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Vážení čtenáři,
letošní léto je více než roz-
marné. Kdyby jej Vladislav 
Vančura poznal a využil ve 
svém díle, nazval by jej nej-
spíš létem zlomyslným. Každý 
z nás průběžně sleduje vývoj 
ekonomiky a těší se z každé 
pozitivní informace, ale ty 
přestávají mít vrch, protože 
naše obce vyplavuje voda, 
kroupy ničí úrodu a i naše 
plechové miláčky. Průběhu 

počasí tohoto léta se nestačíme divit a ve světě je to, řečeno 
ústy mojí babičky Ludmily, „némlich to samý“. V Rusku 
pole hoří a u nás žně ne a ne skončit, ale snad bude podle 
posledních prognóz naše úroda obilovin na dobrém prů-
měru a Spojené státy hlásí nadúrodu. Je to taková hra 
extrémů, které nás nejen znepokojují, ale především při-
nášejí nedobrý nynější pocit i obavy z budoucího vývoje. 
Na množství a cenách obilovin je závislá celá ekonomika 
potravinářské výroby. Nejen u potravin ze surovin rost-
linného původu. A ceny obilovin bezpochyby porostou. 
Spotřebitelské ceny potravin se však drží stále na spod-
ních možných hranicích, a tak je jen otázka času, kdy ke 
zvýšení cen dojde. Obchodu se do toho moc nechce. Při 
zvýšení cen vstupních surovin však nejsou schopni potra-
vináři ekonomicky obstát, do nynějších realizačních cen 
svoji nákladovost, včetně nezbytného zisku, nevměstnají. 
Jedním přínosem však letošní léto oplývá. Poměrně vysoké 
teploty a několik tropických dnů podstatně oživily odbyt 
našim nápojářům. I když nárůst odbytu nealkoholických 
nápojů a piva v prázdninovém období spíše jen „nahradil“ 
velmi nízké prodeje letošního studeného jara.

Toto naše letní vydání není nijak komoditně zaměřeno. 
Úvodní článek s aktuální problematikou potravinářské-

ho průmyslu řešenou Ministerstvem zemědělství nám napsal 
Ing. František Sládek, CSc., vrchní ředitel Sekce potravinář-
ských výrob − Úřadu pro potraviny. Článek informuje o změ-
nách v označování potravin, o úsilí naší země k zachování tra-
dičních specialit, ale i k problematice zeměpisného označení 
potravin a označení jejich původu. Velkým „hitem sezony“ 
jsou Regionální potraviny a podpora jejich rozvoje je dalším 
úkolem ministerstva. Přehled o „Aktuální situaci v oblasti 
zpracování a odbytu biopotravin“ máme od dalšího autora 
z Ministerstva zemědělství Ing. Martina Leibla, Ph.D. Vel-
mi věcný a zajímavý pohled na čerstvost zmrazeného ovoce 
a zeleniny je od Ing. Petra Rabase ze společnosti AGRIMEX 
a. s. Dále upozorňuji na příspěvek Ing. Josefa Tolara, dlouho-
letého pracovníka českobudějovického Budvaru s jeho úva-
hou „České pivo − zůstane fenoménem?“ Ing. Jiří Kopáček, 
CSc., náš neopomenutelný autor, přináší „Praktické rady pro 
konzumenty sýrů“, které jsou zvlášť koncipovány pro náš ča-
sopis. Ještě upozorňuji na reportáž z Dobrovických muzeí, 
kterou jsme připravili ve spolupráci se společností Cukrovary 
a lihovary TTD, a. s., Dobrovice. Pravidelnou rubriku o ško-
lách v tomto čísle naplňuje „Ústav ekonomiky a managemen-
tu chemického a potravinářského průmyslu VŠCHT v Praze“, 
v jehož čele stojí doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc. A na závěr 
představení „koníčkáře“ Břetislava Orny, dlouholetého pra-
covníka potravinářských útvarů Ministerstva zemědělství. 
Přeji všem příjemné počtení a hezké prožití zbytku léta!

Ing. František Kruntorád, CSc., vydavatel   �
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Odborný partnerPod záštitou
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Aktuální 
problematika 

potravinářského 
průmyslu

Ing. FRANTIŠEK SLÁDEK, CSc.,
vrchní ředitel, Sekce potravinářských výrob

– Úřad pro potraviny, MZe

Návrh nařízení o poskytování informací 
spotřebitelům

Označování potravin představuje základní komunikač-
ní prostředek mezi průmyslem a spotřebiteli, ČR proto 

podporuje záměr zrevidovat požadavky na značení potravin 
na komunitární úrovni; cílem však musí být racionalizace 
a zjednodušení legislativy pro označování potravin v rám-
ci jednotného trhu. 

Diskuse na úrovni pracovní skupiny pro potraviny 
Rady EU probíhají již od roku 2008. Evropská komise při-
jala a zveřejnila návrh nařízení, jehož cílem je zmodernizovat 
a zefektivnit pravidla EU pro označování potravin tak, aby 
spotřebitelé měli k dispozici čitelné a srozumitelné údaje 
k informovanému rozhodnutí při nákupu potravin. Vzhledem 
k tomu, že byla zvolena právní forma nařízení, jedná se 
o přímo použitelný předpis ve všech zemích EU.

Návrh sjednocuje a aktualizuje oblasti týkající se 
obecného a nutričního označování potravin podle směrnic 
2000/13/ES a 90/496/EHS; stanovuje požadavky na ozna-
čování všech potravin určených pro konečného spotřebitele 
a na potraviny určené k zásobování zařízení společného stra-
vování, a to ve všech stadiích potravinového řetězce. Cílem 
je vyjasnit, který provozovatel potravinářského podniku 
v řetězci by měl být zodpovědný za poskytování informací 
na obale; zlepšení jejich čitelnosti; vymezení seznamu 
povinných údajů a způsobu označování země původu 
nebo místa provenience a zavedení nové povinnosti nut-
ričního označování. 

Česká republika se této problematice intenzivně věno-
vala v průběhu českého předsednictví během 1. pololetí 2009 
a podařilo se vypracovat dobrý základ pro další projednávání 
za švédského i španělského předsednictví.

Do schvalovacího procesu ke Zprávě o návrhu naří-
zení Evropského parlamentu a Rady o poskytování infor-
mací o potravinách se již zapojil i nový Evropský parlament. 
Dne 16. června 2010 proběhlo hlasování v Evropském par-
lamentu v rámci prvního čtení. Při hlasování ve Výboru pro 
životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitele Evropského 
parlamentu (výbor ENVI) byl návrh jako celek přijat, hlaso-
vání k předložené zprávě potom proběhlo i v plénu Evrop-
ského parlamentu. 

Evropský parlament např. podporuje zavedení povin-
ného nutričního označování, včetně deklarování těchto údajů 
na 100 g nebo 100 ml, nikoli na porci; dále navrhuje vypuštění 
stanovení minimální velikosti písma a dále vypuštění o zave-
dení tzv. vnitrostátních systémů pro nutriční označování. Pro-
blematickými body jsou zejména odpovědnost provozovatelů 
potravinářských podniků, zavedení povinnosti nutričního 
označování, deklarování údajů na obale na porci, označování 
země původu nebo místa provenience, čitelnost a zavedení 
minimální velikosti písma, vnitrostátní opatření pro označo-
vání nebalených potravin, prezentace jiných forem vyjadřo-
vání nutričních údajů pomocí tzv. vnitrostátních systémů. 

Po odhlasování Zprávy v Evropském parlamentu 
bude probíhat projednávání a hledání kompromisních 
textů nařízení napříč všemi dotčenými účastníky legisla-
tivního procesu, tj. Evropská komise, Evropský parlament 
a Rada EU, kde je významná role členských států. 

K problematice Návrhu nařízení o poskytování infor-
mací spotřebitelům zaujímá Ministerstvo zemědělství 
následující stanoviska:

�  Oblast působnosti nařízení by se neměla týkat nebale-
ných potravin dodávaných zařízeními společného stra-
vování, protože ty nejsou předmětem vnitřního obchodu 
v rámci Společenství;

�  ČR podporuje dosavadní stav uvádění země původu 
(provenience) v těch případech, kdy by opomenutí 
tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele podstatným způ-
sobem v omyl, podporuje povinné uvádění země původu 
u nezpracovaných potravin;

�  ČR podporuje zavedení minimální velikosti písma pro 
povinné údaje, zejména z důvodu ekonomických dopadů 
na značnou část provozovatelů potravinářských podniků 
však ČR podporuje snížení navrhované minimální veli-
kosti na 1,2 mm (původní návrh 3 mm) za současného 
dodržení dostatečného kontrastu mezi tiskem a pozadím; 

�  ČR podporuje ustanovení výjimky pro alkoholické 
nápoje pomocí upřesnění výčtu druhů alkoholických 
nápojů, které budou vyjmuty z povinnosti uvádět seznam 
složek (kategorie vín podle nařízení (ES) č. 1234/2007 
a kategorie lihovin č. 1 až 16 přílohy II. nařízení (ES) 
č. 110/2008, ČR nepodporuje jakoukoli výjimku pro 
míchané alkoholické nápoje typu alco-pops, proto je pro 
ČR problematické obecné ustanovení vymezující výjimku 
pro všechny alkoholické nápoje o obsahu alkoholu vyšším 
než 1,2 % alkoholu objemových); 

�  ČR podporuje po příslušné úpravě návrh EK ohledně 
nebalených potravin (tyto potraviny jsou pouze v malém 
množství předmětem vnitřního trhu). Stanovení údajů pro 
tyto potraviny musí být ponecháno na členských státech; 

�  ČR požaduje vypustit nutriční údaje ze seznamu povin-
ných údajů. Stěžejním důvodem k tomuto je, že stále 
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nejsou řádně vyjasněny praktické otázky a souvislosti, 
které se zavedením této povinnosti vyvstanou a jejichž 
nevyjasnění by ve svém důsledku mohlo navzdory prvot-
nímu cíli návrhu nařízení negativním způsobem ovlivnit 
funkci volného trhu; 

�  V případě zavedení povinnosti nutričního označování 
je cílem ČR prosazovat co nejmenší počet povinně uvá-
děných nutrientů v nejobjektivněji dosažitelné podobě, 
z toho důvodu ČR primárně prosazuje uvádění nutrič-
ních údajů na 100 g/ml, uvádění nutričních informací 
na porci či jakékoli jiné „spotřební jednotky“ považuje ČR 
za údaj pouze doplňkový, v případě možnosti uvádění na 
více „spotřebních jednotek“ pro spotřebitele dokonce za 
zavádějící; 

�  ČR proto nepodporuje zavádění tzv. vnitrostátních sys-
témů. Hlavním deklarovaným cílem nařízení je stano-
vení jednotných požadavků, jakékoli vnitrostátní systémy 
budou narušovat vnitřní trh a přispívat k nesrozumitel-
nosti označování pro spotřebitele. 

Česká republika navrhuje stanovit jednotné pře-
chodné období pro celý návrh na 5 let. 

Zásadnější posun v projednávání lze očekávat až 
v průběhu druhé poloviny roku 2010, tj. v rámci belgického 
předsednictví, během kterého bude probíhat projednávání 
a hledání kompromisních textů nařízení napříč všemi dotče-
nými účastníky legislativního procesu, tj. Evropská komise, 
Evropský parlament a Rada EU, kde hrají významnou roli 
členské státy. 

Ministerstvo zemědělství jako hlavní gestor k hori-
zontálnímu nařízení o označování koordinuje a zpracovává 
instrukce a pozice na jednání pracovní skupiny za účasti 
zástupců Ministerstva zdravotnictví, SZPI, SVS ČR, včetně 
profesních organizací (Potravinářská komora ČR, Svaz 
obchodu a cestovního ruchu ČR atd.). 

Zaručené tradiční speciality (TSG)
– vývoj v oblasti procesu zápisu TSG 

V průběhu roku 2009 byly ve spolupráci Ministerstva 
zemědělství, Českého svazu zpracovatelů masa a zejména 
se slovenskými kolegy z Ministerstva Pôdohospodárstva 
Slovenské republiky a Slovenského zväzu spracovateľov 
mäsa zpracovány společné žádosti o zápis vybraných mas-
ných výrobků jako zaručené tradiční speciality bez výhrady 
názvu. Jedná se o výrobky specialit (Špekáček, Lovecký salám, 
Spišské párky, Liptovská saláma). V dubnu 2010 byly žádosti 
zveřejněny v Úředním věstníku EU z důvodu předložení 
námitek fyzických nebo právnických osob s oprávněným 
zájmem v této věci. Ve lhůtě do 6 měsíců po datu zveřejnění 
v Úředním Věstníku bude mít každá fyzická nebo právnická 
osoba s oprávněným zájmem, která je usazená nebo má byd-
liště na území jiného členského státu než státu, který požádal 
o zápis, nebo na území třetí země, právo vznést námitku proti 
navrhovanému zápisu. Evropská komise potom rozhodne 
o přípustnosti a oprávněnosti případných námitek a následně 
bude dokončen proces registrace a uveřejněny příslušné 
názvy v rejstříku zaručených tradičních specialit. Lhůta pro 
ukončení příjmu námitek proti zápisu je v říjnu 2010.

V současné době intenzivně pracujeme na registraci 
dalšího masného výrobku. Dne 28. 6. 2010 byla na webu 
Ministerstva zemědělství zveřejněna žádost Českého svazu 
zpracovatelů masa o zápis do rejstříku zaručených tradičních 
specialit (s výhradou názvu) pro masný výrobek – Pražská 
šunka. V termínu do 3 měsíců ode dne zveřejnění na webových 

stránkách MZe je možné podat proti výše uvedené žádosti 
námitku nebo připomínku. Následně bude žádost postou-
pena Evropské komisi k dalšímu administrativnímu procesu 
zápisu TSG. 

Dalším potravinářským výrobkem, kde vedeme jednání 
s Českomoravským svazem mlékárenským, je zapsání 
výrobku Pomazánkové máslo jako zaručeně tradiční specia-
litu. Žádost v současné době posuzujeme po formální stránce, 
po odsouhlasení bude zahájena schvalovací procedura, ukon-
čení se předpokládá nejdříve v roce 2013. 

V rámci připomínkových řízení v rámci Evropské komise 
(DG Agri) jsme podali námitky proti polským žádostem 
o zápis zaručených tradičních specialit u výrobků Kaba-
nosy, Myslivecká klobása, Jalovcová klobása. Důvodem 
námitek byla naše obava o možnost budoucí registrace čes-
kých výrobků s obdobnými názvy. Po jednáních polská strana 
odstranila ze žádosti české ekvivalenty zapisovaných názvů 
a potvrdila technologické rozdílnosti vyráběného masného 
výrobku kabanos (kabanosi). 

Po úspěšném ukončení a získání zkušeností s procesem 
zápisu vybraných masných výrobků jako zaručených tradič-
ních specialit je předpoklad zpracování dalších žádostí 
pro vybrané masné výrobky, zejména pokud jde o defi no-
vání masných standardů podle vyhlášky č. 326/2001 Sb., pro 
maso a masné výrobky (např. Gothajský salám, Junior, Šun-
kový salám apod.). 

Zeměpisné označení, označení původu 

Česká republika klade velký důraz na ochranu ozna-
čení kvalitních zemědělských produktů a potravin, a proto 
má z nových členských zemí EU nejvíce registrovaných ozna-
čení. Po dobu českého předsednictví EU byla Politika kvality 
jedna ze čtyř sektorových priorit Ministerstva zemědělství. 

Poslední označení, která úspěšně prošla registračním 
procesem a v lednu 2010 byla zveřejněna, jsou Jihočeská 
Zlatá Niva a Jihočeská Niva. Dále se čeká na formální zápis 
označení piva Černá hora. 

Z dalších zeměpisných označení, nacházejících se v pro-
cesu zveřejnění, jsou Olomoucké tvarůžky. Tento dlouhotrva-
jící schvalovací proces byl 1. července 2010 úspěšně zakončen 
hlasováním, kdy 25 členských států bylo pro zápis a pouze
2 členské státy (Německo a Rakousko) byly proti zápisu. 

V současné době je zapsáno na základě Nařízení rady 
(ES) č. 510/2006, o ochraně zeměpisných označení a ozna-
čení původu zemědělských produktů a potravin, celkem 
25 českých zeměpisných označení a označení původu. 
Na podzim 2010 se očekává projednávání českých žádostí 
o zápis Karlovarských trojhránků a Karlovarských oplatků. 
Zde půjde, podobně jako u případu Olomouckých tvarůžků, 
o velmi citlivý případ vzhledem k výhradám německé strany. 
Na druhou stranu by mohl zápis Olomouckých tvarůžků do 
komunitárního registru v mnohém sloužit jako precedens, 
protože se jedná o velmi podobné žádosti. 

Regionální potraviny 

Ministerstvo zemědělství iniciovalo koncem ledna tohoto 
roku vznik pracovní skupiny, která se zabývá problematikou 
regionálních potravin. Pracovní skupinu vede vrchní ředitel 
Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny. Členy 
této pracovní skupiny jsou mimo pracovníků odboru komu-
nikace Ministerstva zemědělství také zástupci Potravinářské 
komory ČR a Agrární komory ČR. Hlavním úkolem pracovní 
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skupiny bylo nastavení rámce, spolupráce a rozsahu pravidel 
pro projekt „Regionální potravina“. Pracovní skupina dále 
schválila koncept kampaně na podporu regionálních potravin 
a zároveň vytvořila Metodiku pro udělování značky „Regio-
nální potravina“. Metodika byla rovněž konzultována s Aso-
ciací krajů ČR.

Kampaň na podporu regionálních potravin pro rok 
2010, včetně Metodiky pro udělování značky „Regionální 
potravina“, byla dne 15. dubna 2010 schválena ministrem 
zemědělství.

Metodika stanoví, že vyhlašovatelem soutěže o značku 
„Regionální potravina“ je Krajská agrární komora (Regi-
onální agrární komora), případně subjekt pověřený pří-
slušným Krajským úřadem v součinnosti s Agrární komorou 
ČR. Navazuje tak na tradici regionálních soutěží o nejlepší 
regionální potravinu roku, jejichž význam v jednotlivých kra-
jích každoročně stoupá. 

Regionální potravina ve smyslu této metodiky je pro-
dukt (potravinářský nebo zemědělský výrobek), který je 
vyroben v příslušném regionu, pochází zejména z tuzem-
ských surovin (podíl tuzemských surovin musí tvořit 
minimálně 70 %) a vykazuje nezaměnitelné regionální 
charakteristiky. 

Pokud se jedná o výši fi nančních prostředků na projekt 
značky „Regionální potravina“, tak Ministerstvo zeměděl-
ství počítá v roce 2010 s podporou ve výši 50 mil. Kč. Alo-
kované fi nanční prostředky budou určeny na informační 
a inzertní kampaně o regionálních potravinách, a samozřejmě 
na konkrétní projekty jednotlivých krajů ČR na přípravu 
a realizaci soutěže o značku „Regionální potravina“ včetně 
komplexní organizace soutěže. Účelem je zvýšit povědomí 
spotřebitelů o regionálních potravinách, současně budovat 

pozitivní vnímání regionálních produktů značky „Regio-
nální potravina“ a prostřednictvím vhodných informačních 
kanálů je zviditelnit a napomoci zvyšování loajality veřejnosti 
k místní zemědělské a potravinářské produkci.

