. od obdobných produktů ně-
mecké provenience. Je to stabilní sytá barva, která se získá 
i bez použití dusitanů nebo dusičnanů. A za další mimořádně 
dlouhá doba zrání. Rozhodující pro relativně dlouho trvající
mikrobiologickou a senzorickou stabilitu je doba solení a kli-
dová fáze trvající týdny při teplotách pod 3 °C a relativní vlh-
kosti vzduchu klesající od 85 až na 60 %. 

U hotových výrobků se rozlišují dle váhy 2 katego-
rie: 7–9 kg a nad 9 kg. Kvalitativní kritéria parmských šu-
nek jsou založena na obsahu soli, obsahu vody a obsahu roz-
pustného dusíku, který se udává jako Proteolyse Index (PI), 
tedy jako poměr rozpustného k celkovému dusíku. Konkrétní
hodnoty:
 Parmská šunka > 9 kg: Parmská šunka 7–9 kg:
Voda: 59–63,5 % 59–64 %
Sůl: 4,5–6,7 % 4,5–6,9 %
PI: 24–31 % 24–31 %

Rozsah namátkových zkoušek pro senzorické a che-
mické vyšetření činí 2–10 %. Dále se provádí během výrobní-
ho procesu pravidelné vyšetřování vzorků a denně produkce 
podléhá veterinární kontrole.

Jen tak lze zaručit prvotřídní kvalitu parmských šunek, 
která je proslavila na celém světě.

Foto č. 1    Proces zrání sušených šunek probíhá v halách při tep-
lotách 12–15 °C při přiměřeném proudění vzduchu.
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Šunka San Daniele (Prosciutto di San Daniele)
Vlastní PDO od roku 1996, i když v severovýchodní ob-

lasti Friuli Venezia-Giulia se produkuje po staletí. Prasata se 
porážejí ve váze od 160 kg a ve stáří minimálně 9 měsíců. Celý 
výrobní proces trvá minimálně 12 měsíců (až 2 roky). Kýty 
jsou selektovány a uloženy v chladírně po dobu 24–36 hodin. 
Poté následuje úprava (sříznutí tuku a kůže) a začíná sole-
ní. Sůl je aplikována ručně, týdně se proces opakuje po dobu 
jednoho měsíce (Estévez et al., 2007). Kýty jsou poté omy-
ty, okartáčovány a suší se venku nebo v uzavřených prosto-
rách za teplot do 15 °C. Během zrání kýty ztratí až 30 pro-
cent své váhy. Celé kusy šunek váží 8–10 kg, nikdy však méně
než 7,5 kg. 

Španělské sušené šunky

Španělsko je bezesporu největším výrobcem trvanlivých 
sušených šunek. Jejich výroba a spotřeba je národní hrdostí. 

Sušená šunka nakrájená na plátky jako hostie se stala 
neodmyslitelnou součástí jídelníčku všech milovníků masa 
na Iberijském poloostrově od doby Římské říše. Dokonce 

poté, co Maoři získali v 8. století nadvládu a zakázali konzu-
maci vepřového masa, nedokázali vymýtit lásku domorodců 
k sušené šunce. Iberská šunka navíc získala příchuť zakáza-
ného ovoce a konzumovala se tajně. Jakmile se křesťanství 
opět vrátilo na Iberijský poloostrov, začalo sušenou šunku 
konzumovat ještě více lidí, a to jako důkaz „skutečné víry“.

V 90. letech dvacátého století španělská romance o šun-
ce nabrala gigantických rozměrů a výroba a spotřeba sušené 
šunky dosáhla úctyhodných 50 milionů kýt ročně (J. M. Mon-
fort Bolivar, 1998). Nejkvalitnější španělské trvanlivé sušené 
šunky pocházejí z iberijské krevní linie, která dělí šunky na 
dvě hlavní skupiny. 

Šunka Jamón Iberico de bellota, šunka srovnatelná 
svojí výjimečností s kaviárem. Je vyráběna z masa volně žijí-
cích polodivokých prasat pata negra (foto č. 2 – černá noha), 
potomků středozemního divokého prasete, která jsou krme-
na ve fi nální fázi exkluzivně žaludy. Prasata se pasou v oblasti 
andaluských pastvin (dehesas) provincie Huelva. Jako u pro-
ducentů parmské šunky v Itálii jsou i zde producenti pra-
sat a zpracovatelé a výrobci šunek organizováni v Andalusii 
– je to například Consorcio de Jabugo. Chov a výkrm prasat 
je ve volné přírodě a využívá se i rozlehlých pastvin umístě-
ných mezi dubové lesy a korkovníky. Prasata se pasou od své-
ho jednoho roku, kdy mají váhu okolo 90 kg, požírají žaludy, 
trávu, semínka. Volným pohybem a pastvou prasat (viz foto
č. 3) je docíleno rovnoměrného rozptýlení mezisvalového 
tuku a charakteristického mramorování svaloviny. Iberští 
vepři jdou na porážku při váze 170 kg ve stáří dvou let. Ce-
nově dostupné, přibližně dvakrát a vícekrát levnější, ale méně 
kvalitní jsou šunky Jamón Iberico z prasat krmených obilím. 

Po rozbourání a úpravě a kontrole na pH se kýty a před-
ní nožky třídí dále dle hmotnosti, vychladí do druhého dne 
na teplotu 0 až 2 °C a nasolí hrubou mořskou solí proporcio-
nálně. Nasolení nadbytkem soli probíhá při teplotě do 4 °C. 
Difuze soli z povrchu do masa probíhá opakovaně za nízkých 
teplot po dobu dvakrát 10 až 14 dnů. Potom se povrch kýty 
a plecka s nožkou omyje od zbytků soli a vysuší. V této fázi
ztratí tento „polotovar“ na šunky 10–12 % váhy. Následuje 
cesta do prvé sušicí klimatizované komory, kde polotovar na 
iberskou šunku zůstává přibližně 46–60 dnů u kýty a 30 až 35 
dnů u přední nožky. Za tuto dobu v klidové fázi dojde k převáž-
nému vyrovnání koncentrace soli ve svalové hmotě. Násled-

Foto č. 2    Iberská šunka – pata negra se vyznačuje černými 
špárky na konci nožky. 

Foto č. 3    Iberijská polodivoká prasata se volně pasou v dubo-
vých lesích. 
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ně se používá v moderní technologii speciálních „lisovacích 
strojů“ na tvarování a urychlení ztrát vody. Takto ošetřený po-
lotovar putuje dále do druhé sušicí komory, kde se za přesně 
defi nované teploty a specifi cké vlhkosti (výrobní tajemství) 
v řízeném mikroklimatu začne maso „potit“. Tento proces zrá-
ní, který je třeba hlídat, trvá 18–20 měsíců. Na mase narostou 
přirozenou cestou v prostředí přítomné kulturní plísně, které 
mají specifi ckou roli při tvorbě aromatu, průběhu proteolýzy 
a lipolýzy. V konečné fázi působí kulturní plísně jako přírodní 
antioxidanty zpomalující proces žluknutí tuků. 

Následuje přeskladnění do posledních zracích komor, 
kde se iberské šunky kontrolují podobně jako archivní víno, 
zdali dozrávání probíhá, jak má. Ke kontrole procesu se pro-
vádějí odborné vpichy jehlou z koňské kosti. Zkušení „šunko-
ví someliéři“ kontrolují vývoj barvy, chutě a především tvor-
bu aromatu, což se dá přirovnat k práci specialistů („nosů“) 
při vývoji a výrobě parfémů (viz foto č. 4). Z dlouhého zracího 
procesu jsou vyřazovány šunky, které neodpovídají perfekt-
ní kvalitě a projevují nežádoucí změny chuťového profi lu. Vý-
roba a komplikovaný zrací proces iberské šunky od doby po-
rážky do expedice a dopravy ke konečnému zákazníkovi trvá 
24–36 měsíců. Iberské šunky jsou gurmány glorifi kovány pro 
svoji osobitou ořechovou chuť. Jejich kvalita a cena se posu-
zuje a vyvíjí jako u archivních vín. 

Na krájení šunky ve Španělsku se školí specialisté dlou-
hou dobu. Tomuto povolání se věnují muži i ženy a honosí se 
po získání mistrovského listu titulem „Catador de Jamón“ 
v případě muže a „Catadora de Jamón“ v případě ženy. Kráje-

ní šunky je ve Španělsku považováno za umění. Mistři šunko-
ví kráječi a kráječky mají i svá mistrovství a každé konsorcium
producentů sušených trvanlivých šunek zaměstnává svého 
velmi zručného kráječe či kráječku. Jsou to odborníci, kte-
ří před zraky kamer a četných účastníků společenských udá-
lostí předvádí své umění (foto č. 5). Postupy krájení sušených 
šunek mají svá přesná technologická pravidla. 

Šunka Jamón Serrano je označována jako šunka bílá. 
Od iberské šunky se odlišuje nejen druhem prasat, ale i krat-
ší dobou zrání, která je 8 až 16 měsíců. Neboť název vznikl 
podle španělského jména pohoří (sierra), říká se jí také šunka 
horská. Zraje původně v chladném prostředí nadmořské výš-
ky kolem 1 500 metrů nad mořem. Horská provincie Teruel, 
přezdívaná místními „Zapomenutý kout“, leží daleko od běž-
né civilizace, přibližně 4 hodiny jízdy z Barcelony a 3 hodiny 
jízdy z Madridu. Tato provincie byla jako první ve Španělsku 
oceněna známkou PDO – známkou zeměpisného původu 
místní šunky Serrano. Pro připomenutí tohoto ocenění regio-
nu slaví místní výrobci serranské šunky každým rokem Feria 
del Jamón de Tereuel. Jsou to rušné dva dny, kdy šunky zrají 
za rytmu fl amenco hudby a šéfkuchaři připravují přímo před 
hosty na otevřeném ohni šťavnaté pokrmy ze sušené šun-
ky. Jako například Serrano con higos (sušená šunka s fíky)
a Serrano con puerros (sušená šunka s pórkem). 