V současné době probíhá hodnocení a kontrola pro-
jektů soutěže o značku „Regionální potravina“ předlo-
žených jednotlivými kraji. Na základě výběrového řízení 
pověřilo Ministerstvo zemědělství hodnocením a kontrolou 
výše uvedených projektů společnost FOODSERVIS, s. r. o.

První možností k prezentaci programu „Regionální 
potravina“ bude letošní ročník výstavy Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích. Země živitelka se nám jeví jako ideální 
výstava, na které bude možné na celostátní úrovni pre-
zentovat regionální potraviny. Návštěvníky výstavy jsou 
především spotřebitelé, kteří se zde budou moci s těmito 
výrobky seznámit a na místě si je ochutnat. Ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci s krajskými agrárními komo-
rami představí v pavilonu R3 oceněné regionální výrobky 
z jednotlivých krajů. Do budoucna počítáme na Země živi-
telce s rozšířením expozice regionálních potravin a bylo by 
žádoucí, aby se program regionálních potravin stal jednou 
z nosných částí této výstavy. V rámci reklamní kampaně 
regionálních potravin však samozřejmě počítáme s jejich 
prezentací při různých akcích i na krajské úrovni, kde jsou 
tyto potraviny vyrobeny a kde budou i převážně spotřebo-
vány.

Důležité je, že by se program regionálních potravin 
měl časem rozšířit i na oblast gastronomie a na podporu 
cestovního ruchu. Prezentace regionálních potravin by 
měla dostat širší dimenzi jako například v Rakousku nebo 
Německu, kde mají regionální potraviny dlouhou tradici 
a jsou velmi oblíbené.  �

Ukážeme vám,
                  která je... v jádru dobrá.

Vyhrajte 50 000x kuchyňské vybavení Tescoma. ! Herní kartu a úplná pravidla soutěže najdete na www.eklasa.cz

Klasa_Svestka_Potravin_revue_180x128.indd   1 20.7.10   17:45
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Aktuální situace 
v oblasti zpracování 

a odbytu 
biopotravin 

Ing. MARTIN LEIBL, Ph.D.,
oddělení ekologického zemědělství,

Ministerstvo zemědělství 

Ekologické zemědělství (EZ) a produkce biopotravin je 
moderní a perspektivní systém hospodaření, který má 

jasně daná pravidla evropskou legislativou (nařízení Rady 
834/2007), svůj speciální kontrolní systém, který dohlíží na 
dodržování těchto pravidel, stabilní systém státní podpory 
ekozemědělců a výrobců biopotravin a stále vzdělanějšího 
spotřebitele, který ví, jaké jsou přednosti biopotravin, a pro-
to je kupuje.

V posledních několika letech se zvyšuje počet výrobců 
biopotravin, kterých je nyní více než 500. To souvisí se stále 
se zvyšující poptávkou spotřebitelů po biopotravinách, která 
obecně v roce 2009 začala stagnovat, zejména v důsledku hos-
podářské krize. V roce 2009 byly v ČR nakoupeny biopotraviny 
za cca 2 mld. Kč. V současné době biopotraviny kupuje cca 5 %

Tabulka č. 1    Srovnání základních statistických ukazatelů EZ

Ukazatel 31. 12. 2008 31. 12. 2009
Nárůst

za leden−prosinec 
2009

Nárůst
za leden−prosinec 

2009 (%)
Počet výrobců biopotravin 410 497 87 22

Počet ekofarem 1 802 2 689 887 49

Výměra zemědělské půdy v ekologickém 
zemědělství (ha)

338 722 398 407 59 685 18

Podíl ekologického zemědělství
na celkové výměře zemědělské půdy (%)

7,97 9,38 1,41 –

Výměra orné půdy (ha) 34 990 44 906 9 916 28

Výměra trvalých travních porostů (ha) 278 913 329 232 50 319 18

Výměra trvalých kultur (sady) (ha) 2 777 3 678 901 32

Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) 408 645 237 58

Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha) 0 8 8 –

Ostatní plochy (ha) 21 634 19 890 - 1 744 - 8

spotřebitelů pravidelně, dalších cca 25 % občas. Od roku 2008 
běží v ČR dosud největší informační kampaň na biopotraviny 
s rozpočtem 25 mil. Kč, polovinou přispívá EU. 

Díky zvyšujícímu se počtu výrobců biopotravin a rozšiřo-
váním jejich biosortimentu dochází také ke zvýšení poptávky 
po biosurovinách ze strany ekologických zemědělců. Ekolo-
gických zemědělců hospodaří dnes cca 3 500 a již od roku 
1998 jsou pravidelně podporováni v rámci tzv. agroenvi-
ronmentálních opatření. Statistická data vývoje EZ ukazuje 
tabulka č. 1.

Státní podpora pro ekologické zemědělce 
a výrobce biopotravin

A. Podpora pro ekologické zemědělce
Obecně lze říci, že MZe systematicky podporuje ekolo-

gické zemědělce i výrobce biopotravin. Ekologičtí zemědělci 
jsou fi nančně podporováni od roku 1998, v současné době 
z Programu rozvoje venkova 2007−2013. Jedná se o dotaci na 
plochu zařazenou do ekologického zemědělství, výše dotace 
je rozdělena podle pěstované kultury. Dotace je z 80 % hra-
zena z prostředků EU, konkrétně z fondu EAFRD (Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova).

Tabulka č. 2     Vyplacené fi nanční prostředky na ekologické 
zemědělství – dotace na plochu zařazenou 
do ekologického zemědělství nebo přechod-
ného období v letech 1998–2009 

 Rok Vyplacené fi nanční 
prostředky (Kč)

1998 48 091 000

1999 84 168 000

2000 89 101 971

2001 167 966 104

2002 210 861 131

2003 230 810 809

2004 292 200 000

2005 285 828 855

2006 304 995 064

2007 539 883 176

2008 691 674 517

2009 980 809 000
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Dále jsou ekologičtí zemědělci bodově zvýhodněni při 
hodnocení investičních projektů fi nancovaných také z Pro-
gramu rozvoje venkova. Jedná se o projekty v rámci opatření 
Osy I PRV „Modernizace zemědělských podniků“ (například 
nákup zemědělské techniky), „Zahájení činnosti mladých 
zemědělců“ (podpora pro mladé začínající zemědělce) a Osy 
III PRV „Podpora cestovního ruchu (projekty na agroturis-
tiku) a „Diverzifi kace činností nezemědělské povahy“. 

B. Podpora pro výrobce biopotravin
Výrobci biopotravin jsou podporováni od roku 2007 také 

z Programu rozvoje venkova 2007−2013, a to v rámci inves-
tičního opatření Osy I PRV „Přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům“. Forma podpory je bodové zvý-
hodnění při hodnocení projektů například na výstavbu nebo 
rekonstrukci vlastní výrobny biopotravin, skladovacích pro-
stor pro biopotraviny nebo na podporu marketingu a nových 
odbytišť biopotravin.

Základní podmínkou pro získání preferenčních bodů je 
certifi kát o původu biopotraviny, vydaný jednou ze tří minis-
terstvem pověřených kontrolních organizací EZ (KEZ o. p. s.,
ABCERT AG, BIOKONT CZ, s. r. o.) Certifikát je nutné 
doložit nejpozději k žádosti o proplacení. Další podmínkou 
je, že počínaje prvním účetně uzavřeným rokem po podání 
žádosti o proplacení musí žadatel po dobu dalších 3 účetně 
uzavřených období dosahovat konkrétní minimální příjmy/
výnosy z produkce biopotravin.

Pokud dosáhne více než 75 % podílů příjmů/výnosů 
z produkce biopotravin nebo více než 25 mil. Kč příjmů/
výnosů za produkci biopotravin, získá 10 preferenčních bodů. 
Pokud dosáhne 10−75 % podílů příjmů/výnosů z produkce 
biopotravin nebo 10−25 mil. Kč příjmů/výnosů za produkci 
biopotravin, získá 5 preferenčních bodů. Tyto body může 
získat pouze výrobce biopotravin. 

Pokud je předmětem zpracování komodita mléko, získá 
dalších 30 preferenčních bodů, pokud je předmětem zpraco-
vání komodita maso, získá dalších 20 bodů. Tyto body může 
získat i konvenční výrobce potravin.

Tabulka č. 3   Přehled zájmu výrobců biopotravin o pod-
poru v opatření PRV „Přidávání hodnoty
zemědělským a potravinářským produk-
tům“

Rok
Počet 

podaných 
žádostí

Počet 
schválených 

žádostí

Požadovaná 
výše dotace 

(Kč)
2007 62 62 240 540 050

2008 87 87 309 442 526

2009 35 35 157 591 389

Z tabulky č. 3 vyplývá, že všechny podané žádosti 
výrobců biopotravin byly schváleny, takže úspěšnost je zde 
100%. V letech 2007 a 2008 byly podmínky pro získání dotace 
jednodušší, stačilo doložit certifi kát o původu biopotraviny. 
Od roku 2009 byly podmínky zpřísněny, byla dodána pod-
mínka minimálního bioobratu, aby podpora směřovala ke 
skutečným výrobcům biopotravin. Proto také došlo ke snížení 
počtu podaných žádostí v roce 2009. V současné době pro-
bíhá další kolo příjmů žádostí pro rok 2010 (uzávěrka podá-
vání žádostí byla 30. 6.). 

C. Podpora odbytu biopotravin
V roce 2007 byl schválen Radou vlády pro udržitelný 

rozvoj (RVUR) Program „Ekologické zemědělství a biopotra-
viny“ zaměřený především na odbyt a marketing biopotravin, 

jehož realizace je v letech 2008 až 2011 fi nančně podporo-
vána MZe. V programu byly podpořeny následující projekty:

–  Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení. 
Cílem projektu je pomoci školním jídelnám s praktickým 
zaváděním biopotravin do jejich jídelníčků a zároveň 
zajistit ekologickým zemědělcům a výrobcům biopotravin 
odbyt pro jejich produkty. V rámci projektu probíhají také 
vzdělávací akce, biojarmarky, kurzy vaření ve školních stra-
vovacích zařízeních apod. Více informaci je možné nalézt 
na webové stránce www.bioskoly.cz.

–  Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin. Pro-
jekt je zaměřen především na podporu odbytu biomléka 
a rozvoj trhu s biomlékem. Projekt je určen pro ekologické 
zemědělce i konvenční zemědělce, kteří uvažují o pře-
chodu na ekologickou produkci mléka, i pro zpracovatele 
mléka. V rámci projektu je nabízeno bezplatné poradenství 
pro zájemce o danou problematiku, vzdělávací semináře, 
exkurze na farmy s produkcí biomléka, praktické metodiky 
a další materiály. Více informací je možné nalézt na webové 
stránce www.bio-mleko.cz.

–  Projekt zaměřený především na vzdělávací akce pro země-
dělce, výrobce a obchodníky s biopotravinami. V rámci 
projektu byly také zpracovány praktické metodiky pro 
faremní zpracování masa a mléka v podmínkách ekologic-
kého zemědělství, a to ve spolupráci se Státní veterinární 
správou. Metodiky, nejbližší chystané vzdělávací akce 
a další informace o projektu je možné získat na webové 
stránce www.pro-bio.cz (pro-bio projekt).

Aktuální situace na trhu
s biopotravinami

V roce 2008 se v členských státech EU ekologicky hos-
podařilo na celkové ploše 7,6 mil. ha zemědělské půdy, což 
představuje podíl 4,3 % za EU-27. Zatímco v ploše země-
dělské půdy zařazené do ekologického zemědělství jsme mezi 
prvními 5 státy, které překročily podíl 9 % (ČR, Estonsko, 
Lotyšsko, Rakousko – 15 % a Švédsko), v oblasti podílu 
biopotravin na celkovém trhu s potravinami se pohybujeme 
na evropském průměru (1 %). Největší podíl biopotravin 
má Dánsko (6 %), Rakousko (5,3 %), Švýcarsko (4,5 %)
a Německo (3,2 %). Obecně je v EU po biopotravinách vyšší 
poptávka než nabídka, což znamená, že se bude zvyšovat 
mezinárodní obchod s biopotravinami mezi EU a třetími 
zeměmi. 

V ČR je zatím situace opačná a podíl biopotravin 
z dovozu se snižuje, počet českých výrobců biopotravin se 
naopak zvyšuje. Ke snížení dovozu biopotravin přispěla 
i stagnace poptávky po biopotravinách v roce 2009. Nic-
méně vyprofi lované a známé bioznačky stále rostou (Biope-
kárna Zemanka, Amálka, Life food apod.) a roste poptávka 
po biopotravinách s přidanou hodnotou (české biopotraviny, 
regionální biopotraviny, fair trade biopotraviny, faremní 
zpracování apod.). Tomu odpovídá nový trend přímého pro-
deje biopotravin a obecně potravin spotřebitelům formou 
farmářských trhů a bedýnkových systémů, zejména u zele-
niny.

Od 1. 7. 2010 platí také nová pravidla pro označování 
biopotravin. Bylo zavedeno nové evropské logo pro ozna-
čování biopotravin, které se musí povinně používat v rámci 
celé EU. Biopotraviny musí také obsahovat kód kontrolní 
organizace EZ, která danou biopotravinu certifi kovala (v ČR
CZ-BIO-001 pro KEZ o. p. s., CZ-BIO-002 pro ABCERT AG, 
CZ-BIO-003 pro Biokont CZ s. r. o.). 
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Biopotravina dále musí obsahovat informaci pro spo-
třebitele o původu surovin – možná jsou následující ozna-
čení: zemědělská produkce EU, zemědělská produkce mimo 

Obr. 1  Nové evropské logo pro označování biopotravin

Obr. 2  Národní logo pro označování biopotravin

EU, zemědělská produkce EU/mimo EU nebo zemědělská 
produkce ČR v případě, že minimálně 98 % surovin pochází 
z ČR. Česká biopotravina musí obsahovat také národní logo 
pro biopotraviny, dovozové biopotraviny mohou obsahovat 
národní logo.

Aktuální propagační akce
MZe – Měsíc biopotravin 2010

Letošní měsíc září se již po šesté stává měsícem biopo-
travin a ekologického zemědělství. Hlavním komunikačním 
nástrojem akce jsou webové stránky www.mesicbiopo-
travin.cz. Na těchto stránkách je kromě základních infor-
mací o biopotravinách a ekologickém zemědělství seznam 
všech pořádaných akcí. Tradičně se koná téměř 100 konkrét-
ních akcí každý rok. Jedná se především o biojarmarky, bio-
dožínky, ochutnávky biopotravin, dny otevřených dveří na 
ekofarmách, vzdělávací semináře apod. Tyto akce budou pro-
pagovány MZe na úvodní tiskové konferenci dne 1. září i v tiš-
těném kalendáři akcí.  �
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Jak je to 
s čerstvostí 

zmrazeného ovoce 
a zeleniny

Ing. PETR RABAS,
manažer kvality, AGRIMEX a. s.

Je to krásná vzpomínka, když mě maminka vzala s se-
bou k panu Svobodovi. Pan Svoboda byl zelinář, zeleni-

nu přímo ze záhonu nebo z přivezených dřevěných přepra-
vek omyl v betonovém bazénu ve stínu ohromného ořešáku 

a rukama plných mozolů ji zbavil natě a zabalil do novin. Ta-
ková byla 60., 70. a vlastně i 80. léta. Síť samoobsluh a Jed-
not rozhodně nabídkou čerstvé zeleniny a ovoce nenadchla. 
Kdo neměl v okolí pana Svobodu, musel se smířit s nabíd-
kou obchodu nebo se plahočil kolem domu, chaty nebo
chalupy a snažil se zásobovat svoje nejbližší svými vlastní-
mi výpěstky. 

V 90. letech se na krátký čas vrátilo období trhů, které 
jsme tolik obdivovali na dovolenkových pobytech v zahraničí 
a kde se pulty prohýbaly pod nabídkou převážně sezonního 
ovoce a zeleniny. Byl to svým způsobem požitkářský zážitek 
projít kolem osmé hodiny ranní například holešovickou trž-
nicí a pozorovat to hemžení novodobých živnostníků, kterak 
snášejí plody své práce. Vzduch byl prosycen směsicí mnoha 
vůní. Pro někoho to byla nostalgická vzpomínka, pro někoho 
naděje na staronový způsob obživy, který počal záhy zko-
mírat podle mého už jenom proto, že v osm hodin ráno vět-
šina z nás stojí u rozběhnutého stroje, zasedá za psací stůl 
k počítači, zkrátka je v zaměstnání a vytváří hodnoty. Při 
návratu z práce bylo možné projít kolem tržiště, které ale bylo 
vylidněné anebo s poloprázdnými pulty. 

A tak se ocitáme v realitě, kdy trhy se zeleninou a ovocem 
mizí a my se nacházíme v období supermarketů a hypermar-
ketů.

Nabídka je bohatá a sortiment nepřeberný v průběhu 
celého dne až do pozdních večerních hodin. Můžeme koupit 
zeleninu a ovoce tradiční i cizokrajnou. Můžeme koupit 
zeleninu s natí, bez natě, 1 kilogram, 1 kus, svazeček nebo 
v igelitu balenou, nepranou, popřípadě pranou. Dle chuti 
a momentálního rozpoložení mysli. Další možností je popojít 
kousek dál k mrazicím pultům a zakoupit zmrazenou zele-
ninu například nakrájenou na kostičky, proužky, plátky. 
Zmrazené ovoce koupit celé a odpeckované, půlené nebo 
čtvrcené.
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Zastavme se pomyslně uprostřed cesty a zamysleme se 
nad těmito volbami – čerstvá, nebo zmrazená? A položme si 
otázku: Je čerstvá opravdu čerstvá?

Pokud podlehneme reklamním sloganům, že zatím 
co my ještě spíme, tak naši dodavatelé plní pulty čerstvým 
sortimentem, a nejedná-li se o pekaře, musíme vzít v úvahu 
skutečnost, že zelenina, popřípadě ovoce byla posbírána, 
utržena – zkrátka sklizena předešlý den. S přihlédnutím 
k faktu, že většina obchodních řetězců má centrální sklady, 
do kterých se zboží naveze a následně redistribuuje na jed-
notlivé pobočky či prodejny, můžeme k době sběru připočíst 
minimálně delších 24 až 48 hodin. A při stále se zvyšujícím 
importu ještě více. V době klimatizovaných skladů a přeprav-
ních aut se nejedná o fatální dobu, ale stejně pojem čerstvé 
se začíná pomalu vytrácet. Nehledě na způsob zacházení, 
kde nelze s jistotou vyloučit možnost poškození, pomačkání, 
které následně může vyvolat hnilobu a růst plísní. Jinými 
slovy čerstvá zelenina je potravina choulostivá a má tendenci 
nevhodným skladováním a nešetrnou dopravou ztrácet kva-
litu, dochází k postupnému vadnutí a pomalu, ale trvale 
dochází ke snižování obsahu vitaminu C a jiných prospěš-
ných látek. Samozřejmě záleží na druhu a kvalitě sklizené 
suroviny a samozřejmě záleží na dodavateli a jeho personálu, 
jakou péči surovině věnuje.