Přibližně hodinu cesty z Malagy, v provincii Alpujarra, 
leží malá vesnička Trevélez v nadmořské výšce 1 476 m. Toto 
místo je proslulé sušenými serranskými šunkami zrajícími „na 
sněhu“. Pokud navštívíte například Méson del Jamón, místní 
restauraci, můžete sedět na terase a vychutnávat si horské pa-
norama za tiché společnosti prvotřídních serranských šunek 
zrajících přímo na horském, chladném vzduchu. K dokona-
losti jen stačí vychutnávat si místní lahodné víno Terreno a ne-
chat se unášet harmonií chutí a vůní pravé šunky serrano.

Výrobců šunky typu serrano je v současnosti mnoho, 
neboť současná technika umožňuje vyrábět tuto španělskou 
delikatesu za kontrolovaných podmínek v klimatizovaných 
komorách v mnoha regionech. Velmi známé jsou serran-
ské šunky z provincie Huelva, městečka Pedroches v pronvii
Córdoba a již zmíněné vesničky Treveléz z provincie Granada 
(M. Froydová, 2007).

Co se týče typické chuti šunky serrano, tak je posuzo-
vána jako šunka „nejsladší“ oproti mandlové chuti parmské 
šunky a osobité ořechové chuti iberské šunky. 

Trvanlivé sušené šunky jsou nejen jedinečné dle senzo-
rických ukazatelů, ale také mají vynikající nutriční parame-
try. Jsou poměrně nízkokalorické – 160 kcal/100 g výrobku, 
neboť např. Šunka serrano má nízký obsah tuku (cca 4,5 % ) 
což jest identické s obsahem tuku v plnotučném mléce. Dále 
jsou obdarovány vhodným poměrem nenasycených k nasy-
ceným mastným kyselinám. Z nenasycených mastných ky-
selin je třeba zmínit kyselinu olejovou a linolenovou, které 
mají příznivý vliv na snižování hladiny „zlého“ cholesterolu. 
Nutričně je tedy serranská šunka vhodná pro zdravý tělesný 
i duševní růst dětí a dospívajících. Pro seniory je v kombinaci 
s doporučenými druhy červeného vína taktéž výborným zdro-
jem bílkovin (obsah bílkovin 30 %) a mikroprvků, jako je že-
lezo, zinek, a vitaminů řady B a především nezapomenutel-
ných zážitků plných chuťových emocí. 

Až budete opět ochutnávat velejemný, průsvitný plátek 
vyhlášených sušených trvanlivých šunek z Itálie či Španělska, 
nezapomeňte, že se konzumují zásadně pomocí prstů, bez 
příboru, a to i v té nejlepší restauraci. Zde je dovoleno odho-
dit bonton, příbor ani kečup se nepoužívá! Jamón či Prosciut-
to se vám v ústech rozplyne a věřte, že tento kulinární zážitek 
ocení i ten nejrozmazlenější jazýček.  �

Foto č. 4    „Šunkoví someliéři“ kontrolují průběh zrání suše-
ných šunek, které  trvá i dva roky.

Foto č. 5    Krájení sušených šunek na tenké plátky je ve Španěl-
sku považováno za umění.
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MVDr. Šotola s. r. o., Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01
Tel./fax: 573 330 281,  mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871,  e-mail: jan_sotola@volny.cz 

GARANCE
Akreditace Českého 
institutu pro akre-
ditaci č. 1086
Povolení SVS ČR
dle Zák. 166/99 Sb.
O veterinární péči ....
Zapojení do mezi-

národního systému testování 
způsobilosti laboratoří

PROVÁDÍME:

� ANALYTIKA
 –  Senzorické zkoušení 

potravin.
 –  Mikrobiologické rozbory 

potravin, surovin, vod 
a prostředí.

 –  Chemické vyšetření potravin, 
surovin vod aj. včetně 
stanovení kontaminant.

 –  Laboratorní kontrola HACCP 
v potravinářské výrobě.

 –  Kompletní analýzy nutrič-
ních hodnot potravin. 
Laboratorní kontrola hygieny 
prostředí.

 –  Klimatizovaný svoz 
laboratorních vzorků 
zdarma.

� PORADENSTVÍ
 –  Tvorba, konzultace 

a ověřování systému 
HACCP a systému jakosti 
dle ISO 9001:2000, včetně 
vypracování dokumentace

 –  Konzultace a činnost 

odborných pracovníků 
laboratoře přímo v místě 
fi rmy žadatele

 –  Činnost a konzultace 
v rámci systémů jakosti, 
legislativních a normovaných 
předpisů

 –  Konzultace a vyšetřování 
v rámci vstupní, 
mezioperační a výstupní 
kontroly a další odborné 
konzultace a školení 
zaměstnanců pro obchodní, 
potravinářské fi rmy.

� EKONOMIKA
 – Laboratoř je plátcem DPH
 –  Možnost stanovení doby 

splatnosti faktur dohodou 
s laboratoří

 –  Stabilitu cen laboratorních 
vyšetření

 –  Možnost množstevní slevy 
dle rozsahu zakázky

Ing. František Kruntorád, CSc.

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, tel.: 296 374 656, 296 374 655, fax 296 374 658, e-mail: agral@agral.cz

Děkujeme všem našim obchodním partnerům
za dobré obchodní vztahy v uplynulém roce,

přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2010
přejeme mnoho zdraví, pohody

a obchodních úspěchů!
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Výrobky
Choceňské 
mlékárny  
chutnají…

Choceňská mlékárna oslavila v loňském roce již 80 let své 
existence. Vlastně by se dalo říct, že je stejně stará jako Br-

něnské výstaviště či již legendární Micky Mouse od Walt Dis-
ney. 

Od roku 1928, kdy byla mlékárna v Chocni uvedena do 
provozu Mlékárenským družstvem, patřila do panství Kin-
ského. Když v roce 1940 došlo k modernizaci, zpracovávala 
25 000 litrů mléka denně. Rok 1953 byl rokem znárodnění 
a mlékárna byla začleněna k Pardubickým mlékárnám. V le-
tech 1960 až 1984 spadala pod Podnik mléčné výroby Hradec 
Králové a do roku 1990, kdy došlo k privatizaci, byla zařaze-
na pod nově vybudovanou mlékárnu Ormilk Žamberk. Teh-
dejší restituční zákon nedovolil navrácení majetku původní-
mu majiteli, a tak v roce 1992 Choceňskou mlékárnu koupilo 
Zemědělské a obchodní družstvo Zálší. Od této chvíle se píší 
nové dějiny s obchodním názvem mlékárny ZAMILK. Dob-
rý výrobní program a zkušený kolektiv pracovníků se stal zá-
kladním kamenem úspěšného rozvoje fi rmy.

Za ty roky si mlékárna vybudovala pevné postavení nejen 
na tehdejším československém trhu, ale i na současném čes-
kém trhu, kde patří mezi dominantní výrobce smetanových 
produktů. Choceňská pomazánková másla, jogurty a tvarohy 
jsou dnes na českém trhu pojmem. K zásadní změně ve vlast-
nických vztazích došlo koncem roku 2002, kdy do společnos-
ti majetkově vstoupila fi rma ACCOM. Cílem spojení Choceň-

ské mlékárny s tímto silným subjektem v mlékárenství bylo 
vytvořit podmínky pro lepší konkurenceschopnost při vstupu 
na náročný evropský trh. Bylo rozhodnuto o změně názvu na 
Choceňská mlékárna s. r. o.

Choceňská mlékárna se soustředila na výrobu Choceň-
ských pomazánkových másel, kde je v tomto segmentu nej-
větším výrobcem v České republice. Ve výrobním programu 
je mimo neochucené varianty dalších 10 ochucení (šunka, 
křen, česnek/bylinky, pažitka, paprika, cibulka, kreveta, pi-
kantní klobása, Niva a „Delikates“). Mimo pomazánkových 
másel se v Choceňské mlékárně vyrábí Smetanové poma-
zánky, které mají oproti Pomazánkovým máslům nižší tuč-
nost a gramáž, jsou určeny převážně pro rychlou svačinku 
a vyrábí se v příchutích šunka, křen, česnek. Na základě po-
ptávky trhu po výrobcích s nižší tučností byl zařazen do vý-
robního programu zcela nový typ výrobku Choceňské poma-
zánkové fi t line. Jedná se o výrobky na bázi pomazánkového 
másla a smetanového jogurtu, kdy se podařilo snížit celko-
vou tučnost z 31 % na 22 % a přitom zachovat kvalitativní 
vlastnosti výrobků. „Fit line“, jak se tyto výrobky nazývají, se 
vyrábějí v příchutích neochucené, čedar/karotka a v gyros. 
Absolutní novinkou nejen ve výrobním programu Choceň-
ské mlékárny, ale i na českém a slovenském trhu jsou sladké 
pomazánky Choceňské pomazánkové s čokoládou a Cho-
ceňské pomazánkové vanilka. Jedná se o výrobky ze smeta-
nového jogurtu a zakysané smetany a jsou určeny nejen dě-
tem, ale i dospělým pro zdravé mlsání k snídani či svačině 
a jsou vhodné i pro přípravu dezertů. Jejich hlavní devizou 
je skutečnost, že jsou až o 66 % méně tučné oproti standard-
ním čokoládovým pomazánkám na českém trhu, mají niž-

Otec se synem – vedoucí pracovníci společnosti Choceňská mlé-
kárna s. r. o., Ing. Petr Marek, ředitel, a Ing. Pavel Marek, 
hlavní manažer pro marketing
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ší obsah cukru až o 70 %, mají nižší kalorickou hodnotu až
o 62 %, jsou bez konzervačních látek. Je to prostě opravdu 
zdravé mlsání. 