A jak je to s čerstvostí zmrazené zeleniny a ovoce? Na 
první pohled a poslech dva pojmy jdoucí proti sobě – zmra-
zená a čerstvá. Může být vůbec zmrazená zelenina a ovoce 
čerstvé? Ano, a dokonce čerstvější než čerstvé.

Odpověď najdeme ve způsobu zpracování a uchování. 
Sklizená čerstvá zelenina nebo ovoce se ve velmi krátkém 
čase (většinou do několika málo hodin a nejpozději v den 
sklizně) vytřídí, očistí a vypere a dle druhu a potřeby se 
některé ošetří proti bakteriálním pochodům, plísním a Lis-
terii monocytogenes. Poté se zelenina nakrájí na požadovaný 
sortiment, ovoce se odpeckuje, nařeže na půlky nebo čtvrtky 
a takto upravená surovina se zamrazí. 

Některé druhy zeleniny před samotným zamražením 
projdou procesem blanšírování, což je v podstatě tepelná 
úprava vysokou teplotou v krátkém čase – můžeme říci před-
vaření. Teplota a čas jsou stanoveny tak, aby nedocházelo 
ke ztrátě charakteristických vlastností, jaké jsou barva, chuť 
a vůně, a aby zůstaly zachovány nutriční hodnoty s důrazem 
na skupiny vitaminů, stopových prvků, nenasycených mast-
ných kyselin, rozpustnou i nerozpustnou vlákninu, kyselinu 
listovou a ostatních skupin, pro které mimo jiné ten či onen 
druh kupujeme a používáme, mnohdy i ze zdravotnicko-
-dietetických důvodů. Blanšírováním dosáhneme inaktivaci 

oxidačních enzymů a nespornou předností je přirozená likvi-
dace četných mikroorganizmů. 

Čas a teplota hrají stejně důležitou roli i v procesu zmra-
zování. V principu je úměra stejná, jen u teploty se logicky 
pohybujeme v minusových teplotách. Jinými slovy jde o to, 
v co nejkratší čase za použití velmi nízké teploty dosáhnout 
stavu, kdy zastavíme enzymatické pochody ve zmrazené suro-
vině. Čím rychleji zmrazujeme, tím se ve zmrazované suro-
vině formují menší ledové krystalky a tím méně se poškozuje 
buněčná struktura. Tak dosáhneme velmi vysokou kvalitu 
produktu ve smyslu zachování chutě, struktury a nutričních 
hodnot. Rychlým překonáním krystalizační zóny zabráníme 
úniku mezibuněčné i vnitrobuněčné tekutiny – šťávy, která je 
ve většině případech nositelem chuťových a nutričních vlast-
ností. 

K dosažení předpokládaného výsledku zamražení slouží 
speciální zmrazovací tunely. V praxi se ještě používají tunely 
deskové, ale ve větší míře spirálové a fl uidní, ve kterých uná-
šíme surovinu na nerezových drátěných dopravnících a kde 
se v silném proudění polárně studeného vzduchu jednotlivé 
kousky suroviny nadnášejí, čímž dochází k rovnoměrnému 
a rychlému zamrazení ze všech stran. Použití té které techno-
logie je odvislé od druhu suroviny, který chceme zpracovávat 
a výrobku, který chceme vyrábět. Agrimex a. s. je zpracova-
telem i výrobcem, a proto zvolila cestu tunelu na míru, kombi-
nující systém stacionární se systémem fl uidního zamrazení. 
Nespornou výhodou je široká použitelnost a koordinace 
výroby v závislosti od probíhajících kampaní. Například nám 
tento systém umožňuje vyrábět zároveň v jeden den, na jedné 
směně současně špenátový protlak a špenát listový. 

Dobře ošetřená, rychle zpracovaná a zamrazená zele-
nina a ovoce zůstává po celou dobu zamrazení při dodržení 
podmínek skladování, dopravy a uchování u spotřebitele 
v ideálním stavu až do doby použití. Po rozmrazení dojde 
u dobře zpracované suroviny k zachování struktury, barvy 
a iniciování organoleptických vjemů, kterými jsou charakte-
ristická vůně a chuť pro daný produkt.

Ale i ve způsobu zamrazení existují výjimky. Pracovníci 
oddělení kvality společnosti Agrimex a. s. na základě vlast-
ního vývoje a následné praxe došli k závěrům, že existují 
takové výrobky, kterým prospívá zamražení postupné, kde 
příliš rychlé až šokové zmrazení roztrhá strukturu suroviny 
tak, že ztrácí většinu svých charakteristických vlastností. 

Není to až tak velká věda, jde ale rozhodně o přesné 
a přísné dodržení technologického postupu, kde hlavní roli 
hrají parametry, jakými jsou čas, teplota a proudění vzduchu. 
Velmi těžko se takových podmínek dosahuje v domácím pro-
středí, a proto často výsledek domácího snažení neodpovídá 
vynaloženému úsilí. 

V moderních zpracovatelských závodech také odpadá 
riziko poškození, jaké hrozí u čerstvé suroviny, neboť je suro-
vina zpracovávána na technologiích nové generace. Nerezové 
konstrukce v kombinaci s umělými hmotami určené do potra-
vinářských provozů šetrně surovinu dopravují, perou, osušují 
vzduchem. Použití nerezu a umělých hmot je dalším z před-
pokladů k zabránění ztráty vitaminů, zejména vitaminu C.
Další důležitou podmínkou pro správné uchování je použití 
pevného obalu nepropouštějícího vzduch a světlo. V průběhu 
procesu zpracování je samozřejmá vícečetná kontrola, která 
probíhá před zpracováním, v jeho průběhu a nakonec při 
konečné úpravě do spotřebitelského balení. 

Zmrazování patří mezi nejefektivnější způsoby konzer-
vace. Seznam druhů ovoce a zeleniny, které lze konzervovat 
zmrazením, je mnohem delší než těch, které nelze. Jedním 
z důležitých faktorů je kromě požadavku trhu geografi cká 
poloha zpracovatele a druhy pěstované v jeho blízkém okolí. 



15
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
1

0
o r g a n i z a c e  /  v ý r o b a

S největší pravděpodobností se nebudeme pouštět do zamra-
zování ananasu, ale na druhou stranu ani ne do mrkve. 
V prvním případě proto, že se ananasu u nás tolik nedaří, 
ve druhém je problém složitější. Jsou dva a jdou ruku v ruce. 
Aby se vyplatilo pořizovat linku na kořenovou zeleninu, 
musela by být poptávka. Aby byla poptávka, musela by být 
surovina ke zpracování kvalitní a levná. A to v našich země-
pisných šířkách až tak moc neumíme. Proto převážnou část 
trhu s kořenovou zeleninou v Evropě obhospodařují přede-
vším polští pěstitelé a zpracovatelé (a přiznejme, že velmi 
kvalitně) a my se soustřeďujeme na tzv. tradiční suroviny. 
Těmi jsou špenát, hrášek, zelí, kapusta a papriky. U ovoce se 
nabízí jahody, borůvky, švestky a meruňky. 

Musím na tomto místě vyvrátit představu některých 
spotřebitelů o tom, že se zamrazuje surovina podřadná, 
dokonce ta, která se neprodá v čerstvém stavu. Opak je 
pravdou. Surovina určená k zamrazení musí být v nejlepší 
kvalitě a ve stavu optimální zralosti. Společnosti Agrimex a. s.
se podařilo navázat velmi dobré vztahy s prvopěstiteli zele-
niny, kde se doladily agrotechnické lhůty, odrůdová skladba 
a potřebná kvalita. Velkou roli zde hraje zvládnutá logistika, 
neboť jedním z nejdůležitějších parametrů ovlivňujícím kva-
litu je čas mezi sklizní a zahájením zpracování. Všechny čin-
nosti se odvíjejí od naprosto jasně stanovených a striktně 
dodržovaných postupů, které jsou provázány koordinačními 
poradami. Samozřejmostí jsou z naší strany externí audity, 
při kterých sledujeme připravenost pěstitelů po stránce tech-
nologické a společně sledujeme kvalitu suroviny v průběhu 
jejího růstu a dozrávání. 

Většina pěstitelů – našich dodavatelů vlastní potřebné 
certifi káty řízení kvality a bezpečnosti potravin nebo je zavá-
dějí. Díky těmto certifi kátům je vystaven takový „rodokmen“ 
konečného výrobku již v období přípravy půdy. Zpracovatelé, 
pro něž jsou takové certifi káty již delší dobu povinné, sledují 
a vedou záznamy o průběhu zpracování. Spotřebitel, který si 
zakoupí výrobek a měl by zájem, může se seznámit se všemi 
podrobnosti vzniku takového výrobku. Všechny záznamy 
jsou vedeny v prvé řadě z důvodu ochrany a bezpečnosti spo-
třebitele a slouží také jako statistické podklady k neustálému 
zvyšování kvality výrobků. Ale zpět ke zmrazování.

Komplikovanější je situace v oblasti zmrazování ovoce. 
Nejedná se o technologické problémy, ale kvantitativní a kva-
litativní nabídku pěstitelů. Meruňky jsou velmi náchylné na 
klimatické podmínky a těm zrovna v posledních letech moc 
nepřálo. Navíc sklizeň meruněk musí probíhat v naprosto 
jasně defi novatelné zralosti a ta při nepřízni počasí trvá řádově 
dny až hodiny. Pěstitelů pravých českých švestek ubývá geo-
metrickou řadou a některé náhrady ve formě různých blum 
nejsou až tak vhodné pro potencionální odběratele, jakými 
jsou v prvé řadě pekárny. Borůvek bývá v posledních letech 
v našich lesích dostatek, ale sběry hřebeny jsou v mnoha 
oblastech zakázány a na ruční sběr chybí pracovníci. Tradiční 
ovoce – jahody – jsou velmi problematické z důvodů odrů-
dové skladby. Současní pěstitelé vsadili na nové odrůdy, které 
se vyznačují velkými plody, lákající na první pohled spotřebi-
tele, ale stále více se vytrácí výrazná jahodová chuť. Je stále 
obtížnější získat takové odrůdy, které jsou vhodné ke zpra-
cování do oblíbených výrobků, jakými jsou Jahody dělené 
s cukrem, Jahodová dřeň a jiné. 

Ale dost pesimistických výhledů. Musíme se smířit 
z faktem globalizace a konstatovat, že co nevypěstujeme, 
to dovezeme, že Evropská unie je veliká a Čína za rohem. 
V neposlední řadě věřme, že se situace v budoucnosti u našich 
pěstitelů bude vyvíjet ve prospěch zpracovatelů a hlavně spo-
třebitelů. 

Jednou z výhod, kterou nám umožňuje zmrazená 

zelenina, je kromě použití jednodruhové suroviny příprava 
rozličných směsí. To samozřejmě platí i u ovoce. V mrazicím 
pultu dnes najdeme zeleninové směsi polévkové, směsi pod 
maso, přílohové a jiné. V případě ovocných směsí můžeme 
koupit směs zahradní, lesní a jiné kombinace. Můžeme si 
vybrat od dvousložkových až k sedmi a osmi složkovým 
směsím. 

Nepochybně se mezi námi najde celá řada těch, jimž se 
stalo vaření koníčkem a zálibou a kteří experimentují s růz-
nými druhy a kombinacemi. Ti se jen tak nevzdají možnosti 
nakoupit několik igelitových tašek různých druhů zeleniny 
v různých typech obchodů a podstoupit náročnou (i když 
potěšující) přípravu mytí, očištění a krájení. 

Nicméně doba se mění, život se zdá rychlejší a uspě-
chanější. Snad i proto přibývá konzumentů, kteří místo 
dlouhodobých příprav pokrmů svůj čas raději věnují svým 
koníčkům a zálibám, od sportovních aktivit počínaje a kul-
turními počiny konče. A tady se v plné míře projevuje výhoda 
zmrazených potravin, mezi které zelenina a ovoce bezesporu 
patří, dokonce v této kategorii zaujímají přední místo. Použití 
zmrazené zeleniny a jejich směsí je i v tradičních kuchyních 
velmi jednoduché a rychlé, a to i přesto, že se jedná o polo-
tovar určený k tepelnému zpracování. Úprava v závislosti na 
druhu a velikosti a samozřejmě záměru uživatele nepřesáhne 
s největší pravděpodobností dobu 15 minut. Pevně věřím, že 
mě nevezme za slovo ten, který si koupí zeleninovou směs 
pod svíčkovou, když nebude mít za 15 minut svíčkovou 
i s knedlíkem na talíři. Velikou předností zmrazené zeleniny 
je její dostupnost v kterémkoliv ročním období. Použití zmra-
zeného ovoce v kulinářské přípravě je ještě jednodušší. Stačí 
rozmrazit a konzumovat.

Psát o zdravotních dopadech používání zeleniny 
v kuchyni nechám odborníky. Je ale všeobecně známo, že 
konzumace zeleniny snižuje pravděpodobnost vzniku rako-
viny, srdečních chorob, má pozitivní vliv na jednu s největ-
ších civilizačních chorob, kterou je obezita, stabilizuje krevní 
tlak a snižuje výkyvy krevního cukru, které vedou k cukrovce. 
Vysoký obsah vlákniny udržuje pocit plnosti během dne.

Vraťme se na začátek článku, do míst, kdy stojíme mezi 
mrazicími pulty a pulty s čerstvou zeleninou. Výhody a nevý-
hody byly popsány, zdaleka ne vyčerpány. A to, že já se roz-
hodnu pro nákup zmrazeného polotovaru, neznamená, že si 
s chutí nedám chléb s máslem a nezakousnu se s ještě větší 
chutí do čerstvého rajčete, nebo si nenakrájím řekdvičky. 
Dobrou chuť.

�
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Majoránka
Majoránka je vedle petr-

žele a pažitky nejvíce 
používaná bylinka. Je ty-
pická pro středoevropskou 
kuchyni: žádná paštika, 
žádná bramborová polévka 
a tím spíš žádné ragú 
nechutnají bez jejího hořce-
sladkého tónu.

Historie

Dějiny majoránky sahají až do starověku. Již tehdy byla 
ceněna díky své rozmanitosti, byla používána nejen jako 
kořenicí a léčivý prostředek, ale také pro tajemné rituály. 
Egypťané, Řekové a Římané kořenili vína a pokrmy z masa 
touto aromatickou bylinou – ale nejen kvůli chuti. Slibovali 
si od toho zvýšenou milostnou aktivitu. V antickém Řecku se 
majoránka počítala k obětním darům a využívala se k vyku-
řování na počest bohyně Afrodité. Také o několik století poz-
ději nebyl kolem aromatické rostliny v žádném případě klid: 
na počátku středověku přivezli Arabové bylinu do střední 
Evropy, kde došlo k povýšení této pověstmi opředené byliny 
na prostředek proti prokletí a čarodějnictví. Také v lékařství 
zažila v této době vzestup – znalci koření ji nasazovali vskutku 
infl ačně a téměř neexistovala bolístka, která nebyla ošetřena 
majoránkou.

Původ

Původní vlastí majoránky je Indie a východní oblast
Středozemního moře. Nyní se pěstuje v celé Evropě, především 

ve Francii, Itálii a Španělsku, ale také v Německu a Maďarsku, 
a v Egyptě.

Druhy

Majoránka patří k rostlinám čeledi hluchavkovité a je 
to jedno- až víceletá bylina. Její čtyřhranné, silně rozvětvené 
stonky jsou šedé plstnaté a květy jsou bílé až světle růžové. 
Rozlišují se dva druhy majoránky: francouzská majoránka 
(listová majoránka) a německá majoránka (majoránka 
z poupat). Francouzská majoránka má vyšší vzrůst, je sil-
něji rozvětvená a olistěná více než německá. V našem klimatu 
dochází však zřídka k dozrání semen. Majoránka chutná 
poněkud hořce, s nádechem citronu a ovoce.

Zdraví

Podle lidového léčitelství by měla majoránka účinkovat 
proti všelijakým tělesným a duševním obtížím. Ulevuje při 
nachlazení, kašli, nervové slabosti a zažívacích potížích. Také 
při zánětech v dutině ústní a špatném hojení ran dochází 
v alternativním lékařství k jejímu využití. Při duševních nerov-
nováze se má majoránka rovněž postarat o úlevu – připisuje 
se jí hojivý, posilující a uklidňující účinek.

Použití

V kuchyni se používají jen jemné lístečky, které jsou na 
trhu buď čerstvé, čerstvě zmražené, sušené nebo drhnuté. 
Pro mnohé úpravy brambor a šťavnaté pokrmy (mleté maso, 
vepřová pečeně, polévky) je majoránka nepostradatelná. 
Naprosto nezbytné koření do uzenin, ať už je to tmavá tla-
čenka, játrový salám nebo klobása apod.

 �
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Máta
Máta je oblíbená kořenicí 

bylina především v lehké 
letní kuchyni. Svou sladkou
vůní a zároveň chladivým 
a ostrým aroma patří k nejoblí-
benějším kořením na světě. 
Rozmanitost různých druhů 
máty (cca 600) je už skoro 
nepřehledná. Nejznámější je u nás máta peprná, kříženec 
zelené máty a máty vodní. Má nejvyšší obsah mentolu.

Historie

Již ve starých klášterních rukopisech je máta peprná 
zmíněna jako léčivá bylina i jako koření. Za to, že tato bylina 
má dnes takový význam, vděčíme nejspíš Angličanům. 
Pravděpodobně to byli oni, kteří začali s kultivací a nabídli 
jí místo v kuchyni. Zjemňovali mátou zmrzlinu a krémové 
pokrmy, vynalezli „After Eight“ a jiné peprmintové bon-
bony.

Původ

Původem je máta divoká bylina z oblasti Středomoří, 
které se však daří všude, a roste v celé Evropě.

Druhy

Rostlina patří do čeledi hluchavkovitých. Je cca 50 až
80 cm vysoká. Listy různých mát jsou oválné až kopinaté a na 
koncích pilovité nebo zoubkované. Květy se tvoří – podle 
druhu – v červenci nebo v srpnu a jsou bílé, růžové nebo fi a-
lové. Jediná společná vlastnost mnoha druhů je více či méně 
silně výrazná mentolová chuť.

Vedle máty peprné nachází v kuchyni využití mnoho 
dalších druhů: ať je to máta pomerančová, která svými listy 
připomíná bazalku a voní po citronu, máta jablečná nebo 
koňská, které se využívají především v asijské kuchyni na 
čatní (chutney).

Použití

Máta peprná a její příbuzní mají význam spíše jako 
léčivá bylina, případně jako bylinný čaj. Nálev neboli čaj 
z čerstvých listů zelené máty je druhem národního nápoje 
v Maroku a Tunisku. V Anglii se koření polévky, maso 
a různé osvěžující nápoje mátou kadeřavou. Velmi rafi-
nované recepty s mátou peprnou jsou známé v íránské 
a turecké kuchyni.

Kolem východní oblasti Středozemního moře a v arab-
ských zemích se používá máta raději sušená než čerstvá. 
V Řecku se dává sušená máta do Keftedes (masové kuličky) 
a do plněných vinných listů.

�
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Nové směry 
v pekařské

a cukrářské výrobě

Cukrářské výrobky jsou tradiční součástí jídelníčku snad 
každého z nás. Mnozí si nedovedou představit jídlo bez 

„sladké tečky“ či kávu bez zákusku. Uspěchaná doba ale 
nenahrává možnosti připravit si takovýto dezert doma, 
nehledě k tomu, že opravdu špičkové výrobky vyžadují 
profesionální zkušenosti. V současnosti je v potravinářství 
kladen důraz na vysokou kvalitu výrobků a přitom relativně 
příznivou cenu. V reakci na tento fakt dodavatelé surovin, 
mezi nimiž hraje společnost KåKå CZ s. r. o. významnou 
roli, nabízí svým zákazníkům produkty, které na prvním 
místě zaručují požadovanou kvalitu a přitom snižují náklady 
na výrobu, ulehčují práci zaměstnancům, šetří energie, čas 
a jsou jednoduché na přípravu. Navíc zvyšují výživovou 
hodnotu, trvanlivost a stabilitu výrobků. Při výrobě těchto 
surovin se používá méně tuků a cukry jsou zčásti nahrazovány 
sladidly, obsahují i zdravý prospěšné minerální látky, 
vitaminy, esenciální mastné kyseliny aj. V této souvislosti se 
jedná zejména o směsi, zlepšující přípravky, hotové náplně 
a polotovary, kterým se věnuje i tento článek. 

Směsi pro cukráře

Nejčastěji používanou směsí v cukrařině je korpusová 
směs pro výrobu dortových korpusů, bábovek a piškoto-
vých plátů. Společnost KåKå CZ s. r. o. ji dodává na trh ve 
třech variantách. První, Gloria korpus premium, známá svou 
vynikající chutí spolu se standardními výhodami, jež práce 
se směsmi přináší, je nejprodávanější směsí firmy. Baker 
korpus světlý zaručuje obdobně snadnou výrobu korpusů 
s výborným poměrem ceny a kvality. Baker korpus tmavý je 
variantou světlého korpusu se zachováním jeho kvalit a výhod 
s přídavkem kakaa. 

Dalšími směsmi v portfoliu fi rmy KåKå CZ pro cukráře 
jsou tzv. „lité koláče“ se značkou Gloria, dodávané v širokém 
portfoliu příchutí, ze kterých si vybere opravdu každý – Gloria 
máslová, maková, kokosová, tvarohová, ořechová, čokolá-
dová, citronová, mrkvová, pomerančová a karamelová. Velký 
výběr a široké spektrum použití umožňuje nepřeberné množ-
ství aplikací, použití přírodních aromat a barviv dodává při-
rozenou barvu, chuť a vůni. Do skupiny surovin s přidanou 
hodnotou řadíme také Crustex, ideální směs k zapékání 
jádrovin a zákusků s křupavým povrchem, a Gloria sušenky, 
směs na výrobu trvanlivého pečiva a sušenek.

Směsi pro pekaře

V pekárnách se používají především směsi na speci-
ální chleby, které zaznamenávají neustále rostoucí prodeje. 
Společnost KåKå CZ s. r. o. nabízí zákazníkům směsi na tyto 
chleby značky Baker. Baker chléb Krakonoš je stoprocentní 
směs na přípravu tmavého chleba s obsahem slunečnicového 
semínka, lněného semínka, pšeničných a žitných vloček spolu 
s žitným a ječným sladem. Baker chléb Baltazar představuje 
koncentrát (1 : 1) směsi na výrobu chleba se specifi ckou struk-
turou střídy a vysokou vazností vody. Baker celozrnný K20 
– koncentrovaná směs s dávkováním 20 % na výrobu vícezrn-
ných chlebů a pečiva. Baker chléb Omega je další reprezen-
tantem z rodiny koncentrovaných směsí, tentokrát s obsahem 
tolik ceněných Omega-3 mastných kyselin prospěšných pro 
Vaše zdraví. Mimoto testujeme novinku, Baker chléb Natura, 
koncentrovanou směs (40 %) pro výrobu celozrnného chleba. 
Obsažený přírodní žitný kvas zlepšuje stabilitu a strukturu 
těsta, prodlužuje čerstvost chleba a dodává specifi ckou při-
rozenou chuť. Přídavek tmavého žitného sladu zabezpečuje 
hladkou strukturu, propůjčuje chlebu originální barvu a zvý-
razňuje jeho chuť a vůni. Současně zpomaluje proces okorá-
vání a prodlužuje čerstvost chleba, obsahuje cenné vitaminy 
a minerály.

Zlepšující přípravky

Používají se zejména v pekárnách. Mají vliv na stabilitu 
těsta, prodlužují trvanlivost hotových výrobků, podporují 
kvasnou mohutnost kvasinek, kdy výsledný výrobek vykazuje 
větší objem. Společnost KåKå CZ s. r. o. má v portfoliu dva 
druhy zlepšujících přípravků: 

1) Přípravky na olejové bázi 
Při výrobě z těchto přípravků se používá méně tuku, než 

je běžné v základních recepturách, do těsta se lépe zapracová-
vají než sypká zlepšovala, a přitom zaručují nejen velký nárůst 
objemu, ale také prodlužují čerstvost výrobků. Jsou dostupné 
v mnoha variantách podle potřeby použití. Flyt-x Multi 5 % 
má univerzální použití (toustový chléb, hamburgery, běžné 

Zlepšující přípravkyepšující přípravky
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a jemné pečivo). Flyt-x Soft 2 % je speciálně upraven pro auto-
matizované provozy. Flyt-x Frozen je vhodný do mražených 
výrobků (až 3 %) nebo do běžného pečiva, kde je dávkování 
pouhých 0,75 %. Dostupná je i varianta speciální pro toustové 
chleby, Flyt-x Toast 4 %.

2) Přípravky práškové 
V této skupině dodává naše společnost Baker Jemis, 

zlepšující přípravek pro všechny druhy sladkých těst. Baker 
Diamax Malt 1 % je zlepšující přípravek pro široké použití při 
výrobě běžného pečiva. Jako novinku jsme zavedli do našeho 
portfolia zlepšující přípravky s obdobným použitím jako léty 
prověřené Diapoly, Baker Diamax 107 a 110.

Hotové náplně

Tato skupina surovin šetří Váš čas, a to jak při přípravě 
produktů s ovocnými, tak krémovými náplněmi. 

Ovocné náplně jsou termostabilní, obsahují viditelné 
kousky ovoce v množství 50–70 % dle typu náplně. Na trh 
je uvádíme opět pod značkou Baker v několika variantách – 
jahody v gelu, meruňky v gelu, višně v gelu obsahující 60 % 
ovoce.

Krémové náplně (mléčné) nejsou termostabilní, jejich 
použití je možné pouze za studena. V portfoliu máme napří-
klad Baker Karamel s typickou karamelovou chutí a zlatavě 
hnědou barvou, který lze použít jak samostatně jako náplň 
(např. do koblih), tak jako ochucovadlo do šlehačky nebo 
smíchaný s Baker gel neutrál na potažení výrobku.

Polotovary

Nejpoužívanějším polotovarem v cukrářské výrobě 
je fondán. Společnost KåKå CZ s. r. o. zajišťuje dodávky od 
výrobce vysoce kvalitních fondánů, fi rmy Südzucker. Jedná 
se o fondán Franken, používaný jako poleva na zákusky nebo 
jako náplň do bonboniér. Dalšími polotovary z našeho port-
folia jsou Kranse XX, mandlová hmota na pečené marcipá-
nové pečivo, Odense nugát vyrobený z pražených lískových 
oříšků s vynikající lahodnou chutí klasického pravého nugátu 
či Odense marcipán potahovací, vyrobený ze směsi mandlí 
a meruňkových jader. Zaručuje perfektní modelovací struk-
turu, výraznou vůni po použitých mandlích, v naší nabídce je 
také v barevných variacích jako růžový, zelený, žlutý či extra 
bílý.

Zmíněné suroviny patří do skupiny produktů s výraznou 
přidanou hodnotou. Jejich používání je zárukou stabilní 
vysoké kvality fi nálních výrobků, atraktivních pro konečné 
spotřebitele. Přitom jsou nenáročné na zpracování a pří-
pravu, šetří čas a energii ve výrobě a dodávají dezertům vyni-
kající vzhled a trvanlivost. Věříme, že z portfolia společnosti 
KåKå CZ s. r. o. si zákazníci vždy vyberou ten pravý produkt, 
který povýší jejich výrobky na ještě vyšší úroveň tak, aby se 
k nim jejich zákazníci rádi a často vraceli.

Ing. David Kotrba,
Marketing & Product manager, KåKå CZ s. r. o.

�
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Bureau Veritas

Společnost BUREAU VERITAS ve spolupráci 
s Ing. Otmarem Hrazdilem, CSc., vydala publika-
ci „PŘÍRUČKA ISO 9000“, která byla vytvořena
v návaznosti na otázky, které jsou kladeny po-
sluchači z řad manažerů, popř. interních audito-
rů, jak mají odpovídat na otázky zaměstnanců 
vlastní organizace, kteří chtějí pochopit, v čem 
tkví význam zavedení systému managementu 
kvality.

Tato příručka vychází ze zkušeností získaných 
několikaletou praxí při zavádění systémů ma-
nagementu kvality a jejich auditováním a též 
z rozsáhlé činnosti lektorské při školení mana-
žerů kvality, interních auditorů a profesionál-
ních auditorů.

Záměrem této příručky, která je koncipována 
jako kapesní průvodce, je poskytnout informa-
ce významné pro implementaci systému mana-
gementu kvality, jeho udržování a trvalé zlep-
šování všem pracovníkům organizací, kteří jsou 
do přípravné i realizační fáze zapojeni.

KOMU MÁ TATO PŘÍRUČKA SLOUŽIT?
Příručka ISO 9000 je napsána pro široký okruh 
čtenářů, zahrnující

 vedoucí pracovníky organizací, kteří mají • 
konečnou odpovědnost za systém mana-
gementu kvality,
 manažery kvality, kteří mají odpovědnost • 
za vytvoření systému v organizaci, jeho 
udržování a trvalé zlepšování,
 interní auditory, kteří zastávají jednu z nej-• 
důležitějších funkcí v systému manage-
mentu kvality tím, že prověřují shodu s plá-
novaným uspořádáním, normou ISO 9001 
a vlastní dokumentací systému,
 pracovníky kontroly, zaměstnance a všech-• 
ny ostatní, kteří musí pochopit, co oni mají 
dělat, aby přispěli k uplatnění ISO 9001 
a k udržení certifi kace.

OBJEDNÁVEJTE U:
Margita Hrdličková

Tel.: 210 088 268
E-mail:

margita.hrdlickova@cz.bureauveritas.com

Příručka ISO 9000
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Další ročník 
veletrhu

Země živitelka
se kvapem blíží

Potravinářská výroba, zemědělská technika, rostlinná, 
živočišná výroba a mnoho dalších, to vše je prestižní 

tuzemský veletrh Země živitelka v Českých Budějovicích. 
Letošního, již 37. ročníku, který proběhne v termínu od
26. do 31. srpna 2010, se tradičně zúčastní i značka KLASA 
společně s dvaceti výrobci z potravinářského oboru. První 
den veletrhu dojde ke slavnostnímu předání certifikátů 
kvality KLASA. Ocenění převezme sedm výrobců pro celkem 
osmnáct výrobků z rukou ministra zemědělství Ing. Ivana 
Fuksi a ředitele SZIF Ing. Tomáše Révésze. 

V pavilonu B4 na celkové ploše 228 m2 budou 
odborné veřejnosti představeni tito výrobci:

AGRO-LA, spol. s r. o., Jindřichův Hradec,
Hamé s. r. o.,

ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s.,
Pivovar ZUBR a. s.,
MILTRA B s. r. o.,

MORAVAN – masná výroba s. r. o.,
HAVLÍK OPAL spol. s r. o.,

Bratři Zátkové a. s.,
KAND s. r. o.,

STOCK Plzeň-Božkov s. r. o.,
CARLA spol. s r. o.,

Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o.,
ALIKA a. s.,

CZ FRUIT, odbytové družstvo,
Masokombinát Plzeň s. r. o.,

MASNA Příbram, spol. s r. o.,
Jan Zeman,

ORRERO a. s.,
ZÁRUBA M&K a. s.,

Hanácká kyselka s. r. o.

Probíhající roadshow KLASA v rámci veletrhu

Návštěvníci veletrhu se budou moci díky této významné 
události, jakou Země živitelka bezpochyby je, zúčastnit ve 
dnech 27. až 28. srpna roadshow KLASA. Těšit se mohou na 
zábavný program a soutěže. Pro ty nejmenší bude připraven 
dětský koutek, ve kterém budou probíhat výtvarné aktivity, 
malování na obličej, vystoupení klauna a další. Chuťové buňky 
všem přítomným příjemně naladí kuchařská show. Tou bude 
provázet známý kuchař Martin Bušek. Pro návštěvníky road-
show připraví nejrůznější dobroty s použitím potravin oceně-
ných značkou KLASA. Těšit se můžete mimo jiné na halušky 
s kysaným zelím a anglickou slaninou nebo uzenářský gulášek 
s klobásou. Chybět nebudou ani sladké dezerty. Ochutnávku 
svých produktů nabídne několik českých výrobců, jako napří-
klad Emco spol. s r. o., Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o.,
RACIO s. r. o., Josef Rýdl, s. r. o., MASNA Příbram, spol. 
s r. o., LEROS, s. r. o., MP KRÁSNO, a. s., HAVLÍK OPAL 
spol. s r. o. A pokud na místě zachutnají, je možné si je hned 
zakoupit za zvýhodněné ceny. Roadshow KLASA hledejte ve 
venkovním prostoru číslo 704 za pavilonem E5.

Crest Communications

�
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Nové trendy 
ve zpracování 

drůbežího masa

Vysoká obliba drůbežího masa a drůbežích masných 
výrobků u řady spotřebitelů souvisí zejména s dobrými 
dietetickými vlastnostmi, nízkou energetickou vydat-
ností a relativně nízkou cenou. V současné době je snaha 
nahradit laickou veřejností negativně vnímaný drůbeží 
separát drůbeží svalovinou a syntetická aditiva látkami 
přírodního původu. 

Co ví „běžný zákazník“
o drůbežářské masné výrobě? 

Pokud bychom hledali v rámci masného průmyslu něco, 
co většina zákazníků vnímá negativně, byl by to zřejmě 

drůbeží separát. Ano, tato jinak kvalitní surovina se v očích 
laické veřejnosti stala synonymem nízké kvality. Řada mé-
dií, denním tiskem počínaje a internetem konče, uvádí zkres-
lené informace o složení a výrobě masných výrobků, které 
separát obsahují, které ještě umocní tvrzením o škodlivém 
použití chemických aditiv, alergenních bílkovin, emulgátorů 
a konzervantů – tzv. „éček“. V dnešní době je člověk v rám-
ci konzumace potravin neustále vystavován zvýšenému po-
dílu alergizujících, přídatných, konzervačních látek a barviv
obsažených v potravinách. Tyto látky jsou uváděny na etike-
tách výrobků značkou E. Velká popularita grilování, obliba
marinovaných a ochucených mas, rychlejší úpravy masa,
prodlužování záručních dob a ekonomika výroby vedou
výrobce k používání konzervačních látek, přídatných látek 

a barviv včetně zvýrazňovačů chuti a konzervantů z řady glu-
tamanů a dusitanů. 

Veškerá výroba uzenin je dnes postavena na konzervač-
ních a přídatných látkách a barvivech. Je potřeba zdůraznit 
hlavně tři škodlivé skupiny: dusitany E250 obsažené ve všech 
druzích uzenářských výrobků a šunek, fosfáty E450, E451 
obsažené ve většině druzích uzenářských výrobků a šunek, 
glutamany (zvýrazňovače chuti) E621 obsažené ve většině 
druzích uzenářských výrobků a šunek.

Zcela jisté řešení

Vzhledem ke vzrůstající oblibě i spotřebě drůbežích mas-
ných výrobků je zajímavé nahlédnout do vývoje těchto pro-
duktů přímo ve výrobní sféře. Drůbežářský závod Klatovy a. s.
se dlouhodobě zabývá vývojem nových drůbežích výrobků 
a v současné době uvedl na trh nové produkty odpovídající 
současným life-stylovým trendům: Kuřecí dětský párek bez E,
Kuřecí Junior bez E, kuřecí marinované díly s kostí a bez kosti 
bez E – vyrobené z kuřecího masa bez použití syntetických 
aditiv a alergenních složek, jejichž místo zaujaly čistě přírodní 
látky.

Drůbežářský závod Klatovy a. s. dosahoval již v minu-
losti vysoké technologické a hygienické úrovně své produkce. 
Proto také, jako jeden z mála, již za minulého režimu získal 
oprávnění exportovat svou produkci na náročné zahraniční 
trhy. V té době podnik zpracovával zhruba 15 tisíc tun drů-
beže za rok. V současnosti podnik ročně zpracovává v jedné 
směně bezmála 40 tisíc tun drůbeže při zachování vysokého 
technologického a hygienického standardu v rámci celého 
rozsahu své produkce. Vedení podniku se snaží neustále držet 
krok s aktuálními požadavky trhu a zákazníků. V reakci na 
nepříznivý mediální obraz běžných drůbežích uzenin a mari-
novaných mas se podnik rozhodl vykročit novou cestou. 
Podnik si dal za cíl vyvinout cenově přístupné drůbeží (kuřecí) 
masné výrobky z drůbežího (kuřecího) masa, při jehož výrobě 
by se nepoužíval drůbeží separát ani syntetická potravinářská 
aditiva a samozřejmě žádné alergeny. Tento nelehký úkol se 
ve spolupráci s českými a německými technology společ-
nosti RAPS po celé řadě testů a provozních zkoušek poda-
řilo splnit. Část výrobních testů probíhala i v technologické 
dílně Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno (kde pro-
bíhaly i některé další analýzy). Výsledkem technologických 
zkoušek je drůbeží jemně mělněný párek a jemně mělněný 
salám a marinovaná masa. 

Automatická linka
na porcování drůbeže
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Pro úspěch nových výrobků je důležité, že nově vyvinuté 
výrobky musí ve všech parametrech dosahovat přinejmenším 
stejných nebo lepších parametrů jako výrobky obsahující 
drůbeží separát a standardní aditiva. V rámci jejich testování 
jsme u nich stanovovali mikrobiologické, texturní a senzo-
rické parametry.