Druhým výrobním segmentem Choceňské mlékárny 
jsou Choceňské smetanové jogurty, kde mlékárna patří mezi 
nejvýznamnější producenty tohoto typu výrobků. Dlouhodo-
bě nejprodávanějším výrobkem je Choceňský smetanový jo-
gurt bílý Max 380 g. Mimo neochucené varianty se vyrábějí 
ochucení jahoda, borůvka, malina, višeň, broskev, čokoláda 
a poslední, také velmi oblíbenou příchutí je čokoláda-oříšek.

Posledním výrobním programem je výroba Choceňské-
ho tvarohu jemného. Tento produkt má své stálé konzumen-
ty a zpracovatele, kteří si potrpí na kvalitu dosaženou klasic-
kou ruční výrobou, kde výrobek má své specifi cké chuťové 
a konzistenční vlastnosti.

Co nesmíme zapomenout podotknout, je skutečnost, že 
veškeré výrobky Choceňské mlékárny jsou bez konzervač-
ních látek. Prostě kvalita nepotřebuje chemii.

Choceňská mlékárna získává úspěchy jak na poli odbor-
ném, tak i na poli zákaznickém. Ocenění za kvalitní výrob-
ky „Mlékárenský výrobek roku“, které uděluje Ministerstvo 
zemědělství ČR a Českomoravský svaz mlékárenský, dále 
na prezentačních akcích, kterých se pravidelně zúčastňuje, 
např. Mlékárenského dne v Přibyslavi, akce MLS Pardubic-
kého kraje, kde téměř vždy získá nějaké odborné ocenění za 
své výrobky, je pro mlékárnu velmi cenné.

Ovšem největším oceněním pro zaměstnance mlékár-
ny je spokojený zákazník, který zašle svůj originální recept na 
nějakou dobrotu z výrobků Choceňské mlékárny.

Velké pocty se Choceňské mlékárně dostalo letos v září, 

kdy byla vybrána Královéhradeckou diecézí, aby předala věc-
ný dar (košík plný jogurtů) papeži Benediktu XVI. při jeho 
návštěvě v ČR. Čeho si Choceňská mlékárna také velmi cení, 
je informace od paní Livie Klausové, že i pan prezident pravi-
delně konzumuje Choceňské smetanové jogurty.

Z kvalitativního hlediska lze za obrovský úspěch pova-
žovat fakt, že veškeré výrobky prodávané v ČR pod vlastní 
značkou nesou kvalitativní označení KLASA. Skutečnost, že 
Choceňská mlékárna je certifi kována IFS Food Standard, a to 
na Higher Level, vypovídá o dlouhodobé a cílené snaze o co 
nejvyšší standard kvality výroby. Redakce

www.chocenskamlekarna.cz �
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www.miltra.czwww .cz

Eidamské salámové polotvrdé sýry

Všem našim 
odběratelům 
a obchodním 

partnerům
děkujeme

za spolupráci
v roce 2009

a do nového roku 
přejeme

hodně zdraví 
a pracovních 

úspěchů.

Mlékárna MILTRA B s. r. o.
je jediným výrobcem tohoto druhu eidamského sýru v ČR. Tyto 
produkty jsou bez konzervantů, a přirozeně bezlepkové. Kvalita je 
potvrzena udělením značky Klasa na celou kolekci výrobků. Spo-
lečnost nyní přichází na trh s novým typem obalů plátkových sýrů, 
umožňující lepší identifikaci výrobků na trhu s plátkovými sýry.

http://ossis.kat.cz

JAN VELÍŠEK a JANA HAJŠLOVÁ:

CHEMIE POTRAVIN
3. rozšířené a přepracované vydání. Formát 24 × 17 cm. 2 svazky, 620 + 644 stran. Cena 1090 Kč. 

Na více než 1200 stranách textu, zahrnujícího takřka 2000 chemických vzorců, více než 500 reakčních schémat a 
300 tabulek, přináší toto rozšířené a aktualizované 3. vydání nejnovější informace z moderní potravinářské che-
mie a dalších souvisejících oblastí potravinářských věd a příbuzných oborů. Kniha poskytuje čtenáři přehled sou-
časných poznatků o chemickém složení potravinářských surovin, potravin a dalších přírodních produktů. Vedle 
rozsáhlého přehledu fyzikálně-chemických, chemických a biochemických vlastností a významných reakcí, které pro-
bíhají při skladování, kulinárním a technologickém zpracování potravin, je pozornost věnována také různým aspek-
tům jejich chemické bezpečnosti. Učebnice vychází ve dvou dílech, v jednotlivých kapitolách se zabývá aminokyse-
linami, peptidy a bílkovinami, tuky a jinými lipidy, sacharidy, vitaminy, minerálními látkami, pitnou vodou a vodou  
v potravinách, senzoricky aktivními sloučeninami, které ovlivňují vůni, chuť a barvu, dále jsou zahrnuty antinutriční a 
toxické složky potravin, přídatné (aditivní) a kontaminující látky, včetně technologických kontaminantů, a související 
potravinářská legislativa. 
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Putování za sýry
EVROPSKÉ SÝRY

S CHRÁNĚNÝM OZNAČENÍM 
3. část

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., 
Českomoravský svaz mlékárenský

V dalším putování za evropskými sýry s chráněným ozna-
čením původu a chráněným zeměpisným označením vás 

tentokrát pozvu do Švédska, Irska, Spojeného království Vel-
ké Británie a Severního Irska a naší další sýrařskou exkurzi 
tentokrát zakončíme v sýrařské velmoci, v Nizozemí.

Švédsko 

Ačkoliv Švédsko není příliš známé jako 
tradiční výrobce sýrů a obdobně jako do dal-
ších severských zemí se sem zpočátku sýry 
spíše dovážely, přesto i zde najdeme některé 

zajímavé výrobky, které si bezesporu naši pozornost zaslou-
ží. Na studeném severu mělo tradici spíše ovčí sýrařství, ale 
skutečnou specialitou byly sýry vyráběné z mléka sobů. Pří-
kladem toho může být sýr Lapparnas, se kterým se dnes již 
jen výjimečně setkáme v Laponsku. A je jenom škoda, že prá-
vě tato opravdová specialita nenese pečeť chráněného půvo-

du. Produkce sobího mlé-
ka je však natolik nízká, že 
se o významnějším rozšíře-
ní pravděpodobně už nedá 
uvažovat.

Přesto i ve Švédsku 
najdeme zástupce, který 
je jako jediný z dnešních 
švédských regionálních 
sýrových specialit zaevi-
dován na seznamu výrob-
ků s chráněným země-
pisným označením. Tím 
zástupcem je sýr s vypoví-
dajícím jménem Sveciaost. 
„Svecia“ totiž znamená 
latinsky Švédsko a „ost“ 
je švédské slovo pro „sýr“, 
čili jednoduše „švédský 
sýr“. Jedná se o sýr z kravského mléka, který existuje v mno-
ha typech tvarů (bochníky i bloky) i chutí, a i když je chráněn 
jako zeměpisná specialita, je spíše napodobeninou tradič-
ních holandských sýrů. Švédové ho konzumují buď čistě pří-
rodní, velmi oblíbené jsou však různé aromatizované varian-
ty, např. s hořčičným semínkem, hřebíčkem, kmínem. Sýry 
„Svecia“ jsou nabízeny rovněž v několika stupních zralosti. 
„Mladý“ má velmi jemnou konzistenci a svěží chuť, jak sýr 
stárne, získává na pikantnosti. 

Z dalších švédských sýrů stojí za zmínku ještě jeden vý-
robek, i když nechráněný, a tím je Herrgårdsost, což doslova 
znamená „sýr z panského statku“, který tvarem a chutí připo-
míná dobře prozrálý švýcarský gruyére.

Irsko

Irské mlékárenství zaujímá v Evro-
pě jistě významné postavení, a kdo by ne-
znal především proslulé irské máslo „Kerry-
gold“, které se stalo i jakousi ikonou tohoto 

věčně zeleného ostrova. Budeme-li však mluvit o sýrech, už 
to tak významné nebude, a přehlédneme-li nespočet druhů 
cheddarů, jejichž výroba se sem rozšířila z Velké Británie, 
už mnoho vyslovených zvláštností nenajdeme. Je to asi dáno 
tím, že postoj Irů k sýrům nebyl v minulosti nikdy dominant-
ní a sýry pravděpodobně nebyly ani součástí jídelníčku pů-
vodních keltských obyvatel. V příručkách o sýrech se však 
dočteme, že „…s příchodem nizozemských přistěhovalců se 
v sýrařství začala situace měnit a moderní irské sýry v sobě 
nesou mystickou magii keltské země a závan melancholie“. 
A to mohu potvrdit osobně, protože jeden z mých sýrař-
ských učitelů, dnes již ne-
žijící Holanďan pan Cees 
Baars, který byl ředitelem 
nizozemské společnosti 
Leerdammer, koupil kdy-
si v Irsku významnou ze-
mědělskou usedlost, aby 
na ní vyvíjel nové zajíma-
vé druhy sýrů a učil svůj 
irský personál nejenom 
sýrařským tradicím, ale 
také marketingu a umě-
ní prodávat. Mnohé jeho 
speciality, ve kterých byla 
ukryta právě ona „keltská

ho mléka, který existuje v mno-
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mystika“, se později, i když ve velmi omezeném množství 
dostaly i na německý trh.

Jediným současným irským sýrem na seznamu CHOP je 
od roku 1998 sýr s názvem Imokilly Regato. Tento produkt vy-
rábí malá družstevní společnost Dairygold Cooperative v Mo-
gely v hrabství Cork. Vymezená geografi cká oblast se nachází 
na ploše asi 3 000 km2 na jihovýchodě země. Sýr dostal své 
jméno podle baronství Imokilly, ze kterého podle tradice po-
chází. Chov mléčného dobytka a zpracování mléka má v této 
oblasti dlouholetou tradici zasahující až do středověku. Opět 
je zde proslulá výroba másla, ale v historických pramenech 
najdeme také informace o výrobě sýrů podobných našim tva-
růžkům. Na zmíněnou tradici navázalo až v roce 1930 druž-
stvo Imokilly Cooperative a teprve po sloučení s dalším druž-
stvem Mitchelstown v roce 1973 došlo k obnovení dřívější 
sýrařské tradice a s využitím moderních technologických po-
znatků byl vyvinut tento „staronový“ sýr. Imokilly Regato se 
vyrábí výlučně z mléka pasoucích se krav v období od břez-
na do října. Toto mléko obsahuje jednak vysoké množství 
β-karotenu poskytující sýrům po uzrání výraznou slámově 
žlutou až zlatokrémovou barvu, zelená pastva s charakte-
ristickou přímořskou květenou ale také ovlivňuje zastoupe-
ní mastných kyselin s nízkým bodem tání v mléčném tuku, 
který dotváří charakteristickou chuť sýra. Polotvrdý sýr se 
formuje do tvaru bochníků, které se dvakrát solí – poprvé 
v solné lázni a podruhé na sucho při ošetřování v průběhu 
9–12měsíčního zrání. Sýr má velmi příjemnou charakteris-
ticky pikantní chuť. 

V Irsku se samozřejmě vyrábí celá řada sýrů známých 
z jiných zemí – ať už to jsou již zmíněné cheddary, modré 
sýry, sýry camembertského typu či tvrdé sýry švýcarského 
typu. Irish Cheddar se dnes prodává po celém světě a pro své 
atraktivní obchodní balení je velmi populární mezi obchod-
níky, oblíbený je ale také ve velmi vyzrálé variantě, nazývané 
Irish Vintage Cheddar. Opravdovou chuťovkou z Irska je sýr 
s omývanou kůrou  Ardrahan, vyráběný z kravského mléka. 
Na řezu má sýr řadu malých sýrových oček a jeho chuť je pří-
jemně svěží a máslová. Tyto posledně zmíněné sýry však na 
seznamu chráněných sýrů nejsou.

Velká Británie

Mezi skutečné sýrařské země však ná-
leží Spojené království Velké Británie a Se-
verního Irska. Sýry se zde staly samozřejmou 
součástí stravy již v době římské, a navíc an-

glický výraz pro sýr „cheese“ pochází vlastně z latinského 
„caseus“. Sýrařské řemeslo se v Anglii rozvinulo výrazněji
v 15. století, a to také pod vlivem cisterciánských mnichů, 
kteří zde sýry podle dochovaných záznamů vyráběli již pod-
statně dříve. Nejlepší sýry pocházejí z oblasti Cheddaru, Che-
shire, Shropshire, Banbury, Suffolku a Essexu. Po druhé svě-
tové válce bohužel z trhu zmizely některé regionální speciality 
z Anglie, Skotska a Wallesu, naštěstí se později k obnovení 
tradic zemědělci a mlékaři zase přihlásili. Chov mléčného sko-
tu na britských ostrovech jednoznačně profi tuje z příznivého 
relativně teplého klimatu bohatého na srážky, a šťavnatá pas-
tva tak poskytuje dojnicím dostatek živin. Od osmdesátých let 
minulého století se vedle rozšířených velkoprůmyslových sýrů 
do popředí stále více opět dostávají regionální sýrové speciali-
ty ze statků, zemědělských usedlostí a z malých lokálních sý-
ráren. Velmi často se přitom jedná o sýry cheddarového typu 
a napodobeniny známých evropských sýrů, najdeme zde však 
i některé skutečné rarity.

Podívejme se nyní na zástupce z kategorií CHOP 
a CHZO. Jsou jimi:

Chráněné označení původu
Sweledale Cheese, White Stilton Cheese, Blue Stilton Cheese, 
West Country farmhouse Cheddar Cheese, Staffordshire 
Cheese, Single Gloucester, Dovedale Cheese, Buxton Blue, 
Bonchester Cheese, Beacon Fell traditional Lancashire 
Cheese.

Chráněné zeměpisné označení
Teviotdale Cheese, Exmoor Blue Cheese, Dorset Blue Cheese.

Na sýr Cheddar 
jsou Britové bezpochy-
by hrdi. Protože dnes 
není s výjimkou sel-
ského cheddaru (West 
Country farmhause 
Cheddar Cheese, na ob-
rázku) chráněn ani vý-
robní postup, ani ná-
zev sýra, mohla se jeho 
výroba rozšířit po ce-
lém světě a tento sýr je 
v současnosti asi nejví-
ce na světě vyráběným 
sýrem vůbec. Zajíma-
vé je, že sýr nepochá-
zí přímo z Cheddar Gorge, jak se mnozí lidé domnívají, ný-
brž ze sousední menší vísky Mendip Hills, kde se vyráběl již
v 16. století. O rozšíření sýra do celého světa se vlastně za-
sloužili sedláci z původní výrobní oblasti „v západní zemi“ 
(proto tedy: West Country), kteří když emigrovali např. do 
Ameriky, Austrálie či jižní Afriky, tak si často sebou brali re-
cept na výrobu „farmhause cheddar“. To je tedy i důvodem, 
proč je dnes např. v Kanadě, USA, Austrálii či JAR výroba 
sýra pod stejným názvem tolik rozšířená a populární. Princi-
pem výroby čedaru je dobré prokysání sýřeniny, která se po 
nakrájení a následném rozemletí a nasolení formuje do vel-
kých forem a teprve poté zalisovává. Farmářské sýry mají tvar 
velkých válců o výšce a průměru 35–40 cm a hmotnosti okolo 
28–30 kg, průmyslová výroba byla již přizpůsobena na prak-
tičtější blokové formy a následné zrání ve fóliích. Sýry se vy-
rábějí v mnoha barevných variantách, od bílé po žlutou nebo 
přidáním portského vína také v červeně mramorové barvě, 
nebo po přídavku dalších chuťových komponent i v jiných ba-
revných odstínech. West Country farmhouse Cheddar Cheese 
má však vždy barvu slonové kosti. Doba zrání se různí, nic-
méně kvalitní sýr musí zrát nejméně 5 měsíců. Jsou však zná-
mé i vysoce pikantní sýry, které zrály jeden i více let. 

Beacon Fell tra-
ditional Lancashire 
Cheese by se dal ozna-
čit za menší a mladší 
variantu sýra Cheddar. 
Sýr pochází z hrabství 
Lancashire a vyrábí 
se ze syrového krav-
ského mléka, jehož 
mimořádná kvalita je 
dána pastvou dobyt-
ka v přímořské pas-
tevní krajině. Válce 
sýrů mají hmotnost 
okolo 20 kg nebo se 
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také vyrábějí v menší formě okolo 5 kg. Sýry zrají vý-
lučně pod vlastní kůrou, která bývá po 3–6 měsících již
značně tvrdá. Mladé sýry se nazývají „Creamy Lancashire“, 
mají světlou barvu, jemnou chuť a poměrně drobivou textu-
ru, dozrálé sýry bývají tmavé, konzistence je pevnější a chuť 
výrazně aromatická („tasty Lancashire“).

Single Gloucester 
je sýrem, jehož historie 
se datuje až do 8. stole-
tí. Vždy patřil pro svou 
nasládlou a pikant-
ní chuť mezi oblíbené 
a ceněné sýry a jeho vý-
znam posílil ještě více 
od 16. století v souvis-
losti se zprůmyslněním 
původní rukodělné vý-
roby v oblasti Glouces-

tershire. Sýr tvaru bochníku o hmotnosti okolo 14 kg se vyrá-
bí výlučně ze syrového kravského mléka. Pro výrobu se mísí 
večerní odsmetaněné mléko s plnotučným ranním mlékem 
a v technologii se opět využívá proces čedarování. Zrání trvá 
4–6 měsíců. Dnes se již více vyrábí Double Gloucester, který 
má dvojnásobnou velikost a hmotnost. Mléko pro jeho výrobu 
se však pasteruje a je plnotučné. Tento nový druh se vyrábí na 
jihozápadě Anglie a už není zapsán na seznamu CHOP.