V další části článku uvádíme pro přehlednost pouze 
grafi cké výsledky analýzy drůbežích párků, protože výsledky 
laboratorního hodnocení jemného salámu a marinovaných 
mas dopadly podobně.

Závěr Ústavu hygieny a technologie masa,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Po zjištění objektivních parametrů můžeme odpovědně 
prohlásit, že výrobce společně s vývojovými technology svůj 
úkol splnili. Podařilo se jim vyrobit drůbeží masné výrobky, 
které již na první pohled svojí světlou barvou evokují před-
stavu o skutečně drůbežím, resp. kuřecím mase. A to bez 
použití drůbežího separátu a syntetických potravinářských 
aditiv. Zároveň se jim podařilo vyvinout výrobky, které se 
svými parametry uchovávají i bez použití dusitanů, syntetic-
kých polyfosfátů, stabilizátorů a obdobných potravinářských 
aditiv. Doufejme, že se jako spotřebitelé dočkáme dalších 
takových výrobků.

Tento projekt byl řešen za fi nanční podpory výzkumného 
záměru Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin 
MSM 6215712402.

Spolupracovali:
Ing. Karel Vařeka, Jaroslav Zeman, 

Drůbežářský závod Klatovy a. s.
Stanislav Kočárek, Raps - CZ

Leo Gallas, Alena Saláková, Gabriela Bořilová,
Ladislav Steinhauser, Ústav hygieny a technologie masa,

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

�

Automatická 
dělička

párků

Graf 1   Vývoj celkového počtu mezofi lních mikroorganismů v průběhu skladování

Graf 2   Senzorické parametry u drůbežích výrobků



27
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
1

0
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

chemických přísad 

Drůbežářský závod Klatovy a.s., 5. května 112, 339 01 Klatovy, 
tel.: +420 376 353 311 , fax: +420 376 311 360, e-mail: dzklatovy@dzklatovy.cz  / www.dzklatovy.cz

d

EEEEEEEEEEbez

hemickýchh př
miiickýchbez

barviv a konzervantů c

bar
bez

Vyvinuli jsme pro Vás nové výrobky 

bez chemických přísad, barviv a konzervantů. 

ss nonononononononovévévévévévévévé vvvvvv vvýrýrýrýrýrýrýrýrobobobobobobobobkykykykykykykyky 
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1. elastický informační systém
špičkový software pro potravináře 

 

řízení všech procesů potravinářské výroby 

napojení na vážící systémy a kalibrace zboží 

podpora čárových kódů a EDI komunikace

přizpůsobí se nárokům obchodních řetězců 

www.etos.cz 

www.qi.cz

Pro více informací kontaktujte Silver partnera QI.
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AarhusKarlshamn Czech Republic,  Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mob: +420 602 451 305, +420 602 145 090, e-mail: info.cz@aak.com

”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 )

  Tuky pro čokoládovenský a cukrovinkářský 
průmysl

  Tuky a shorteningy pro pekárenský 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

26.8. - 31.8.2010

Budoucnost českého zemědělství a českého venkova

čtvrtek - pondělí 9.00 - 18.00 hodin
úterý                    9.00 - 17.00 hodin

37. ročník
mezinárodní výstavy

www.vcb.cz

Regionální potraviny
Bohatý odborný

doprovodný program

Novinky a zajímavosti z oboru

Slavnostní předání certifikátu

národní značky KLASA

Představení vaší firmy

odborné a široké veřejnosti

Soutěž o Zlatý klas

Společným cílem
je úspěchVýstava je pořádána ve spolupráci s MZe, MMR,

AK ČR a Potravinářskou komorou ČR

• Rybářský a myslivecký pavilon - potřeby pro rybáře a myslivce,
  oblečení, obuv, optika, zbraně a střelivo 
• Den myslivosti sobota 28.8. (ukázky vábení zvěře, sokolnictví, 
  kynologie, Vojenský umělecký soubor Ondráš)
• Přehlídka zemědělské techniky
• Zvěřinové hody v Pivovarské zahradě

• Pavilon regionálních potravin „Ochutnejte to nejlepší 
  z Čech a Moravy“
  NOVINKA značka „Regionální potravina“ 
  - přehlídka regionálních výrobců a jejich potravinářských specialit 
• Potravinářský pavilon

• Pavilon venkova - prezentace místních akčních skupin z celé ČR, 
  doprovodný program v duchu lidových tradic
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České pivo 
– zůstane 

fenoménem?
Ing. JOSEF TOLAR

„Vzpomínám si, že jsem se nemohl dočkat, až se na-
piji nejlepšího piva na světě. Toho vašeho...,“ řekl 

letos v srpnu pro česká média legendární britský rocker 
Ozzy Osbourne při rozhovoru o přípravě megakoncertu 
Řípfest 2010.

Je legenda o jedinečnosti českého piva vytvořena jen 
prchavými zážitky jeho obdivovatelů, anebo se můžeme 
dobrat exaktního potvrzení jeho odlišnosti od standardů svě-
tové produkce, jež tvoří především všudypřítomné výrobky 
největších světových producentů?

Základy průmyslové výroby českého pivovarnictví byly 
položeny v druhé polovině 20. století, kdy řemeslnou malový-
robu začaly nahrazovat nově zakládané industriální pivovary. 
Bylo to tedy o sto let dříve, než ke stejnému postupu došlo 
u ostatních odvětví potravinářského průmyslu u nás. Nové 
pivovary, využívající již výhody páry a elektřiny, stejně jako 
moderní způsoby řízení výroby a kontroly jakosti podle čes-
kého reformátora F. O. Poupěte (1753–1805), zavedly také do 
široké praxe výrobní postup spodně kvašeného piva, později 
rozšířený do celého světa. Můžeme tedy oprávněně hovořit 
o českém doplnění dvou základních způsobů výroby piva, 
totiž anglosaského a německého. Úspěšnost působení čes-
kých sládků např. až v Japonsku nebo na americkém konti-
nentu v první polovině 20. století dokazují toto tvrzení.

Vybudovaná struktura průmyslové výroby piva však 
byla důvodem, proč při výstavbě potravinářského průmyslu 
po roce 1950 bylo pivovarské odvětví odsouváno stranou. 
Jestliže bylo v této době zpracování mléka, masa a chleba 
transformováno z dílenské malovýroby do průmyslové vel-
kovýroby v nových moderních objektech, pivovary žily z dříve 
vytvořené podstaty a svým technickým vybavením ztrácely 
kontakt s moderním vývojem. Růst průměrné technické vyba-
venosti a efektivity výroby přinášelo větší měrou uzavírání 
malých nerentabilních provozů spíše než sporadické inves-
tice do stávajících provozů. Během druhé poloviny 20. století 
došlo k nové výstavbě pouze dvou pivovarů: pivovaru Most 
jako náhrady za starý pivovar, který musel ustoupit těžbě uhlí, 
a pivovaru Radegast, zajišťujícího průmyslovou oblast Ost-
ravska.

Při pohledu zpět ale můžeme konstatovat, že omezení 
technického rozvoje pivovarů v letech 1950–1990 paradoxně 

přispělo v pozitivním smyslu k zachování typu českého piva 
v době evropského i světového nástupu nových technologií. 
Do českých pivovarů tyto změny vstoupily až po roce 1990, 
tedy řádově o desítky let později než do pivovarů našich 
západních sousedů.

Jestliže při otevření hranic zahraničním výrobkům v roce 
1990 u nás nedošlo k plošné likvidaci české výroby piva zahra-
niční konkurencí, jako tomu bylo např. v sousední bývalé 
NDR, pak zachování pozic českého piva můžeme přičítat 
nejen cenovému rozdílu u dovezených značek, ale i oblibě 
a senzorické kvalitě místní produkce.

Technické zaostávání za světovou špičkou se české pivo-
vary snažily co nejrychleji dohonit, a proto devadesátá léta 
byla pro české pivovarnictví epochou velkých investic a vel-
kého očekávání.

Nově zaváděná technika, jako např. zefektivnění varního 
procesu, velkoobjemové cylindrokónické tanky, automatické 
řízení výrobních postupů, průtoková pasterace či zpřesnění 
laboratorní kontroly pomocí automatických analyzátorů, 
přinesla v první řadě významné navýšení jakosti vyráběného 
produktu. Dříve běžné větší nebo menší senzorické závady, 
které se přičítaly místnímu charakteru piva, nízká trvanlivost 
piva v odbytové síti a primitivní adjustace výrobku, to vše bylo 
rychle nahrazeno vyššími kvalitativními standardy.

Vedle jednoznačně pozitivních přínosů nové technické 
úrovně pivovarů se však současně projevily i další vlivy způ-
sobené nově zavedenou technikou, umožňující zefektivnění 
výrobních procesů, ať už jejich zkrácením nebo možností 
použití jiných surovin a materiálů. Spektrum senzorického 
charakteru jednotlivých výrobků se začalo zužovat, různo-
rodost chuťového profi lu začala nahrazovat marketingová 
vynalézavost v barevnosti etikety či ambaláže obecně.

Je to podobný postup, k němuž došlo u výrobců v sou-
sedních zemích, někde i vlivem jednotného řízení převažující 
části místního pivovarského průmyslu jedním nadnárodním 
gigantem.

Jak tedy zabránit tomu, aby se česká piva nepřiřadila 
k tzv. „europivům“, která český konzument chápe jako sice 
chuťově čistá, odpovídající obecným jakostním standardům, 
ale pro spotřebitele nezajímavá, napovídající o ekonomizaci 
surovin i výrobních podmínek?

Odpověď na tuto otázku přinesl Výzkumný ústav pivo-
varsko-sladařský v Praze již v roce 2000 při stanovení charak-
teru českého piva pomocí objektivně zjištěných analytických 
dat. Podle práce V. Kellnera má typické české pivo na rozdíl od 
evropsky nebo světově vyráběných piv vyšší pH, vyšší barvu, 
vyšší hořkost, vyšší obsah polyfenolů a vyšší zbytkový extrakt. 
Lze tedy analyticky rozlišit, zda neznámé pivo přísluší svým 
typem mezi česká piva nebo piva jinde vyráběná.

Co nelze jako odlišnost českého piva analyticky prokázat, 
je tzv. pitelnost piva, sice podmíněná uvedenými faktory, ale 
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dosud nepopsaná exaktní metodou. Je vyjádřením pocitu – 
zájmu pijícího na dalším pokračování pití piva po prvním 
napití.

A právě tato na první pohled tajemná vlastnost čes-
kého piva, kterou měl asi na mysli i v úvodu zmíněný britský 
hudebník, má historický původ, sahající do počátků českého 
pivovarnictví. Jsou to základní suroviny pro výrobu českého 
piva – žatecký chmel a moravský slad.

Žatecká oblast, která byla až do husitských válek centrem 
evropského obchodu se chmelem a která ještě v roce 1929 
byla světově největší produkční oblastí, je dodnes významná 
svou, byť již značně nižší, produkcí žateckého poloraného čer-
veňáku, izolovaného jako klony 31, 72 a 114 z místní pro-
dukce K. Osvaldem ve 30. letech 20. století. Vynikající aroma 
tohoto chmele, charakterizované obsahem beta-farnesenu, 
složky, kterou vysokoobsažné hořké chmele neobsahují, je 
dodnes důvodem, proč právě tento druh chmele je považován 
za etalon aromatických druhů chmele a proč jej nakupují 
ve velkém i japonské pivovary, přestože obsah alfa hořkých 
kyselin je u tohoto chmele relativně nízký, a tedy ekonomicky 
nevýhodný. Pro tzv. pitelnost piva je určující relativně vysoký 
podíl polyfenolů žateckého chmele, protože kromě často 
diskutovaných zdravotních efektů polyfenoly příznivě dopl-
ňují dojem hořké chuti piva a svou reakcí s aminokyselinami 
v ústech konzumenta navozují pocit chuti na další doušek.

Také druhá ze základních surovin pro výrobu českého 
piva – jarní dvouřadý ječmen, pěstovaný především v úrodné 
oblasti Hané, se stal v minulosti genetickým materiálem pro 
sladovnický ječmen v nejrůznějších částech světa. Stejně tak 
věhlas moravského ječmene vyvolal stavbu řady sladoven, 
produkujících slad nejen pro tuzemskou potřebu, ale i pro 
pivovary v blízkém i dalekém zahraničí. Tato tradice zůstala 
i v současné době zachována a modernizované moravské 
sladovny představují významného hráče i v oblasti evropské 
výroby sladu.

Vysoký podíl exportu i vstup zahraničního vlastníka
však přinesl po roce 1990 i do moravských sladoven zájem 
o zahraniční odrůdy ječmene, poskytující výhody vyšší extrak-
tivnosti sladu i rychlejšího a vyššího prokvašení vyráběného 
piva. Vysoce prokvašující slad, vhodný pro zkrácené ekono-
mizované výrobní postupy, však snižuje až na nulu obsah 
zbytkového extraktu piva, a tím i mění a zjednodušuje sen-
zorický charakter piva. Snížená plnost chuti a nižší pitelnost 
takového piva je v rozporu s charakteristikou piva českého 
typu, stanovenou pražským výzkumným ústavem.

Proto rozumnou volbou se ukázalo být rozlišení zpra-
covávaných odrůd ječmene na odrůdy vyhovující obecnému 
evropskému trendu – tedy vysoce prokvašující, a odrůdy 
s nižším prokvašením, které umožní vyrábět pivo českého 
typu s vyšším zbytkovým extraktem ve fi nálním výrobku.

Odlišení piva českého typu od obecného světového 
směru vývoje se podařilo deklarovat i úspěšnou registrací 

chráněného zeměpisného označení České pivo v rámci 
Evropské unie v roce 2008. Zápis nejen zeměpisně určuje 
území, kde může být výrobek označovaný jako České pivo 
produkován, ale stanoví, byť volnými mezemi, povinnost vyu-
žívat tuzemsky pěstované suroviny – chmel a slad. Vymezuje 
i základní rysy výrobního postupu jako dekokční způsob rmu-
tování, spodní kvašení mladého piva i dlouhé a studené do-
kvašování, oddělené od kvasného procesu.

Jakkoli by se taková popisnost mohla zdát nadbytečnou, 
je třeba mít na paměti, že přes současné ujišťování o dopo-
ručujícím charakteru unijních směrnic lze v budoucnosti 
očekávat snahu o sjednocení požadavků na výrobce v jednot-
livých zemích unie. Zejména ve smyslu regulace množství 
energie spotřebovávané na jednotku produkce nebo zpřís-
ňování limitů vypouštěných emisí. Pokud se české pivo dnes 
vyrábí v delších technologických lhůtách a s vyššími energe-
tickými nároky na otop ve varně nebo na chlazení při kvašení 
a dokvašování, než je tomu např. u svrchně kvašených brit-
ských piv typu ale, která jsou hotova za týden, pak je nepo-
chybně potřebné tento rozdíl jako druhovou odlišnost popsat 
a pro budoucí srovnání zafi xovat.

Jak bude možné pro budoucnost zachovat oblibu čes-
kého piva? Jen zachováním jeho odlišnosti. Pivo čisté chuti 
bez senzorických závad, s požadovanou zárukou skladova-
telnosti jak ve smyslu biologické, tak i senzorické trvanli-
vosti dokáže dnes vyrobit prakticky každý výrobce. Vysoká 
marketingová podpora průměrného výrobku může přinést 
jen dočasné oživení trhu – do té doby, než na nový reklamní 
nápad zareagují konkurenti podobným způsobem.

Trvalou zárukou dlouhodobé obliby značky byla, je 
a bude dlouhodobá spokojenost zákazníka. Jeho přesvěd-
čení, že výrobek, který právě koupil, opravdu stojí za peníze 
investované do nákupu. Že výrobek odpovídá očekávání, je 
zajímavý, odlišující se od průměru.

Dosavadní opanování českého pivního trhu českými 
značkami i současné exportní úspěchy českých značek ukazují 
v tuzemském i mezinárodním měřítku, že české pivo obecně 
takové je, že se dokáže úspěšně prosadit v nekonečné konku-
renci ostatních výrobků. Zůstane-li české pivo takovým, udrží 
si pověst fenoménu i v budoucnosti.

Prameny

Českobudějovický deník 2. 8. 2010, České Budějovice
V. Kellner, XXX. pivovarskosladařský seminář 4. 10. 2000, 
Plzeň
Chmelařství, 72, 8–9/1999
Nařízení komise (ES) č. 1014/2008 ze dne 16. 10. 2008
G. Basařová, I. Hlaváček, České pivo, NUGA Pacov, 1998
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Praktické rady
pro konzumenty 

sýrů

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

O tom, že sýry patří mezi významné, cenné a zdravé 
potraviny, asi nikdo nepochybuje. Pro svou vysokou 

výživnou hodnotu se doporučují dětem i starším lidem, pro 
dospělé jsou jednou ze základních potravin a pro gurmány 
některé z nich třeba i zdrojem nevšedních chuťových 
zážitků. Nutriční význam sýrů spočívá především ve 
vysokém obsahu hodnotných mléčných bílkovin bohatých 
na základní nezbytné aminokyseliny, a dále ve zdravém 
mléčném tuku a celé řadě minerálních látek a vitaminů. 
Přední místo z minerálů pak samozřejmě zaujímá vápník. 
V dnešním povídání si řekneme o tom, jak sýry správně 
nakupovat, čeho si při výběru všímat a na co si případně 
dát pozor. Popíšeme si také, jak sýry před jejich konzumací 
uchovávat a jak je správně krájet či porcovat.

Jak a kde nakupovat sýry

Prvním základním kritériem pro naše rozhodování 
o nákupu musí být odpověď na otázku, k jakému účelu sýr 
potřebujeme: 
�  má to být k jeho přímé konzumaci bez další úpravy či zpra-

cování 
 �  pro běžný konzum (např. s pečivem na snídani, svačinu 

či večeři)
 �  nebo chceme sýr pro jinou, speciální příležitost (např. 

sýr jako dezert, sýr na party s přáteli, sýr jako příloha 
k vínu, sýry určené na nářezové slavnostní mísy)

�  druhým případem použití sýra je pak přísada pro studenou 
či teplou kuchyni.

Nejideálnějším místem nákupu jsou určitě specializo-
vané prodejny sýrů s dobře vyškoleným personálem, který 
dobře zná nabízený sortiment, ví jak má o sýry v průběhu skla-
dování v obchodě pečovat a jak je má správně prezentovat 
a nabízet. Skutečný specialista je ten, kdo sýru zasvětil svůj 
život, má je rád, disponuje rozsáhlými znalostmi a zkuše-
nostmi a především je ochoten se také o ně podělit. Odborný 
prodavač musí umět dobře ohodnotit stupeň zralosti sýrů 

a dokázat kupujícího upozornit na specifi cké chuťové vlast-
nosti jednotlivých sýrů a odborně poradit, které sýry jsou pro 
ty které účely vhodné. Dobrý prodavač by nám měl také umět 
poradit, jak sýry skladovat v domácnosti.

Kde sýry nakoupit?