Králem anglic-
kých sýrů je bezpo-
chyby Blue Stilton 
pocházející z hrab-
ství Nottinghamshire, 
Derbyshire a Leices-
tershire. Název zís-
kal podle stejnojmen-
né vesničky Stilton, ve 
které se sice nevyráběl, 
ale kde byl v místním 
hostinci nabízen cestu-
jícím, o čemž se může-
me dočíst v románech 
Daniela Defoe a Ale-
xandera Pope, kteří 
tak nepřímo přispěli 
k popularitě sýra. 

Podle legendy 
našla jistá Elisabeth 
Scarbrow více než 300 
let starý recept na sýr 

nazývaný „Lady Beaumont´s Cheese“ nebo také „quenby“ 
a začala ho postupně vylepšovat. V receptu byl popsán způsob 
míchání smetany z ranního mléka z předchozího dne s ran-
ním mlékem plnotučným právě nadojeným. Tato směs získala 
vysokou tučnost, která je pro sýry Stilton tak příznačná. 

Sýr se formuje do tvaru vysokého válce s průměrem oko-
lo 25 cm, výšky 30–39 cm, o hmotnosti 6,5–8 kg. Pro mimo-
řádné příležitosti se vyráběly tzv. sýry „Stilton commemo-
rative“, které dosahovaly až 30 kg. Nažloutlá pokožka sýra 
s bílými fl eky s postupujícím zráním tmavne a stává se drs-
nou až zkornatělou. Těsto sýra má barvu slonoviny s velmi bo-
hatým mramorováním ušlechtilé modré plísně. Mladší, ještě 
nevyzrálé sýry jsou velmi jemné chuti a ne tolik slané, jako je 
typické u jiných modrých sýrů. V důsledku vysoké tučnosti su-
roviny je výsledný chuťový vjem máslový s pikantním tónem 
použité plísně. Déle zrající sýry jsou naopak velmi aromatic-
ké a pikantní.

Označení CHOP 
nese také „bílý“, tzv. 
White Stilton, kte-
rý je ještě mladým sý-
rem bez vytvořeného 
modrého žilkování. 
Jedná se o velmi jem-
ný čerstvý sýr s mimo-
řádně vlhkou struk-
turou těsta, do které 
se často ještě zapra-
covávají bylinky či čerstvé ovoce, např. meruňky, borůvky, 
brusinky aj. Takovéto sýry je lepší konzumovat chlazené 
bez předchozí temperace, kdy při nízké teplotě lépe vynikne
jemnost a čerstvost mladého sýra harmonizující se svěží 
chutí ovoce.

V gastronomii 
a na výstavách se se-
tkáme často také s tím, 
že se do bochníka sýra 
zasune otevřená obrá-
cená lahev červeného 
vína nebo portského, 
které pak postupně di-
funduje do těsta, zvlh-
čuje jej a vytváří zají-
mavý chuťový vjem. 
Podobně se to prakti-
kuje i s italskou gor-
gonzolou. Nelze však 
tvrdit, že by tento zvyk 
nějak výrazněji přispěl 
ke zlepšení kvality 
sýra, je to však zajisté 
jedna z méně obvyk-
lých úprav a způsobů 
podávání. (Na obráz-
ku ukázka z německé-
ho veletrhu InterMop-
ro v roce 2008).

Nizozemí

Naše dnešní putování za zajímavý-
mi sýry zakončíme v sýrařské velmoci, Ni-
zozemsku. Mluvit o holandských sýrech 
znamená mluvit tak trochu o holandských 

dějinách, protože se zde sýry vyrábějí již po dlouhá staletí 
a nejstarší doklad se o tom datuje z období asi 1 600 let před 
naším letopočtem. Při vykopávkách ve Frísku se v mohylách 
našly nádoby a formy pro výrobu sýrů, které tuto skutečnost 
dokazují. Své jméno si však holandské sýry našly až ve stře-
dověku, kdy se jejich kvalita a chuť stala známou doslova po 
celé Evropě. Sýr byl v té době uznáván dokonce i jako plati-
dlo. V roce 1266 vznikl v Haarlemu první sýrový trh, záhy 
poté následovaly Leiden, Oudewater a Alkmaar. Obyvate-
lé těchto měst dostali přezdívku „sýrové palice“, a to podle 
tvaru formy, která pro výrobu sýrů sloužila. Teprve ke konci 
19. století došlo s vývojem nových technologií k rozvoji sý-
rařství od rukodělné výroby k průmyslové. Kvalita sýrů se 
zvýšila a dnes je průmyslově vyráběno již téměř 98 % všech 
holandských sýrů. Jakost holandských sýrů je už od obdo-
bí středověku velmi pečlivě kontrolována a Nizozemí jako 
přední světový výrobce a vývozce sýrů udává tón na meziná-
rodních trzích. 
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Přestože je Nizozemsko tak významnou sýrařskou zemí, 
má na seznamu CHOP pouze čtyři sýry:

�  Boeren-Leidse kaas met sleutels (Selský leidenský sýr
s klíči)

�  Noord-Hollandse Gouda (Severoholandská gouda)
�  Noord-Hollandse Edammer (Severoholandský edam)
�  Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas

V současné době Nizozemí usiluje také o zápis sýrů na-
zvaných Gouda Holland a Edam Holland na seznam s chrá-
něným zeměpisným značením, tento záměr však naráží na po-
měrně silný odpor mezinárodní komunity vzhledem k tomu, 
že stejně tak jako např. u sýru typu cheddar a dalších tyto sýry 
po svém mezinárodním rozšíření již dávno zdruhověly. Obě 
severoholandské varianty si nicméně svoji ochranu plně za-
sluhují.

Gouda je asi vůbec nejslavnějším holandským sýrem, 
který dostal své jméno podle města Gouda, kde se s ním po 
staletí obchodovalo. Svůj skutečný původ má však v provinci-
ích Zuid-Holland a Utrecht, dnes je však její výroba rozšířena 
nejenom v celém Nizozemí, ale vlastně po celém světě. V Ni-
zozemí se dosud vyrábějí tři kategorie sýra:

Noord-Hollandse goudse kaas – toto označení nesou 
sýry, které jako jediné mají uznán chráněný původ (CHOP) 
a vyrábějí se v přímořských polderech severně od Amsterda-
mu. Na kaseinovém štítku (Nederlandse kaasmerk) s identifi -
kací druhu sýra je uveden symbol „NH“. Je velmi zajímavé, že 
tyto průmyslově vyráběné sýry smějí nést toto ochranné ozna-
čení, které jinak nemohou používat žádné farmářské sýrárny 
v oblasti, vyrábějící naprosto tradiční selskou goudu (Goudse 
boeren kaas). Často se hovoří o tom, že je to zřejmě výsledkem 
promyšleného tahu průmyslové lobby jednoho z největších 
producentů, společnosti Friesland-Campina. Dalšími varian-
tami jsou Holland-Brabantse goudsee kaas, které se vyrábějí 
v provinciích Zuid-Holland, Utrecht a Brabant a jsou ozna-
čovány písmeny „HB“ a Friese goudse kaas (Fríský sýr gou-
da) nesoucí na logu zkratku „FF“ a vyrábějící se v provinciích 
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijsel a častečně v oblasti 
Gelderland.

Gouda se vyrábí v několika stupních zralosti, od mladé 
– jednoměsíční (jong) přes středně dozrálou – dvouměsíční 
(jong belegen), dozrálou – čtyřměsíční (belegen) až po sku-
tečně velmi zralou (extra belegen) zrající více jak půl roku. 
Známé jsou však i „overjarige kaas“, tedy sýry zrající více než 
rok, které jsou v chuti velice pikantní.

Pro výrobu se používalo původně kravské mléko, později 
se rozšířila výroba i na sýry z mléka koz či ovcí. Gouda se po-
většinou formuje do tvaru asi 12kg bochníku, dnes jsou však 
známé i další formáty, ať už malé bochníčky 4–5kg nebo prů-
myslem postupně rozšířené hranoly a blokové sýry. Výroba 

sýra je také jednou „velkou kuchařkou“ a sýraři své sýry nabí-
zejí také s řadou ochucení a přísad, např. česnek, kmín nebo 
tzv. římský kmín (kumín), hořčičné semínko, zahradní bylin-
ky, chilli papričky, kopřivová nať, česnek medvědí a mnoho 
dalších.

Název sýra Edam byl odvozen od stejnojmenného pří-
stavního městečka Edam am Ijseelmeer v severním Ho-
landsku, ve kterém se se sýrem obchodovalo již ve 14. sto-
letí a odkud putoval sýr na lodích do okolního světa. Na 
selských statcích v provincii Noord Holland se sýr vyráběl 
už před staletími a stejně tak jako jeho „holandská sestra“ 
Gouda postupně zdruhověl a rozšířil se po celém světě. Stej-
ně tak jako u goudy nese chráněné označení původu pou-
ze varianta Noord Holandse Edammer. Původně se vyráběl 
z mléka čerstvého plnotučného, dnes už vzniká ze směsi vy-
zrálého, částečně odstředěného večerního mléka a čerstvě 
nadojeného mléka ranního. Nejznámějším a také původním 
tvarem pro sýr je koule o hmotnosti asi 2 kg, známé jsou 
i koule menší (okolo 1 kg). Tento oblíbený sýr se však dnes 
již více tvaruje do bloků, hranolů či tzv. cihel. Populárními 
jsou také tzv. „baby-edamy“ ve tvaru malých zploštělých bo-
chánků či také tzv. Commisiekaas – „Komisní sýr“ (neboli 
dvojitý edam), který se tvaruje do formy koule o hmotnos-
ti 3–4,5 kg.

Edam obsahuje
obvykle 40 % tuku v su-
šině, těsto je zlatožluté 
s malým počtem men-
ších oček. Tradiční sýr 
má kulatý tvar nahoře 
a dole lehce zploště-
lý. Vybrané sýry zrály 
až tři roky, čímž se do-
sáhlo extrémně tvrdé konzistence a sýr bylo možné expor-
tovat do vzdálených a/nebo teplých zemí. Tvrdosti sýra bylo 
údajně využito v roce 1841 v jedné z jihoamerických válek, 
kdy Edamské koule uruguayská fl otila vystřelovala z děla na 
argentinské protivníky. V roce 1849 Holandsko poprvé v his-
torii vyvezlo více než milion liber sýra Edam. Z tohoto roku 
také pochází tržnice v Edamu na náměstí Jana Niewena, kde 
se dodnes s tímto sýrem obchoduje.

Zcela unikátním sýrem je pak Boeren-Leidse kaas met 
sleutels, tedy „Leidenský selský sýr s klíči“. O co se to vlastně 
jedná? Zcela původně se na selských statcích kolem Leide-
nu vyráběly sýry s kmínem a ještě dnes v této oblasti najdeme 
na 20 statků, které rukodělně takovéto sýry vyrábějí. Sýry po-
znáte podle otisku městského erbu se dvěma zkříženými klíči 
– a proto tento neobvyklý název. Neobvyklá je však i výrobní 
technologie. K výrobě se používá částečně odtučněné syrové 
kravské mléko. Dnes se však již setkáme i s průmyslovou vý-
robou, při které se používá už jen mléko pasterované. Po zasý-
ření se do jedné části sýřeniny přidává kmín a při formování se 
postupně překrývá část sýřeniny čisté se sýřeninou kmínovou, 
přičemž na spodní a vrchní straně je vždy pouze bílá sýřenina. 
Po prvním slabém zalisování se pak sýrová hmota zabalená do 
plátěné plachetky přendá do forem a druhý den se v nich lisuje 
podruhé. Při tom se sýr opatří sýrovou známkou s oněmi dvě-
ma zkříženými klíči z erbu města Leidenu. Hotový sýr mívá 
většinou 20 %, popř. 32–36 % tuku v sušině a na první pohled 
jej poznáte podle bochníčků (asi 8–10kg) opatřených červe-
ným voskem. Zajímavostí je, že recept na výrobu sýra dovezli 
holandští námořníci v 17. století do Norska, kde se dodnes vy-
rábí tento sýr se zkříženými klíči také. V Norsku se však jme-
nuje Nøkkelost, protože „nøkkel“ znamená v norštině klíč.

Pokračování v příštím čísle 
�
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Drůbežářský závod Klatovy a. s.
ul. 5: května 112, 339 01 Klatovy

tel.: 376 312 740, fax: 376 311 360
e-mail: dzklatovy@dzklatovy.cz, www.dzklatovy.cz

PROŽIJTE VOŇAVÉ A POHODOVÉ VÁNOCE 
S KUŘECÍMI VÝROBKY PRÁVĚ OD NÁS

Vyberte si z naší 
bohaté nabídky 
kuřecího masa, 
kuřecích specialit, 
polotovarů a uzenin 
v obchodní sítích
v rámci celé
České republiky.

Klatovské kuře vždy chutné

Děkujeme všem 

obchodním partnerům

za přízeň v roce 2009.

Přejme klidné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví do 

nového roku 2010.

Ústav technologie mléka a tuků VŠCHT Praha
ve spolupráci

s Českomoravským svazem mlékárenským
a Českou společností chemickou

pořádá ve dnech 20. a 21. ledna 2010

Celostátní
přehlídky sýrů

a konferenci

Mléko a sýry

Bližší informace jsou uveřejněny na internetové 
stránce http://www.vscht.cz/tmt/prehlidky
nebo je možné získat informace telefonicky

na č. 220 443 831 (přehlídky – doc. Ing. L. Čurda, CSc.) 
a 220 443 271 (konference – doc. Ing. J. Štětina, CSc.).

Organizátoři zvou srdečně všechny zájemce
a těší se na setkání na 13. ročníku

Celostátních přehlídek sýrů
a konference Mléko a sýry.

eeeeechchchhhnnnnonooolololologigieee mlmlllékkéké aa aaaaa tutututukůkůůůkkkůůůůůůůůů VVVVVVVVVVVVVVŠCŠŠCŠCŠCŠCŠCŠCŠCŠCŠCŠCŠŠŠŠCŠCCŠCCCCCCHHHTHTHHTHTTTTHHHH PPPP

kokos � vaječný likér � stracciatella � chocoballs � borůvka � meruňka � jahoda � lesní směs � višeň � oříšek

PF 2010

Děkujeme

našim obchodním 

partnerům

za důvěru

a s přáním 

příjemného prožití 

vánočních svátků

a mnoha úspěchů 

v roce 2010

se budeme těšit

na další

spolupráci.
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Studentský projekt 
„WIVES“ se podařil 

Příklad spolupráce českých 
a rakouských studentů 

potravinářství 

Ing. DANA KOPÁČKOVÁ,
SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí,

Veselí nad Lužnicí

Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního pro-
středí působí v jihočeském Veselí nad Lužnicí od roku 

1993. Protože ale nejsou jižní Čechy pouze nádhernou pří-
rodou, o kterou se musejí starat ekologové, ale že jsou také 
onou „zemí živitelkou“ s rozvinutým potravinářským prů-
myslem, byla v roce 2000 studijní nabídka školy rozšířena 
nejprve o obor „Analýza potravin“ a o čtyři roky později zača-
la výuka oboru „Technologie potravin se zaměřením na zpra-
cování mléka“. Od letošního školního roku se vyučuje obor 
„Technologie potravin“ s komplexním zaměřením na potra-
viny a biotechnologie. A právě pro potravinářské specializace 
se podařilo veselské škole navázat spolupráci s Vyšším spol-
kovým výukovým a výzkumným střediskem (HBLuFA) Fran-
cisco Josephinum v dolnorakouském Wieselburgu. Jedná se 
o vyšší zemědělsko-potravinářskou školu, která byla založe-
na před více než 100 lety a která má v Rakousku velmi dob-
rý zvuk.

Vlastní spolupráce byla zahájena prostřednictvím ře-
šení odborného studentského projektu, který byl jednoduše 
nazván „WIVES“. Tato zkratka v sobě ukrývá počáteční pís-
mena názvů měst, kde obě školy sídlí, tedy WI = Wieselburg 
a VES = Veselí.

Zvoleným tématem projektu bylo sledování kvality syro-
vého mléka určeného pro výrobu sýrů z pohledu obou zapo-
jených potravinářských škol. Na řešení se z rakouské strany 
podíleli studenti 5. ročníku oboru „Technologie potravin a bio-
technologie“ a z jižních Čech to byli žáci 4. ročníku potravi-
nářských oborů „Analýza potravin“ a „Technologie potravin 
se zaměřením na zpracování mléka“. Tento zajímavý výukový 
studijní projekt byl fi nančně podpořen sdružením „Jihočeská 
Silva Nortica“ z Fondu malých projektů v rámci podpůrného 
programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – 
Česká republika“.

Obsahem experimentálních prací bylo chemické, tech-
nologické a mikrobiologické hodnocení mléka určeného pro 
výrobu sýrů v Jihočeském kraji a v Dolním Rakousku. Che-
mická a technologická analýza zahrnovala stanovení obsa-
hu bílkovin titrační, tzv. Steineggerovou metodou, sledování 
kysací schopnosti a syřitelnosti mléka. Mikrobiologické roz-
bory se týkaly stanovení celkového počtu mikroorganismů, 
stanovení koliformních bakterií a důkazu přítomnosti sporo-
tvorných anaerobů Weinzirlovou zkouškou. Studenti se při 
řešení zajímali také o posouzení sezonního vlivu krmiva doj-
nic na výslednou jakost mléka, a proto naplánovali své analý-
zy u cisternových vzorků mléka jak na jarní, tak na podzim-
ní krmné období. Experimenty byly uskutečněny v měsících 
březnu a v září.

První důležitý úkol před zahájením měření připadl peda-
gogům obou škol. Bylo totiž nejprve nutné dohodnout a sla-
dit přesný časový harmonogram náběrů vzorků, sjednotit 
a upřesnit laboratorní metodiky, zajistit použití stejných che-
mikálií a především pak diagnostických živných půd.

Aby se na vlastní měření studenti dobře připravili, od-
startovali své experimenty nejprve „nanečisto“ již v únoru 
letošního roku. Pod vedením odborných učitelů analyzovali 
dva stejné kontrolní vzorky syrového mléka a následně si vzá-
jemně porovnávali a ověřovali dosažené výsledky. 

Stanovení syřitelnosti mléka

Studentky při práci v mikrobiologické laboratoři
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O měsíc později bylo na obou školách zahájeno vlastní 
experimentální sledování. Odběry vzorků a měření postup-
ně proběhly ve dvou termínech: jarní ve dnech 3.–12. břez-
na a podzimní v období 14.–23. září 2009. Ve sledovaných 
obdobích bylo v každé ze škol analyzováno celkem 36 vzor-
ků mléka.