Specializované
sýrařské prodejny

Nejširší sortiment všech 
sýrařských kategorií; 

speciality

Sýrové pulty supermarketů Vybraný sortiment

Otevřené (cabrio) pulty 
supermarketů

Předporcované základní 
druhy sýrů

Samoobslužné regály 
supermarketů

Široký sortiment 
spotřebitelských balení sýrů

Běžné prodejny potravin, 
kiosky

Omezený prodej základních 
druhů sýrů

Tržnice
Regionální produkty,

např. z farmářské produkce

Je pravdou, že specia-
lizovaných prodejen zatím 
u nás mnoho nemáme, 
i když se na lepší časy již 
blýská a především ve vět-
ších městech se pomalu 
začínají i tyto tzv. „sýrové 
butiky“ či „syrotéky“ po-
stupně objevovat. Alterna-
tivou ke specializovaným 
prodejnám se sýry jsou 
proto u nás velmi rozšířené 
hypermarkety a super-
markety, které disponují 
většinou nabídkou, jež sice není tak bohatá jako v „syroté-
kách“, výhodou však je, že se i zde setkáme s dobře školeným 
prodavačem. Jednou z výhod nákupu sýrů v sýrových pultech 
či specializovaných obchodech může být i možnost degustace 
výrobku, který chceme zakoupit. 

V obchodních řetězcích jsou kromě sýrových pultů spíše 
rozšířené samoobslužné regály s baleným zbožím, kde bývá 
sortimentní nabídka sýrů skutečně velmi pestrá a zahrnuje 
obvykle všechny sýrové kategorie v malospotřebitelských 
vakuových baleních s dlouhou dobou minimální trvanlivosti. 
Při nákupu v samoobslužných regálech se však nemáme vět-
šinou možnost poradit s odborným prodavačem a při výběru 
a nákupu jsme zcela odkázáni na svoje vědomosti.
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Průmyslově vyráběné druhy sýrů mají celoročně vět-
šinou stejnou kvalitu, v sýrových specialitách najdeme ale 
i takové sýry, které se buď vyrábějí pouze v určitém ročním 
období (např. některé horské sýry, kozí a ovčí sýry) nebo 
i takové, jejichž jakost se liší podle roční doby, resp. kva-
lity mléka, ze kterého byly vyrobeny (např. letní nebo zimní 
brynza, „májová“ gouda apod.).

Při nákupu sýra je také dobré oprostit se od určitého 
konzervatismu a nenakupovat pouze stále stejné druhy, které 
se hodí do každodenní kuchyně. Čas od času je dobré obmě-
ňovat sortiment a třeba se i nebát experimentovat. Někteří 
spotřebitelé mívají zažité předsudky o kvalitě některých sýrů 
a nekoupili by třeba kozí sýr, i když ho sami nikdy neochut-
nali. Jiní pak ani netuší, jak např. chutnají tzv. „archivní“ 
sýry, kterými mohou být např. uleželá gouda, výrazně pro-
zrálý extratvrdý parmezán či grana nebo také „pravý“ 
Roquefort. A právě z těchto důvodů je nezbytná rovněž 
odborná prezentace v pultu podpořená případně malou 
ochutnávkou. 

10 užitečných rad při nákupu sýrů 
 
 1.  Sýry nakupujte pokud možno ve specializovaných 

obchodech nebo prodejnách s vyškoleným personálem.
 2.  Již první pohled na sýrový pult může signalizovat úroveň 

kvality obchodu a jeho prodavačů. Je-li v něm nabízeno 
větší množství nakrájených sýrů vystavených dlouho-
dobějšímu vlivu vzduchu, aniž by byly sýry překryté 
ochrannou fólií, počítejme spíše se zhoršováním kvality 
sýrů a tím vážným defi citem správné praxe a kultury pro-
deje sýrů.

 3.  Správný sýrový pult poznáte i podle uspořádání jednotli-
vých druhů sýrů v něm. V jedné části jsou sýry polotvrdé 
a tvrdé, v další plísňové, oddělené popř. pod skleněnými 
zvony jsou sýry s mazem na povrchu a s výraznou vůní 
a aroma. Důležité také je, aby sýry měly vždy náležité 
popisky obsahující především název a druh sýra, obsah 
tuku v sušině a zemi původu.

 4.  Nenakupujte sýry příliš brzo před jejich zamýšlenou spo-
třebou, abyste je nemuseli v domácnosti zbytečně dlou-
hodobě uchovávat. Doma nikdy sýrům nezajistíte ideální 
podmínky pro uskladnění, navíc již nakrájené sýry se 
chovají jinak nežli sýry v původním tvaru a formátu.

 5.  Kupujte jen taková množství sýra, která jste schopni spo-
třebovat, abyste opět nemuseli skladovat zbylá množství 
v domácnosti.

 6.  Vždy kupujte sýry vyzrálé, protože jen takové vám 
poskytnou odpovídající chuť, vůni a možnosti použití.

 7.  Nekupujte sýry oschlé, plesnivé či jinak poškozené, vyva-
rujte se rovněž nákupu sýrů s prošlou dobou minimální 
trvanlivosti.

 8.  U balených sýrů pozorně čtěte deklarace na etiketách. 
Etiketa je v řadě případů veřejnou vizitkou výrobce. 
Hovoří o důležitosti každého výrobního detailu, umě-
leckém ztvárnění a estetickém cítění výrobce. Etiketa 
tudíž není pouhou informací o výrobku, je současně 
i projevem kulturnosti výrobce či země, ze které produkt 
pochází.

 9.  Kvalita sýrů, kultura prodeje a následný způsob pou-
žití jsou v mnohých případech určené způsobem krájení 
a lámání sýrů již u obchodníka.

10.  Kompetentní rady prodavače jsou obzvláště potřebné 
při nákupu tradičních (zahraničních) speciálních sýrů. 
Důvěřujte mu proto!

Dalším způsobem prodeje sýrů v řetězcích jsou i tzv. 
otevřené „cabrio“ pulty s předkrájeným zbožím zabaleným 
nevakuově do ochranné fólie. Tento způsob prodeje je spíše 
vhodnější pro „rychlobrátkové“ sýry k běžnému konzumu, 
např. polotvrdé či tvrdé sýry. Tento stále se více rozšiřující 
způsob prodeje byl vyvolán jednak požadavkem zákazníků, 
kteří nechtějí dlouho čekat ve frontě před pultem a kteří si 
chtějí, a hlavně rychleji, sami vybrat velikost porce či balení. 
Samozřejmě tento způsob urychluje prodej a šetří prodejní 
personál. Zákazník však musí počítat s tím, že doba trvanli-
vosti výrobků z „cabrio-pultů“ je výrazně zkrácena oproti prů-
myslově balenému zboží (obvykle bývá pouze 3 dny), zboží 
nemusí být vždy zcela čerstvé a často je možné mezi napor-
covaným zbožím nalézt i neodborně nakrájené porce (např. 
s přílišným poměrem kůrky z bochníku) nebo sýry oschlé, 
apod.

Sýry lze zakoupit čas od času i na různých místních či 
příležitostních trzích. Mnohdy se v tomto případě jedná 
o prodej místních regionálních specialit, např. z farmářské 
výroby. Kupující v tomto případě na sebe bere i určité riziko 
vzhledem k tomu, že kultura prodeje (často bez chlazení) zde 
nebývá vždy zcela ideální, a tento způsob prodeje by měl být 
tudíž více kontrolován veterinární či hygienickou službou. 

Kvalita nakupovaných sýrů

Naprosto podstatným kritériem při nákupu musí být 
samozřejmě kvalita. Chceme-li si sýr při konzumaci opravdu 
vychutnat, měla by být jeho jakost pokud možno co nejvyšší. 
S posouzením kvality je nejlepší se opět spolehnout na radu 
školeného prodavače. Především ve specializovaných pro-
dejnách a sýrových pultech by měl být nákup sýra záležitostí 
naší důvěry k prodavači. Důležité při tom není pouze údaj 
o době minimální trvanlivosti výrobku, ale rovněž posouzení 
optimálního stavu zralosti sýra, jeho čerstvosti, stavu kvality 
pokožky a určení správné konzistence sýra. 
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Důležitým faktorem při nákupu je požadované napor-
cování či nakrájení, ale také zabalení do správných obalových 
materiálů. Sýry v pultech při tom nesmějí být oschlé, „napa-
dené“ náletovou plísní či mazem, nesmějí ale také pohlcovat 
pachy z jiných potravin, ať už to jsou jiné druhy sýrů či třeba uze-
niny a ryby, které by byly skladovány v blízkosti sýrů. Správně 
zaškolený prodavač by měl umět rovněž posoudit případné 
skryté vady sýrů od výrobce, které se zjistí až při rozbalení a roz-
krojení sýra, a takovéto vadné sýry by měl vyřadit z prodeje. 

Řada průmyslových výrobců přikládá nesmírný význam 
informacím vztahujícím se k jejich vyráběnému produktu 
a tyto údaje začleňují do svých marketingových komunikací 
a strategií. Chybné je samozřejmě, pokud si výrobky hrají na 
něco, čím ve skutečnosti nejsou. 

Speciální označení nesou především tradiční sýry s chrá-
něným označením původu (CHOP) nebo chráněným země-
pisným označením (CHZO). I když je toto označení v rámci 
Evropské unie již několik let právně harmonizováno, můžeme 
se čas od času setkat ještě s dřívějším francouzským ozna-
čeními AOP (Appelation d´Origine Contrôlée) či s dřívějším 
italským označením DOC (Denominazione di origine control-
lata), či jinými. Jsou-li např. francouzské sýry označené jako 
„artisanal“, znamená to, že jsou vyrobené rukodělně, jsou-li 
sýry označeny ještě jako „fermier“, pak jsou vyrobeny ze syro-
vého mléka. 

Sýry označené jako „biosýry“ se vyrábějí z mléka z uzna-
ných a kontrolovaných ekologických chovů. Zvířata (krávy, 
ovce, kozy) jsou chována v souladu s přírodou a životními 
zvyky svého druhu, pole a louky určené pro pastvu musí být 
obhospodařovány uznávaným ekologickým způsobem, při 
kterém není dovoleno používat umělá hnojiva či chemické 
přípravky na ochranu rostlin. Ani při krmení zvířat se nepou-
žívají chemické ingredience podporující výtěžnost či antibio-
tika. Chemické ingredience jsou také vyloučeny při vlastní 
výrobě sýra z biomléka, a to např. natamycin či dusičnany. 
Zakázány jsou samozřejmě syřidla vyráběná genetickou 
cestou. Ta se však nepoužívají ani při výrobě konvenčních 
sýrů. Mnozí spotřebitelé se domnívají, že jsou biosýry při-
pravovány vždy jen ze syrového mléka, ale tato domněnka je 
samozřejmě chybná. Zvláštností těchto sýrů je, že se na rozdíl 
od konvenčních sýrů vyrábějí ve výrazně menším množství, 
a tedy způsobem, který se blíží původním řemeslným, sel-
ským a tradičním metodám.

Úchova sýrů v domácnosti

Sýr je živým přírodním produktem, který průběžně 
zraje již ode dne své výroby až do okamžiku spotřeby. Pro 
jeho úchovu je proto nezbytné dodržování řady zásad, které 
zabezpečí udržení kvality výrobku a zpomalí další prozrá-
vání. Jedním z důležitých faktorů je samozřejmě teplota. Při 
vysokých teplotách by mohl sýr dozrávat rychleji, naopak při 
extrémně nízkých teplotách by se mohla poškodit konzistence 
sýra a případně by mohl i sýr zhořknout. Ideální teplota pro 
skladování sýrů by měla být v rozmezí 8–12 °C, tedy buď ulo-
žení v hodně chladné spíži, nebo v chladničce v místě s „vyšší“ 
teplotou, např. ve spodním šuplíku, který je vzdálen od mrazi-
cího boxu. Určitě se nedoporučuje sýry zamrazovat, protože 

při teplotách pod bodem mrazu a následném rozmrazení 
dojde k porušení jednak struktury sýra, ale rovněž k výraz-
nému ovlivnění chutě. V teplotách nižších v rozmezí 4–8 °C 
je vhodné skladovat pouze ty sýry, které jsou již hodně vyzrálé, 
a chystáme se je brzy použít.

Nejlepší způsob skladování sýrů je vždy v původních 
obalech, ve kterých jsme je zakoupili. Vhodné určitě nejsou 
polyetylénové sáčky, které udržují vlhkost a přitom propouš-
tějí z okolí vzdušný kyslík. Tak bychom si mohli vytvořit pro-
středí pro urychlené zplesnivění sýra. Pokud máme sýry již 
nakrájené a nespotřebované, hodí se k jejich krátkodobé 
úchově přiléhavé potravinářské fólie, popř. hliníková fólie 
(alobal), kterými zabráníme vysychání sýrů. Použít se též 

nechají různé plastikové misky a dózy s víčkem, v tomto pří-
padě je však potřebné sledovat, zda při skladování nedochází 
ke změně kvality především povrchu sýrů – např. výskyt mazů 
a plísní. Pro úchovu aromatických sýrů jsou samozřejmě 
vhodné skleněné zvony a poklopy. V řadě praktických pří-
ruček se někdy doporučuje pro uskladnění používat též utěrky 
či plachetky namočené ve slané vodě nebo ve vínu. Osobně 
se však domnívám, že tento způsob je velmi nepraktický a je 
lepší se spíše vyvarovat zbytečného skladování nadměrných 
zásob sýrů v domácnosti, protože v prostředí domácí chlad-
ničky či spíže jim nikdy nejsme schopni poskytnout ideální 
skladovací podmínky, a je proto lepší si kupovat sýry pro spo-
třebu vždy čerstvé.

Krájení a porcování sýrů

Sýry mají rozličné tvary a velikosti, od malých cylind-
rických přes oválné, bochníkové, blokové, hranolovité po 
tvary „dortů“, válců a jiné. S využitím správných krájecích 
technik je možné se vyvarovat zbytečných odpadů při por-
cování, správně nakrájené kousky sýra vypadají ale také 
chutněji a mnohdy doslova lákají k zakousnutí. K porcování 
a krájení sýrů se používá celá řada speciálních nožů a náře-
zových pomůcek. Především při servírování více druhů sýrů 
se nesmí zapomínat na to, že každý druh sýra bychom měli 
krájet jiným, mnohdy i speciálním nožem.

Ke krájení polotvrdých a tvrdých sýrů jsou vhodné 
různé typy pevných nerezových nožů, k dělení např. ementálu 
a jemu příbuzných druhů se hodí tzv. nářezové sýrové lopatky. 
Nůž na extratvrdý sýr (parmezán či granu) připomíná zase 
velmi krátkou dýku, kterým se velké bochníky sýra nejprve 
„nakrojí“ a pak jsou rozlomeny. Tato sýrová „dýka“ pak slouží 
i k dalšímu odlamování sýra z bochníku. 

K servírování sýrové speciality „Mnichova hlava“ se 
používá speciální nářezové ostří „girolla“, která z válce sýra 

zné plastikové misky a dózy s víčkem v tomto
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upevněného na dřevěném prkénku seškrabuje hoblinky
sýra podobné okvětním lístkům, kterým se proto říká 
„rozety“. 

Pro dokonalé krájení plísňových sýrů se hodí zejména 
struna, která dokáže měkké těsto sýra rozkrájet i na doko-
nale tenké plátky. Optimální pomůckou je pak např. strunový 
kráječ.

Ke krájení měkkých sýrů se používá speciální nůž, 
u kterého je střenka většinou umístěna výše, takže dovolí krá-
jený sýr zcela a snadno prokrojit. Krátká čepel je leptaná a má 
velmi úzký hřbet, takže sýr na ní nelpí, nebo se používá nůž 
s rozdvojeným ostřím, přičemž v čepeli jsou vyražené otvory, 
které opět znemožní ulpívání sýra. Odkrojené kousky jsou 
pak nabodnuty a přeneseny na rozdvojené špici ostří. 

Dalšími pomůckami mohou být různé typy struhadel. 
Luxusní varianty jsou často vybaveny záchytnou miskou, do 
které vločky sýra při strouhání padají. Zoubkované hvězdico-
vité struhadlo se hodí pro méně tučné tvrdé sýry a výsledkem 
strouhání je velmi jemný prášek. Struhadlo s řádkovým děro-
váním je vhodnější spíše pro polotvrdé sýry a odstrouhává 
z bochníku či hranolu sýra drobné nudličky. K strouhání polo-
tuhých sýrů na hrubé proužky sýra, např. k použití v salátech, 
se zase hodí struhadlo s velkým děrováním. 

Jiří Kopáček se svou bohatou výbavou pro krájení a porcování sýrů

Rozmanité pomůcky ke krájení sýrů
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Nářezové ostří „girolla“Ukázky krájení polotvrdých sýrů

Ukázka krájení plísňových sýrů Ukázky krájení měkkých sýrů

K plátkování sýra 
se často používají 

speciální škrabky. 
Široká lopatka 

s rukojetí má v horní 
části zářez s ostřím, 

které umí nakrájet 
opravdu papírové 

plátky tvrdého sýra. 

Speciální nože na krájení
a porcování extratvrdých sýrů

ěkkých sýrůní mě

h sýrůh ů

Příště si popovídáme o způsobech servírování sýrů a výběru vhodného vína, pečiva či jiných doplňků k sýrům.       �

Ukázky krájení tvrdých bochníkových sýrů
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Recenze knihy
700 let

se lvem ve znaku        
Autor Ladislav Steinhauser

Vydal Český svaz zpracovatelů masa
a Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno

ISBN 948-80-7305-105-1
 Vydání první, počet stran 450 formátu A3

„Čeští řezníci letos slaví sedm set let od udělení 
cechovních privilegií. Obdrželi je od českého krále 

Jana Lucemburského za svůj čin 3. prosince 1310, kdy 
porazili posádku korutanských žoldnéřů, kteří obsadili 

Prahu a bránili tak novému králi Janu s jeho manželkou 
Eliškou Přemyslovnou vstupu do jejich sídelního města. 
Mistr Vodička, který řezníky vedl, se stal purkmistrem 
(podle něho byla pojmenována i ulice ústící na Václavské 
náměstí). Řeznický cech pak obdržel nebývalou výsadu 
– směl ve svém znaku používat českého lva vyzbrojeného 
řeznickou sekyrou – širočinou. Karel IV. jim dokonce 
výsadu rozšířil v používání lva dvouocasého a s královskou 
korunou na hlavě a stanovil právo i povinnost nastupovat 
jako první v průvodech řemesel vítajících krále.“

Ano, toť z úvodu rozsáhlé historické knihy, která jistě 
splnila cíl, který si dal její autor – zmapovat historii tohoto 
řemesla v Českých zemích. Kniha má dvě části. V první se 
věnuje řeznickým organizacím od vzniku cechů, jejich vývoji 
a významu v obchodě, ale také vazbám na církevní tradice či 
organizace středověkých měst. Na ně navazuje popis vývoje 
v 18. a 19. století typický řadou objevů, vyúsťující do průmys-
lové revoluce, uvolnění podnikání a následného zániku cechů. 
Rozsáhlá kapitola popisující dvacáté století přibližuje čtenáři 
encyklopedický vývoj událostí a jejich vliv na obor. Je plné 
zvratů, které jsou dokumentovány na konkrétních osobnos-
tech, rodinách a fi rmách a končí retrospektivním pohledem 
i do událostí posledních dvaceti let. Celá jedna kapitola je 
věnována výchově a výuce v oboru včetně středoškolského 
a vysokoškolského vzdělání. Věřím, že jistě oceníte kompletní 
soubor publikací oboru, usmějete se nad souborem řeznic-
kých písniček, podivíte se, kdo vše měl řeznickou krev. Řada 
veterinářů jistě najde své předchůdce či sami sebe v kapi-
tole jatečnictví, kde právě veterinární poznání a vzdělávání 
hrálo klíčovou roli při výstavbě městských jatek, veterinární 
hygienické služby, laboratorního zázemí a nakonec vytvo-
ření celého systému státního veterinárního dozoru. V knize 
najdete i vývoj toho, co řeznické řemeslo provázelo a prosla-
vilo – nejen nože, ale i řeznické psy, objev chlazení, konzerv, 
historii párků a dalších lahůdek.

Druhá část knihy je již, jak sám autor o ní říká, pro-
jížďkou po moravských a českých zemích. Myslím, že nepro-
zradím nic tajného či neznámého – autor, byť děkan Fakulty 
veterinární hygieny a ekologie, je vášnivým motorkářem a prý 
většinu archívů, muzeí a podniků objel v jedné stopě. Možná 
si vzpomenete, že před rokem kdosi z motorky fotil váš maso-
kombinát anebo si v motorkářské přílbě před prodejnou cosi 
psal na kousek papíru. Jistě v knize najdete řeznickou his-
torii svojí oblasti, svého města, možná i svého řezníka a snad 
i svého předka. V knize je citováno na 1 600 jmen, většina 
samozřejmě od řemesla. Když už jsem u malé statistiky, kniha 
obsahuje na 700 obrázků, takže kdo ví, jestli se na některé ze 
skupinových fotografi í nenajdete – autor tvrdí, že po měsíční 
vlastní zkušenosti nebudete první. Na závěr si můžete zalis-
tovat v řeznickém slovníku. Najdete v něm na tři sta pojmů. 
Co je to pec, stan, kurgl či palice jistě víte, ale co takhle cégr, 
falda, špenzl nebo pimplík? 

Kniha není beletrií i přesto, že je plná čtivých osobních 
příběhů. Vždy se jedná o konkrétní osoby, popis kusu jejich 
života, zakládání a růst současných i minulých fi rem a samo-
zřejmě i masného průmyslu. Věřím, že si v knize nejenom 
zalistujete, jistě se i zarazíte a začtete se. Asi to není kniha na 
celovečerní čtení, nakonec jistě k tomuto účelu ani nevzni-
kala. Byla křtěna a na trh uvedena 2. června v Praze při osla-
vách sedmi set let oboru organizovaných Českým svazem 
zpracovatelů masa, který i knihu distribuuje (www.cszm.cz). 

František Kruntorád

�
Pečetní typář 
Litomyšl



37
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
1

0
i n f o r m a c e

Pod korouhví 
stříbrného lva

Nová výstava NZM Praha
od 16. července do 12. prosince 2010

Nová výstava Národního zemědělského muzea Praha 
s názvem „Pod korouhví stříbrného lva“ je věnována 

řeznickému a uzenářskému řemeslu. V Čechách dochází 
k většímu rozmachu řemesel a cechů od 13. století a mezi 
nimi právě řezníci postupně zaujali přední postavení. 
V letošním roce si mj. připomínáme 700. výročí, kdy 
řezníci za obranu Prahy proti korutanským vojskům v roce 

1310 získali od Jana Lucemburského do svého znaku 
stříbrného lva v červeném poli a rovněž obdrželi různé 
výsady a privilegia, která byla řeznickému cechu i dalšími 
panovníky potvrzována až do zániku cechovních zřízení 
v roce 1859, kdy byl vydán živnostenský řád. V 15. století 
se u řezníků objevuje dvouocasý lev s korunou na hlavě
a v 16. století lev drží mezi tlapy řeznickou sekeru.

Koncepce výstavy NZM Praha je rozvržena do tří celků. 
První část pojednává obecně o historii řemesla, kterou dopl-
ňují unikátní fotografi e z muzejního fotoarchivu a řada dal-
ších předmětů ze sbírek muzea, jako jsou vývěsní štíty, ceníky, 
reklamní poutače a jiné předměty, dokreslující historii tohoto 
oboru. Další část výstavy se věnuje řeznickému cechu a jeho 
atributům. Nezapomnělo se ani na symbolického řeznického 
psa, který je zde představen originálním způsobem. Vysta-
veny jsou unikátní cechovní propriety (ferule, pohřební štít, 
pokladnice atd.), zapůjčené Muzeem hlavního města Prahy, 
ale i jedinečné řeznické slavnostní a pracovní stejnokroje ze 
sbírek Národního zemědělského muzea.

V této části je také samostatný celek věnován židov-
ským řezníkům, kteří se řídili speciálními pravidly při zabí-
jení zvířat. Židovské muzeum v Praze tomuto účelu zapůjčilo 
košérovací nože, brousky, košérovací desku, pečetidla, výji-
mečné fotografi e a zejména přeložený zlomek dopisu z genize 
(místa bezpečného uložení) z Luže, vzkazující vtipnou formou 
řezníkovi, aby šel provést košerování. Tento unikátní dopis 
dosud ještě nebyl nikde publikován.

Poslední a zároveň největší část výstavy na řadě před-
mětů, dokumentů, obrázků a fotografi í představuje ukázky 
zpracování masa, od samotné porážky až k hotovým 
výrobkům. Nechybí zde instalace řeznicko-uzenářské provo-
zovny z poloviny 20. století ani recepty na nejvybranější uze-
nářské lahůdky a ukázky uzenářských výrobků.

Celkovou atmosféru výstavy podtrhuje i neobvyklé 
a vtipné ztvárnění panelů v podobě poutačů řeznicko-uzenář-
ských obchodů. Součástí výstavy bude také doprovodný pro-
gram pro školy a soutěž návštěvníků o ceny.

Mediální partneři:
 ČESKÝ ROZHLAS 2 − PRAHA, ČESKÝ ROZHLAS − REGION,

GASTRO HOTEL − Profi  Revue, MYSLIVOST,
Potravinářská Revue, Potravinářský zpravodaj, PRESSWEB, 
REVUE 50plus, Řeznicko-uzenářské noviny a ZEMĚDĚLEC

Kontakt:
Mgr. Lubomír Maršík, PR/MARKETING, 

tel. +420 220 308 382, e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz

Instalace řeznicko-uzenářské provozovny – v popředí vál a řez-
nické náčiní, používané zejména při domácích zabijačkách, 
v pozadí stroje na zpracování masa (řezačka, kutr, prátovka, 
míchačka) z 1. poloviny 20. století

Instalace „Před domácí zabijačkou“ – troky, necky, koš na pře-
nášení masa, pařák, rozporka atd.  �

Slavnostní 
řeznický 
stejnokroj 
z poloviny 
20. století
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Legislativní změny 
v oboru hygieny 

potravin
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

MVDr. MARTIN HOSTOVSKÝ,
Fakulta veterinární hygieny a ekologie,

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Příspěvek prezentuje aktuální legislativní změny v před-
pisech ČR a ES ve vztahu k hygieně potravin. Jedná se 

o vyhlášku č. 130/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 
Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných 
látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, 
a nařízení Komise (EU) č. 558/2010 ze dne 24. června 2010 
o změně přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická 
pravidla pro potraviny živočišného původu.

Vyhláška č. 130/2010 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., 

kterou se stanoví druhy a podmínky použití 
přídatných látek a extrakčních rozpouštědel

při výrobě potravin 

Změna vyhláškou se týká ustanovení § 3, § 4, § 5, § 6,
§ 7, přílohy č. 1, č. 3, č. 5 a č. 6. Konkrétní úpravy jsou v jed-
notlivých ustanoveních následující – ustanovení § 3 se zru-
šuje, v § 4 se odst. 3, 4, 6 a 7 zrušují, § 5 se zrušuje, v § 6 se 
zrušují odst. 2 a 4, v § 7 se zrušují odst. 2 a 5 a současně se 
zrušuje označení odst. 1.

V příloze č. 1 se slova „barviva, barvivo“ nahrazují slovem 
„látka“. V příloze č. 3 je změna zrušením „Jatečně opracované 
tělo jatečních zvířat a jatečně opracované tělo drůbeže celé 
nebo dělené (pouze k ošetření povrchu)“ a položka „Chléb 
(všechny druhy připravené výhradně z mouky, vody, soli, 
droždí nebo kvásku a soli)“ se nahrazuje názvem „Chléb při-
pravený pouze z pšeničné mouky, vody, droždí nebo kvásku 
a soli“.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 130/2010 Sb. včetně jejího nad-
pisu zní „Seznam sladidel povolených při výrobě potravin 

nebo skupin potravin a podmínky jejich použití“. Uvedena 
jsou sladidla, včetně jejich čísla E, potraviny nebo skupiny 
potravin a nejvyšší povolené množství (tzv. NPM) vyjádřené 
v mg.l-1 resp. mg.kg-1. 

Současně jsou pro účely vyhlášky defi novány „deserty“ 
a „snacky“. Deserty jsou drobné potravinářské výrobky 
sladké chuti určené ke konzumaci po hlavním jídle (cuk-
rářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.). Snacky jsou 
potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo brambor 
určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou 
slané chuti).

Změna vyhláškou č. 130/2010 Sb. také do přílohy č. 6 
tabulky 2 doplňuje Mermeladas za položku „džemy, rosoly, 
marmelády a obdobné výrobky z ovoce se sníženým obsahem 
energie nebo bez přidaného cukru a ostatní obdobné výrobky 
na bázi ovoce“.

Vyhláška č. 130/2010 Sb. byla publikována ve Sbírce 
zákonů ČR, ročník 2010, částka 46, s. 1699–1715, s účin-
ností od 1. června 2010. 

Nařízení Komise (EU) č. 558/2010
ze dne 24. června 2010 o změně přílohy III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny
živočišného původu

Nařízením vstupuje v platnost změna přílohy III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se 
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočiš-
ného původu. 

Změny se týkají teplotních požadavků pro manipulaci 
s masem, kdy je stanovena teplota nepřesahující 4 oC. 
Parametry jsou určeny i pro přepravu a skladování. Další 
ustanovení upravují problematiku zvláštních požadavků 
na hřebenatkovité a mořské plže, kteří nezískávají 
potravu filtrací vody, sbírané mimo klasifikované
produkční oblasti (tj. kapitola IX přílohy III nařízení (ES) 
č. 853/2004). 

Nařízením je upravena i problematika zmrazených 
produktů rybolovu ve vztahu k teplotě. Změna přílohy III 
stanoví i ukazatele pro výrobu potravinářského kolagenu, 
včetně surovin a postupu výroby kolagenu.

Nařízení č. 558/2010 bylo publikováno v Úředním 
věstníku Evropské unie, L 159, 25. 6. 2010, s. 0018−0021.

�

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.
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Ústav ekonomiky 
a managementu 

chemického 
a potravinářského 

průmyslu VŠCHT 
Praha

Doc. Ing. STANISLAVA GROSOVÁ, CSc.,
VŠCHT Praha

Nedílnou součástí nabídky bakalářských a magisterských 
programů na VŠCHT Praha je bakalářský program Pro-

cesní inženýrství, informatika a management a magisterský, 
jehož absolventi ve velkém počtu pokračují na magisterském 
programu Ekonomika a management chemických a potra-
vinářských podniků na Fakultě chemicko-inženýrské. Při 
průměrném počtu 25 absolventů magisterského studia a více 
než 60leté historii tohoto typu studia opustilo úspěšně brá-
ny školy přes 1 500 posluchačů. Celý koncept studia od jeho 
založení v rámci tehdejší Fakulty chemicko-inženýrské zalo-
žené v roce 1952 na ČVUT Praha byl koncipován na vyváže-
né kombinaci technických, technologických, ekonomických 
a manažerských předmětů. V rámci delimitace byl studijní 
obor převeden v roce 1960 na VŠCHT Praha na tehdejší fa-
kultu automatizace a ekonomiky chemické výroby. V sou-
časnosti je Ústav managementu a ekonomiky chemického 
a potravinářského průmyslu součástí Fakulty chemicko-in-
ženýrské VŠCHT Praha.

Struktura bakalářského studijního programu byla 
postupem času zejména po obsahové a metodické stránce 
zdokonalována do současné podoby, která vybavuje poslu-
chače teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi 
na současné úrovni vývoje managementu. Vedle velmi dob-
rých znalostí z oblasti chemie, chemických, biochemických 
a potravinářských technologií, chemického inženýrství 
a základů informačních technologií absolvují posluchači 
už na bakalářské úrovni bohatý program manažerských 
a ekonomických předmětů, jako je Podniková ekonomika, 
Management podnikových procesů, Financování podniků, 
Účetnictví, Základy marketingu a Základy logistiky tak, aby 
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získali nezbytné poznatky pro zastávání výkonných a vedou-
cích funkcí na nižší až střední úrovni řízení. Už absolvent 
bakalářského studijního programu je připraven tak, aby mohl 
v podniku zastávat výkonné funkce a po získání praxe postu-
povat po manažerských pozicích. 

Navazující magisterský dvouletý program je už orien-
tován na rozvoj schopností inženýrů navrhovat a řídit rozsáhlé 
výrobní a distribuční systémy zejména v potravinářských 
a chemických oborech. Pro tyto účely jsou součástí výuky 
bloky zaměřené na strategický marketingový management, 
marketingový výzkum, fi nanční management, řízení dodava-
telských systémů, systémy řízení jakosti, ochranu životního 
prostředí a průřezově v mnoha disciplínách na implementace 
principů udržitelného rozvoje apod.

Nedílnou součástí výuky je softwarová podpora mana-
žerského rozhodování, zejména rozvoj schopností využívat 
nejen klasické metody modelování, ale zejména simulační 
přístupy. Pracoviště je vybaveno špičkovými SW produkty 
(Witness, Mapinfo, SPSS) a tvůrčí práce posluchačů je roz-
víjena v tomto softwarovém prostředí. Tyto produkty dávají 
posluchačům možnost zpracovávat rozsáhlé výsledky marke-
tingového výzkumu, na modelech reálných systémů ověřovat 
varianty řešení problémů, případně hledat optimální rozhod-
nutí. Řadu nabytých zkušeností přenášejí do vlastní praxe, 
a tak posouvají úroveň managementu ve fi rmách.

Teoretická příprava, vybavenost posluchačů vhodnými 
nástroji a jejich schopnost s nimi pracovat vede mimo jiné 
k tomu, že diplomové projekty zpracovávané v podnicích 
řeší mnohdy úspěšně reálné projekty a jsou postupně v praxi 
implementovány. Lze uvést řadu příkladů zavedení inovo-
vaných systémů řízení výroby, implementace statistických 
metod v řízení jakosti, analýzy fi nanční situace fi rem včetně 
návrhů na racionalizační opatření, zavádění principů správné 
výrobní praxe apod. Úspěšnost projektů je dána i tím, že 

absolventi mají solidní technický background, který čistě 
manažerským a ekonomickým školám chybí.

Výuka je vedle standardních metod (přednáška, cvi-
čení) zajišťována také formou praxí v podnicích, podnikových 
exkurzí, samostatných projektů, zpracování případových 
studií, simulačních her, např. Marketplace, přednášek odbor-
níků z praxe. Za velkou přednost našeho ústavu a tohoto 
studijního programu považujeme individuální přístup peda-
gogů k studentům, výukové skupiny jsou složeny z 15–20 
studentů. 

Doktorské studium na ústavu má téměř stejně dlouhou 
tradici jako ústav samotný. Studenti v doktorském studiu řeší 
problematiku těsně provázanou s řešením úkolů výzkumného 
pracoviště. 

Pracovníci ústavu se podílejí na vědecké práci v rámci 
výzkumného programu fakulty a výsledky výzkumu pro-
mítají i do výuky. Součástí vědecké práce členů ústavu jsou 
i projekty zpracovávané pro průmysl. Podařilo se uskutečnit 
v poslední době několik průmyslových realizací s význam-
nými ekonomickými efekty. Mezi členy ústavu jsou autoři 
úspěšných monografi í, které byly příznivě přijaty odbornou 
veřejností.

Naši absolventi jsou způsobilí zastávat řadu pozic 
nejen ve výrobních podnicích potravinářského, farmaceu-
tického a chemického průmyslu, ale i obchodě a distribuci 
(viz www.vscht.uer). Jako příklady uplatnění v potravi-
nářském průmyslu lze uvést fi rmu Bonavita (vývoj nových 
výrobků, marketing a PR), Mattoni (distribuce a logistika), 
Budějovický Budvar (Brand management), Billa (podni-
kový informační systém), Michelské pekárny (řízení jakosti), 
Vitana (řízení prodeje). K nejznámějším absolventům studij-
ního programu patří Ing. Jiří Michal (Zentiva), Ing. Tomáš 
Němec (Česká gumárenská).

 �

Důležitou a oblíbenou součástí výuky jsou exkurze do podniků.
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Cukrovary a lihovary TTD, a. s. 
tradiční výrobce cukru

již od roku 1831

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

DODÁVÁ SE V BALENÍCH: 

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

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

DODÁVÁ SE V BALENÍ: 

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

kg – balllení vhodné pro gastronomická zaříz

DODÁVVVÁ SE V BALENÍ: 

 g – balení vhodné na cesty i pro domácí c

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

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

v domácnosti
�  5 kg – cukr pro rodinné 

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

kém spektru potravinářského 
průmyslu

�  50 kg – cukr pro široké 
spektrum potravinářského
průmyslu

�  volně ložený - cukr pro velké 
průmyslové zpracovatele

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

DODÁVÁ SE BALENÍCH: 
�  1 kg – obzvláště vhodné pro 

pečení a vaření
�  15 kg – balení zvláště vhodné 

pro pekařské a cukrárenské 
výrobny

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

�  volně ložený – cukr pro nej-
větší průmyslové zpracovatele

�  1 
v d

�  5 
va

�  15
ké
pr

�  50
sp
pr

�  vo
pr

Cukr bílý K

�

���

�

�

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

 
DODÁVÁ SE V BALENÍCH: 

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

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

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

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

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

DODÁVÁ SE V BALENÍCH: 

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

�  50
uz
vh
vu

�  1 k
do
vý

�  15
ko
pro

�  15 kkgg (středddní velikost zrna) –

dné domácbalení, kteeeréréré nesssmímímí chybět v žád

Hygienicky balený cukr Cukr MOUČKA
NAŠE VÝROBKY

MIROSLAV DVOŘÁK, e-mail: m.dvorak@ttdcukrovary.cz, tel.: + 420 326 900 216, tel.: + 420 602 423 103 
JAKUB ČTVRTEČKA, e-mail: j.ctvrtecka@ttdcukrovary.cz, tel.: + 420 326 900 288, tel.: + 420 725 306 497

Cukrovary a lihovary TTD, a. s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, www.cukrovaryttd.cz
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Dobrovická muzea: 
180 let

výroby cukru 
a lihu v unikátní 
ucelené expozici

Prudký rozvoj cukrovarnictví v 19. a na počátku
20. století měl významný dopad i na rozvoj dalších odvětví. 
Šlo především o strojírenství, dodávající technologické 
vybavení a potřebné zemědělské stroje, výrobu umělých 
hnojiv a také o infrastrukturu, projevující se především 
úpravou dopravních cest, silnic, železnic a splavňováním 
řek. V neposlední řadě mělo cukrovarnictví značný 
sociálně-ekonomický dopad, neboť vytvořilo řadu nových 
pracovních příležitostí. 