Hlavním záměrem studentského projektu nebylo od-
halit, zda jihočeská Madeta nebo rakouští mlékaři pracují 
s kvalitnější vstupní surovinou. Školní laboratoře totiž nejsou 
špičkovými akreditovanými pracovišti a na základě časově 
omezených náběrů vzorků by ani nebylo možné jednoznačně 
rozhodnout o skutečné jakosti mléka. Hlavním smyslem celé-
ho projektu však bylo zdokonalení praktické přípravy studen-
tů a získání nových zkušeností v laboratořích i v mlékárenské 
technologii. Ačkoliv pracovali žáci pod odborným dozorem 
svých pedagogů, byl kladen velký důraz na jejich samostat-
nost, zodpovědnost a také schopnost dobře si naplánovat 
a zorganizovat laboratorní práci.

Podmínkou spolufi nancování projektu ze strany sdruže-
ní „Jihočeská Silva Nortica“ bylo vypracování souhrnné hod-
notící zprávy formou počítačové prezentace, a to v českém 
a německém jazyce. Závěrečná prezentace výsledků měře-
ní proběhla u příležitosti studentské konference dne 8. října 
2009. Studenti z obou škol, kteří byli do společného projek-
tu zapojeni, se na tuto událost oblékli do světle modrých tri-
ček opatřených logem projektu. Světle modrá barva symboli-
zovala zkoumané mléko. Jednotliví řešitelé postupně hovořili 
o použitých laboratorních metodách, principech stanovení 
a seznamovali asi stovku přítomných posluchačů s výsledky 
svých experimentálních analýz a jednotlivými závěry projek-
tu. Zdařile provedená počítačová prezentace naměřených vý-
sledků byla doplněna přehlednými grafy a zpestřena také bo-
hatou fotografi ckou dokumentací pořízenou při provádění 
laboratorních prací.

Součástí programu závěrečné studentské konference 
bylo rovněž přednesení dvou odborných přednášek. Rakous-
ký pedagog nejprve hovořil o využití plodů méně známé dřevi-
ny, dřínu obecného, při výrobě několika regionálních specialit 
– džemu, sirupu a likéru. V přednášce z Čech se zase přítom-
ní dozvěděli více o tradičních českých zemědělských pro-
duktech a potravinách se zapsaným chráněným označením

původu či chráněným zeměpisným označením. Obě prezen-
tace byly doplněny výstavkou a ochutnávkami zmiňovaných 
produktů. A protože hlavní téma celého projektu bylo mléko, 
degustovaly se samozřejmě také sýry: tradiční „Olomoucké 
tvarůžky“, „Jihočeská Niva“ a „Zlatá Niva“ z Madety a stu-
dentské sýry vyrobené v rámci výuky ve školním rakouském 
poloprovoze.

Projekt „WIVES“ navíc umožnil studentům i pedago-
gům z obou škol poznat spřátelenou zahraniční školu s po-
dobným studijním zaměřením. Při návštěvě českých studentů 
v Rakousku se k nim rakouští kolegové chovali velmi vstříc-
ně a pohostinně. Kromě prohlídky svého studijního a výzkum-
ného centra zajistili návštěvu regionální zemědělské výstavy 
„Ab Hof“ (tedy „Ze dvora“) ve Wieselburgu a rovněž prohlíd-
ku ukázkové pekárny „Wunderwelt des Backens“ (Svět divů 
pečení) v Petzenkirchenu. Rakouští středoškoláci si v jižních 
Čechách prohlédli partnerskou školu, seznámili se s výrobou 
sýrů a společně se svými českými přáteli zavítali také do Prahy. 

Myslím, že velmi cennou pro studenty byla nejenom 
vlastní práce v laboratořích, ale především zpracování a pří-
prava její závěrečné prezentace. Studenti se spolupodíleli na 
přípravě souhrnných tabulek z měření, výsledky diskutovali 
s pedagogy odborných předmětů, formulovali závěry a podí-
leli se rovněž na výsledné grafi cké podobě prezentace. Kladně 
lze hodnotit také zdokonalení jejich jazykových dovedností.

Řešením projektu „WIVES“ odstartovala nová etapa 
vzájemné spolupráce potravinářských škol z jižních Čech 
a Dolního Rakouska, jejichž studenti i pedagogové se již 
dnes těší na další vzájemnou výměnu zkušeností a pravidelná
setkávání.  

�

Prezentace výsledků projektu „WIVES“ na závěrečné studentské konferenci
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Todor Gudev 
– podnikatel 

a sběratel 
Ing. Todor Gudev, úspěšný český mlékárenský manažer, po-

kračovatel úspěšné mlékárenské značky LAKTOS. Bulhar, 
který našel v naší zemi druhou domovinu a který nezarmoutí 
své osobní, ale i obchodní přátele. Vitální a pracovitý chlap, 
který se vedle své práce věnuje také řadě dalších činností a ko-
níčků. 

Otec Todora Gudeva pochází z malé vesničky nedale-
ko řecké Soluně, kde se narodil a žil do svých 15 let. Později 
s rodinou přeběhli řecko-bulharské hranice a usadili se v ma-
lebném bulharském městě Nevrokop u řeky Mesta na úpatí 
tří velehor Pirin, Rodopi a Rila. Nevrokop – v minulosti stará 
římská pevnost – se teď jmenuje Goce Delčev. Tam se také To-
dor narodil a žil do pěti let. Matka pocházela z velmi vážené 
rodiny. Její otec vystudoval 7letou teologickou fakultu v Caři-
hradě a byl dlouhá léta učitelem a ředitelem gymnázia. Matka 
byla porodní asistentkou, otec inženýr se specializací na lesní 
stavby. V roce 1951 se rodina odstěhovala do Burgasu. Zde 
také vystudoval pětiletou průmyslovou střední školu, ještě za-
stara podle německého vzoru, na které učili učitelé vystudo-
vaní ve Francii nebo Německu.

Po skončení střední školy odešel na vysokou školu do 
Sofi e, kde se po druhém roce úspěšně zúčastnil konkurzu na 
studium za hranicemi – buď ve Francii typografi i nebo v Čes-
koslovensku obor chemické a potravinářské stroje. U kamará-
dů si opatřil informace, jak se studuje ve Francii a jak v Praze,

a v roce 1966 přišel do Prahy. Nedalo se odolat: na kolejích 
po dvou, nejhezčí dívky na světě, pivo za korunu dvacetpět. 
Nastoupil na ČVUT do druhého ročníku po měsíčním kurzu 
češtiny. Na studium rád vzpomíná, na škole prožil i rok 1968. 
Po promoci se vrátil do Bulharska, kde měl vojenskou povin-
nost – rok v důstojnické škole a rok u útvaru. V roce 1973 se 
vrátil do Prahy, kde dělal řádnou vědeckou aspiranturu a kde 
ji v roce 1976 obhájil. Protože měl bulharské stipendium, 
vrátil se na tři roky do Bulharska, kde pracoval ve výzkum-
ném ústavu balicí techniky. Byl to moderní ústav, postave-
ný UNESCEM. To již byl Todor ženatý. Manželka, dlouhole-
tá studentská láska, vystudovala VŠCHT Praha, obor kvasná 
chemie a biochemie se specializací – pivo. Pocházela z Trut-
nova a v roce 1975 se narodilo první dítě. Její kvalifi kaci vyu-
žili v sofi jském pivovaru, kde ještě dnes tam vzpomínají na to, 
jak přišla na spoustu nešvarů. 

Z pivovaru odešla a nějaký čas byla v rodině, kdy se jim 
narodilo druhé dítě. V tomto období onemocnělo starší z dětí 
těžkou hepatitidou a podstoupilo dlouhodobé léčení na klini-
ce v Praze, kde byla lepší lékařská péče. A tak se rodina opět 
odstěhovala do Čech. Todorovi se příliš nechtělo, protože 
v Bulharsku si už vybudoval slušnou kariéru.

Starost o dítě byla ale přednější, tak si našel místo tech-
nického náměstka v Severočeských mlékárnách, kam nastou-
pil v roce 1982 se dvěma kufry a se dvěma dětmi. Na nádraží 
v Bohušovicích mu řekl tehdejší ředitel podniku Ing. Vladimír 
Zábský, že slíbený okál není hotový a několik měsíců se musí 
počkat. Tak se celá rodina nastěhovala do jedné místnosti v ho-
telu, kde bydleli půl roku. Nesžili se ani s malými Litoměřice-
mi, a proto Todor přijal nabídku tehdejšího mlékárenského 
koncernového podniku Laktos Praha. Zde nastoupil do funk-
ce vedoucího investičního odboru. Bydlení v počátku bylo opět 
v jedné místnosti na ubytovně, a protože o investicích moc ne-
věděl, musel nastudovat potřebné informace. Studoval také 
postgraduálně na VŠE a školu dokončil v roce 1986. Po skon-
čení studia dostala jeho rodina i byt, tak se mohl začít věno-
vat své práci. Podnik Laktos Praha měl v působnosti mlékárny 
v Praze a Středočeském kraji, celkem 13 závodů. Pod vedením 
Ing. Todora Gudeva byl v každé mlékárně podniku Laktos Pra-
ha zjišťován jeho technický stav a dle něj bylo prováděno zpra-
cování opravného generelu. Nejvíce zanedbané bylo energe-
tické hospodářství a u všech závodů byl zpracován návrh na 
řešení. Některé projekty se bohužel nerealizovaly, protože při-
šel rok 1989 a došlo k rozpadu státního podniku Laktos Praha 
na 13 samostatných státních podniků. Jeden z nich, pod vede-
ním Ing. Todora Gudeva, si ponechal název Laktos s.p. Zůsta-
la v něm část podniku se 72 pracovíky.

„Nový Laktos“ zahrnoval centrální laboratoř, výpočet-
ní středisko, investice a rozvoj a jeho role byla od samého po-
čátku ekonomicky velmi složitá, neboť po původním podniku 
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Laktos Praha zbyly i splátky nemalých úvěrů. Nenašel se ni-
kdo, kdo chtěl tento podnik vést, a tehdejší ministr zemědělství 
Kubát jmenoval Ing. Todora Gudeva ředitelem. To bylo v roce 
1991. A od té doby vede společnost Laktos úspěšně dodnes.

V roce 1992 jako přípravu na nové podmínky absolvo-
val Todor komplexní kurz „EFFECTIVE WESTERN MA-
NAGEMENT PROGRAMME“ který organizovala Libra 
Management Group a Management training na Deutsche 
management akademie Niedersachsen. V 1993 byl státní 
podnik Laktos privatizován. Zůstalo v něm asi 20 pracovní-
ků a fi rma se začala věnovat exportu a importu. Podnik zčás-
ti převzal trhy KOOSPOLU a export se dařil. Laktos hledal 
i nové trhy, Gudev jezdil s exportním manažerem po celém 
světě, tehdy navštívili desítky zemí po celém světě. A fi rma 
měla úspěch.

Od dob jeho obchodních cest se také datuje jeho zá-
jem o sbírku slonů. V rámci programu prohlídky Kapského 
města v JAR se dostali do dolů, kde se dobývaly polodraho-
kamy. Sedm set metrů pod zemí se prodávaly suvenýry, kde 
ho zaujala fi gurka slona, posázená polodrahokamy. Neváhal 
ani chvíli a slona za 300 dolarů koupil. Řekl si, že z každého 
města, které navštíví, si přiveze slona do sbírky. Vzpomněl si 
na vyprávění svého známého, který byl znalec života slonů, 
pro kterého byl slon symbolem síly a moudrosti a i tohle vy-
právění bylo důvodem k tomu, že sbírka slonů se stala jeho 
velkým koníčkem. Zůstalo ale pravidlo, že do ní byly zařaze-
ny jen fi gurky přivezené ze zahraničí anebo fi gurky výjimeč-
né zpracováním, materiálem anebo osobou, od které slona 
dostal. Třeba při návštěvě Venezuely se dostali do kontaktu 
s vysoce postavenými lidmi, protože Laktos tenkrát realizo-
val 70 % českého exportu do této země. Skupinu nedopro-
vázel náš velvyslanec, protože měl nemocného psa, ale syn 
tamějšího ministra zemědělství. Poslední den před odletem, 
v neděli, někdo ze skupiny řekl: „ale on nemá slona!“ V cen-

tru Caracasu byl obchod, který byl zavřený. Našli majitelku, 
která obchod otevřela a nechala vybrat slona do sbírky. Byl ze 
vzácného druhu kamene, ale hlavně – byl z Caracasu. V Sao 
Paulu „ulovil“ slona v obchodě, který byl naproti hotelu, ve 
kterém bydleli. S každým takto přivezeným slonem je spojen 
zážitek nebo vzpomínka. V Zimbabwe sběratele skoro povali-
li na trhu, jak prodejci chtěli, aby koupil slona právě od něho. 
Ale nedalo se vyhnout omylům – v Chile koupil fi gurku slona 
ze vzácného modrého kamene, který údajně léčí oči, a pozdě-
ji po návratu zjistil, že se prodává i u nás a levněji. Z Monte-
videa pochází slon z ulice, kde jsou bleší trhy. Zajímavý slon 
nebo spíš sloni jako sousoší pocházejí z Kuvajtu, nádherná 
dřevořezba je z Austrálie. V Číně udělali fi gurku slona jako 
razítko, a dali tam jméno Todor, ale i v čínštině.

Sbírka slonů tedy není pro Ing. Todora Gudeva pouhou 
kolekcí exponátů, ale skvělými vzpomínkami na země, které 
navštívil a lidi, které tam potkal. 

Ladislav Likler    �
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Ingrovy dny 2010
Dne 3. března 2010 se uskuteční

na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně 
odborný seminář Ingrovy dny.

Jejich součástí bude již 36. ročník
 „Semináře o jakosti potravin

a potravinových surovin“.

Program semináře bude probíhat
v plenárním zasedání

a na něj bude navazovat  posterová sekce.

Vložné 800 Kč
 Zahrnuje organizační poplatky, občerstvení, oběd,

tištěné materiály a CD z akce

Přihlášky přijímáme na adrese:
ingrovy.dny@mendelu.cz 

Garant akce Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Telefon 775 285 392.

HLAVNÍ NÁPLŇ ČINNOSTI:
�   akviziční činnost a aktivní budování obchodních vztahů u stávajících zákazníků 

v celé ČR
�   odborné poradenství a servis zákazníkům, samostatné vedení obchodních jednání

POŽADAVKY:
�   SŠ/VŠ vzdělání v potravinářském oboru
�    praxe v potravinářském průmyslu, nejlépe v nápojovém průmyslu

(pivovarnictví) v oblasti sanitace, kontroly kvality výroby
�   odborná praxe 3–5 let
�   obchodní praxe výhodou
�   anglický jazyk na komunikativní úrovni
�   uživatelská znalost práce s PC (MS Offi  ce)
�   ŘP typu B
�   místo trvalého bydliště nejlépe Středočeský kraj, Vysočina, východní Čechy

SPOLEČNOST NABÍZÍ:
�   zajímavou mzdu a roční bonusy, 13. a 14. plat
�   5 týdnů dovolené
�   služební auto i k soukromým účelům
�   zázemí mezinárodní prosperující společnosti
�   možnost profesního růstu
�   dobré technické vybavení

NABÍDKA POZICE:

ODBORNÝ PORADCE
SE ZAMĚŘENÍM NA POTRAVINÁŘSTVÍ

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete svůj životopis na adresu
fcc@fcc-praha.cz či volejte na tel. číslo +420 241 441 844.

VYBRANÝM KANDIDÁTŮM SE OBRATEM OZVEME
S NÁVRHEM TERMÍNU OSOBNÍ SCHŮZKY.

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

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:

� 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 – citrónová (monohydrát, anhydrát), vinná, jablečná;

citran sodný
� Lecithin – práškový i tekutý
 �   sojový
 �   řepkový
� Lepek – nově také v bio-kvalitě
 �   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
� Vitamíny, minerální látky (jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny 
 �   rozpustné (inulín – FRUTAFIT®, Polydextróza STA-LITE®)
 �   nerozpustné (pšeničná, hrachová, tomatová, citronová, 

pomerančová, pohanková, Fava)
� Vonné látky – vanilin, ethylvanilin, sušený kokosový creamer
�  Zahušťovadla a stabilizátory (FRIMULSION® – směsi; želatina, 

guarová guma, xanthan, karagenany, arabská guma, LBG, pektiny, 
mikrokrystalická celulóza, CMC celulosová guma – AKUCELL®, agar, 
methylcelulosa a hydroxypropylmethylcelulosa – METHOCEL®)

� Emulgátory – mastné kyseliny 
 � mastné alkoholy 
 � estery mastných kyselin 
 �  DATEM, Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 

mono-  a diacetylvinnou – E 472e
� Enzymy 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ!  OD 1. 11. 2008 DOŠLO KE ZMĚNĚ NÁZVŮ 
PRODUKTŮ TATE & LYLE. VŠECHNY PRODUKTY ZŮSTÁVAJÍ V NABÍDCE.

Starý název Nový název
MERITOSE MERISWEET
MALDEX

GLUCODRY
MALTOSWEET

MYLOSE
GLUCOMALT

ISOSWEET
GLUCOPLUS

GLUCOSWEET

GLUCAMYL

MERITENA MERIZET
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Ing. Miroslav Dvořák, e-mail: m.dvorak@ttdcukrovary.cz, tel.: + 420 326 900 216, tel.: + 420 602 423 103 
Hana Kořínková, e-mail: h.korinkova@ttdcukrovary.cz, tel.: + 420 326 900 262, tel.: + 420 606 635 998

www.cukrovaryttd.cz

l

Cukrovary a lihovary TTD, a. s. 
tradiční výrobce cukru již od roku 1831

SPOLEČNOST CUKROVARY A LIHOVARY TTD, a. s.,
PŘEJE SVÝM OBCHODNÍM PARTNERŮM I ZAMĚSTNANCŮM

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V ROCE 2010.

Chuť 
vítěz

í.
www.mkpisek.cz

PF 2010

cz

Jedinečný
chuťový zážitek!

Písecké
rodinné stříbro

v novém!

PROBIO – zdravé
fermentované

uzeniny z Písku!

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám tímto

za celoroční přízeň,

odrážející se ve stále

rostoucím zájmu o naše zboží.

Věříme, že naše písecké uzeniny

přispějí k Vaší vánoční

i silvestrovské pohodě.

Zároveň si Vám dovolujeme popřát

vše dobré do nového roku

včetně nevšedních zážitků s výrobky

ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s.
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