Dobrovický cukrovar, který v současnosti provozuje spo-
lečnost Cukrovary a lihovary TTD, vždy patřil mezi

rodinné stříbro nejen našeho cukrovarnictví, ale i celého
českého průmyslu. V Dobrovici se cukr vyrábí nepřetržitě již 
od roku 1831, v příštím roce tak oslaví 180 let tradiční výroby 
cukru, což je národní rekord. Výsadní postavení Dobrovice
jako centra českého cukrovarnického průmyslu potvrzuje 

i projekt, který se společnosti TTD podařilo v úzké spoluprá-
ci s městem Dobrovice zrealizovat. Díky získané fi nanční do-
taci ve výši 165 mil. Kč z Evropské unie (Evropský fond pro 
regionální rozvoj) vzniklo v Dobrovici Muzeum cukrovarnic-
tví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice (dále jen Dob-
rovická muzea).

Dobrovická muzea vznikla v areálu nevyužívané mimo-
řádně cenné nemovité kulturní památky – hospodářského 
dvora cukrovaru, který od města Dobrovice odkoupila před 
několika lety společnost Cukrovary a lihovary TTD. Muzeum 
bylo slavnostně otevřeno třetí květnový víkend dvoudenními 
oslavami, nad nimiž převzal záštitu dnes už bývalý ministr 
zemědělství Jakub Šebesta. Slavnostního otevření se zúčast-
nili nejen akcionáři společnosti TTD – francouzský Tereos, 
členové mezinárodních cukrovarnických a lihovarnických 
organizací, cukrovarníci z Čech i Slovenska, zástupci vyso-
kých škol i cukrovarničtí vědci, ale také široká veřejnost. 

Všichni pozvaní hosté si tak jako první návštěvníci mohli 
prohlédnout, co se podařilo za bezmála osmnáct měsíců, po 
které probíhala rekonstrukce a instalace expozic, v Dobro-
vici vybudovat. Při prohlídce návštěvník vstupuje nejprve 
do velkého klenutého multifunkčního sálu a poté prochází 
čtyřmi výstavními prostory. Najde tu řadu maket, map, foto-
grafi í, plakátů, nástrojů, a to jak zemědělských, tak i průmys-
lových. Dozví se například, že na počátku 20. století mělo 
Československo 250 cukrovarů a vyrábělo 17 % světové pro-
dukce cukru, tj. více než Francie a Belgie dohromady. Najde 
tu fresku z roku 1558 ukazující řepu, zjistí, že před 100 lety 
Dobrovice vyvinula vlastní šlechtění řepy a že TTD dodnes 
vyrábí cukrové homole. 

Muzeum je rozděleno do čtyř částí. Cukrovarnictví před-
stavuje stěžejní část expozice. Jeho hlavním cílem je představit 

Ing. Oldřich Reinbergr, generální ředitel Cukrovary a lihovary 
TTD, při slavnostním otevření nového areálu

Pohled do areálu – v popředí socha Dobrovíta, patrona obce 
Dobrovice

Další pohled na upravený areál
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historii výroby cukru v Českých zemích od jeho prvopočátků. 
Tematické okruhy mapují například vývoj technologie v cuk-
rovarnickém průmyslu nebo život a zásluhy významných 
osobností cukrovarnického průmyslu. Stojí jistě za připome-
nutí ta skutečnost, že české cukrovarnické muzeum existovalo 
téměř 50 let, od konce 19. století do znárodnění českosloven-
ského průmyslu po únoru 1948. Zaniklo následkem politic-
kého klimatu. 

Lihovarnická expozice je další zajímavou částí Dob-
rovických muzeí. Základním cílem je představení historic-
kého odkazu Česka ve výrobě lihu, jehož tradice sahá až do 
16. století. Představuje jednotlivé vývojové fáze výroby lihu, 
významné osobnosti lihovarnického průmyslu i samotné 
výrobní postupy, které se odlišují použitou vstupní surovinou. 
Neméně zajímavé je i představení nových technologických 
trendů, jako je například výroba bioethanolu. Expozice tak 
přibližuje samotnou výrobu lihu, a to od svého prvopočátku – 
nákupu suroviny až po konečný produkt. 

Tou surovinou není samozřejmě nic jiného než cukrová 
řepa. Řepařská expozice, jako jedna z hlavních součástí Dob-
rovických muzeí, představuje široké veřejnosti historický 
odkaz pěstování cukrové řepy v Českých zemích. Expozice 
řepařského muzea naučnou formou představuje vývojové 
trendy v jednotlivých tematických okruzích (přírodní pod-
mínky, pokusnictví, šlechtitelství, významné osobnosti české 
šlechtitelské školy, druhy osiva, agrotechnické zásahy v prů-
běhu vegetace, sklizeň řepy, srovnání cukrové řepy s cuk-
rovou třtinou, budoucnost cukrové řepy aj.). Tyto tematické 
okruhy jsou doplněny exponáty, fotodokumentací, mapami, 
písemnostmi, obrazy, modely řepy, vzorky osiva, obrazovými 
materiály nebo laboratorními exponáty.

Čtvrtou a poslední částí prohlídky, ovšem neméně 

důležitou, je potom expozice věnovaná městu Dobrovice. 
Dobrovice byla v roce 1558 povýšena na město. Muzeum 
města Dobrovice ukazuje artefakty jednoznačně spjaté s Dob-
rovicí a Dobrovickem, dokumenty mapující minulý i současný 
život města a jeho okolí, fotografi e, písemnosti, archeologické 
nálezy nebo kresby. Tematické okruhy jsou rozděleny do čtyř 
hlavních částí – pravěké dějiny Dobrovicka, „Dobroviceves“ 
a její středověké dějiny, novověké dějiny městečka „Dob-
rowicze“ a život v Dobrovici a okolí od 19. až do 20. století. 

Pro zatraktivnění muzejních expozic navázala Dobro-
vická muzea spolupráci například s Národním technickým 
muzeem v Praze, Národním zemědělským muzeem, Muzeem 
Mladoboleslavska, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, 
Výzkumným ústavem cukrovarnickým Praha, Řepařským 
institutem Semčice, Českomoravským cukrovarnickým 
spolkem, Svazem lihovarů ČR, Syngentou Czech, Morav-
ským lihovarem Kojetín aj. 

Dobrovická muzea představí širší veřejnosti, jaký vliv 
a postavení mělo v minulosti české cukrovarnictví, lihovar-
nictví a řepařství na utváření českého hospodářství v minulém 
století. V době kampaňového provozu (září–prosinec) potom 
nabízejí Dobrovická muzea bonbonek navíc, který je odlišuje 
od všech podobných expozic – exkurzi do činného cukrovaru, 
kde si návštěvníci budou moci své čerstvě nabyté teoretické 
a historické znalosti konfrontovat s moderní praxí.

Možnost porovnat historický vývoj s jedním z nejstar-
ších činných cukrovarů nejenom v ČR, ale i v EU a zároveň 
i s moderním lihovarem v Dobrovici tak umožňuje návštěv-
níkům muzea vytvořit si obrázek o úspěšném pokračování 
v tomto historickém odkazu českého cukrovarnictví a liho-
varnictví v dnešní době.

Jakub Hradiský, Cukrovary a lihovary TTD    �

Mgr. Lenka Suchomelová, „dobrá duše“ a erudovaná průvod-
kyně Dobrovických muzeí

Šéf marketingu Jakub Hradiský před exponátem historické 
provozní laboratoře

Pohled na exponáty s cukrem
Vzorně upravenou dvoranu muzea zdobí kolejiště s lokomotivou 
a 150 let starým vagonem s cisternou na melasu
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Břetislav Orna
– mlynář, skvělý 

ministerský 
úředník, sportovec 

a zahrádkář

„U každého staršího člověka přijde období, kdy se za-
mýšlí nad tím, jaký jeho život byl. V mysli si postup-

ně probírá, co prožil radostného a šťastného, ale také, co 
se nepodařilo a jaké strasti a nezdary ho potkaly.“ To jsou 
slova Břetislava Orny, se kterým jsem strávil deset let jako 
s vynikajícím kolegou a člověkem na Ministerstvu zeměděl-
ství. Letos dovrší 80. narozeniny, a tak je důvod k malému 
zastavení se nad jeho pracovním i soukromým životem.

Břetislav Orna se narodil v roce 1930 do mlynářské 
rodiny jako nejmladší ze tří dětí. Jeho otec byl vyučený 
mlynář, ale už i jeho děda pracoval v malých mlýnech na Kla-
tovsku. Otec Břetislava se již ve svých osmnácti letech v roce 
1917 zúčastnil první světové války na bojištích v Besarábii 
a na italské frontě, kde byl zraněn při výbuchu granátu. V roce 
1924 se oženil a našel si na inzerát uplatnění v malém vodním 
mlýně v Chlumčanech u Loun. V tomto mlýně i bydleli a zde 
prožil malý Břeťa nejen svoje šťastné dětství, ale vlastně i svoje 
mlynářské začátky. Jeho otec byl pracovitý, dobrý hospodář 
i řemeslník. Do začátku druhé světové války si vydělal na koupi 

malého mlýna, o čemž léta snil. Avšak válka a vážná nemoc 
matky naplnění otcova záměru zabránily. Matka zemřela po 
dlouhodobé nemoci v roce 1946 ve věku 44 let, a tak jeho 
starší sourozenci, sestra Marie o pět let a bratr Václav o tři 
roky, museli pomáhat v mlynářské domácnosti. 

Břeťův starší bratr Václav se vyučil mlynářem, pak absol-
voval Mistrovskou mlynářskou školu v Pardubicích (základ 
dnešní Střední průmyslové školy potravinářské v Pardubicích 
– pozn. autora) a po studiu pracoval ve mlýně Janderov a pak 
jako laborant ve Výzkumném ústavu mlynářském v Praze. 
Jeho osud však byl tragický, za vydělané peníze si splnil svůj 
klukovský sen a zakoupil si motocykl OGAR 350 a havárii na 
něm nepřežil. Bylo mu 24 let.

Mladý Břetislav Orna ihned po ukončení tehdy čtyř-
leté měšťanské školy na sklonku druhé světové války v roce 
1944 nastoupil do učení mlynářem. Bylo to u fi rmy Velko-
mlýny Františka Jiráska v Lounech. Mlýny tam stojí na řece 
Ohři, tehdy byly poháněny francisovými turbínami. Učební 
dobu měl sjednanou pouze na dva roky, místo třech let. To 
tehdy bylo možné, pokud učeň pocházel z mlynářské rodiny. 
V tehdejším Společenstvu mlynářů, které o takovýchto věcech 
také rozhodovalo, se totiž vycházelo ze skutečnosti, že chlapci 
z mlynářských rodin se učí „od kolébky“, a byla to pravda. Po 
vyučení pracoval Břeťa jako tovaryš ve mlýnech v Lounech 
na směny na různých mlynářských postech, a tak absolvoval 
nezbytnou roční praxi. Ta byla podmínkou pro přijetí na dvou-
letou Mistrovskou školu mlynářskou v Pardubicích. Břeťa byl 
na školu přijat a tato škola byla během jeho studia povýšena 
na čtyřletou Vyšší průmyslovou školu mlynářskou s matu-
ritou. O prázdninách, vedle brigád v mlýnech, si vyzkoušel 
i jiné profese. Přivydělal si na studia i brigádou u stavební čety 
ve Vítkovických železárnách v Ostravě. Následně po matu-
ritě v roce 1951 se přihlásil na VŠCHT v Praze, kam byl po 
úspěšné přijímací zkoušce přijat.

Na studia na VŠCHT nenastoupil. Bratrova tragédie 
pozměnila život celé rodiny, zvlášť těžce nesl smrt syna otec, 
a tak šel Břeťa „do života“. Nastoupil do mlýnů v Plzni a hned 
nato v roce 1951 zahájil základní vojenskou službu u železnič-
ního vojska v Liptovském Mikuláši. Po pěším výcviku byl pře-
velen do školy pro důstojníky v záloze. Po jejím absolvování co 
mladý podporučík se zúčastnil, v polních podmínkách ve sta-
nech a v lesích po dobu čtyř měsíců, montáže kolejových polí 
a jejich pokládky na tehdy budované dvojkolejné trati Hav-
líčkův Brod – Brno. Po vojně nastoupil Břeťa do pracovního 
poměru v Severočeských mlýnech n. p. Litoměřice, kde se jako 
technik podílel na přípravě technických úprav mlýnů. V roce 
1954 byl přeřazen do technického útvaru Hlavní správy mlýnů 
a výroben krmiv v Praze. Zde pracoval na přípravě a vyhod-
nocování technicko-organizačních opatření a vedl agendu 
vynálezů a zlepšovacích návrhů, dále na kreslení technologic-
kých schémat, takzvaných diagramů, mlýnů a výroben krmiv 
podle návrhů zkušených odborníků St. Filipa, J. Kurfi rsta,
O. Novotného, V. Vychodila, Ing. V. Kozáka a dalších. V té
době probíhaly časté reorganizace, a tak v roce 1957 byla
Hlavní správa mlýnů a výroben krmiv zrušena a sloučena 
s Hlavní správou pekáren a vytvořeno Sdružení mlýnů 
a pekáren. Úsek výroben krmiv byl přeřazen do Sdružení 
výkupních podniků. V nové organizaci pracoval v oddělení 
technicko-ekonomické kontroly ve funkci inspektora a ově-
řoval jakost výrobků v mlýnech a pekárnách téměř tři roky.

A pak etapa ministerská – časově nejdelší. V květnu 
1960 byl Břetislav Orna přeřazen na tehdejší Ministerstvo 
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potravinářského průmyslu, které sídlilo v takzvaném „Cukr-
paláci“ na tehdejším Gorkého náměstí (někdejší i dnešní 
Senovážné náměstí) v Praze. Pracoval v technické skupině, na 
agendě racionalizace a vynálezů a zlepšovacích návrhů. V té 
době si doplňoval vzdělání na VŠE v Praze, kde při zaměstnání 
úspěšně absolvoval pětisemestrální kurz. To tehdy nahrazo-
valo vysokoškolské vzdělání. Studium bylo zaměřeno na eko-
nomiku a technologii potravinářských oborů.

Později přešel do odboru investiční výstavby, který vedl 
zkušený odborník Antonín Fridrich, a to na agendu vyhod-
nocování technickohospodářských ukazatelů nových staveb. 
Jeho kolegy byli vysocí odborníci té doby, jako byl Ing. Anto-
novič, Ing. Dědek, Ing. Vršecký, Ing. Otava a další.

Velkou celoživotní zálibou Břetislava Orny je sport. Hrál 
odbíjenou, házenou, fotbal a nechyběl co cvičenec na žádné 
celostátní spartakiádě za Sokol Řeporyje. Jezdil na hory 
a účastnil se dalších společenských akcí. Při té příležitosti se 
seznámil se svou ženou Annou, která pracovala v sekretariátu 
ministra výkupu Krosnáře. V roce 1956 se s ní oženil a žije s ní 
dodnes. Po zrušení Ministerstva výkupu pracovala jeho žena 
v odboru odbytu na Ministerstvu potravinářského průmyslu. 
Po další reorganizaci přešla do Sdružení mlékáren, odkud 
v roce 1961 odešla na mateřskou dovolenou.

V té době musel Břetislav řešit také bydlení pro rodinu. 
Rodinný domek rodičů jeho ženy Anny v pražských Řeporyjích 
postupně zrekonstruovali, většinou vlastními silami. V roce 
1961 se jim narodila dcera Jitka. Dceru vychovával Břeťa a jeho 
žena Anna ve sportovním duchu. V pěti letech plavala, v deseti 

se již zúčastňovala různých dětských běžeckých závodů za 
školu. Byla přijata do tréninkového střediska Sparty. Při celo-
státních dorosteneckých běžeckých přeborech se umisťovala 
na předních místech. Po maturitě na gymnáziu vystudovala 
geologii na Karlově univerzitě a následně získala titul RNDr. 
Nyní dcera Jitka učí na gymnáziu chemii a biologii. 

Břeťa je hrdý i na svoje dvě vnučky. Starší Martina nyní 
dokončuje doktoranturu v oboru biologie a mladší Marta stu-
duje třetím rokem geografi i na Karlově univerzitě a současně 
studuje i obor mediální studia. 

Velmi významným mezníkem pro potravináře, ale dost 
problematickým bylo zrušení Ministerstva potravinářského 
průmyslu ke dni 1. 4. 1967, které bylo původně zřízeno po 
roce 1945 jako Ministerstvo výživy. Hlad po válce vyvolal tuto 
potřebu a jeho zrušení je nutné považovat za výsledek velmi 
slabého zastoupení potravinářských odborníků v politice teh-
dejší doby. Nutno bohužel konstatovat, že tento stav přetr-
vává v novodobé historii potravinářství již „věky“. Dodnes, 
ani podle nynějšího kompetenčního zákona, nepatříme my 
potravináři vlastně nikam a pouhý Úřad pro potraviny na 
nynějším Ministerstvu zemědělství, v jehož čele nemáme ani 
svého náměstka ministra, je hrubou záplatou na důstojné 
zastoupení tohoto z nejvýznamnějších oborů našeho hospo-
dářství ve státní správě.

Potravinářský průmysl „spadl“ tehdy v roce 1967 
pod Ministerstvo zemědělství, které si přidalo přídomek 
„a výživy“. Břetislav Orna byl tehdy zařazen do odboru potra-
vinářské výroby, který se zabýval plánováním objemů výroby 
zboží, hrubé výroby, dodávek do tržních fondů v korunách 
i fyzických jednotkách. Měsíčně, čtvrtletně i ročně se plnění 
těchto ukazatelů vyhodnocovalo a při jejich neplnění se obo-
rovým podnikům a výrobním hospodářským jednotkám, čili 
jednotlivým oborům potravinářského průmyslu, ukládala 
nápravná opatření. Do roku 1983 bylo odvětví potravinář-
ského průmyslu začleněno v úřadu Ministerstva jako samo-
statná pyramida, jako malé ministerstvo potravinářského 
průmyslu, vedené prvním náměstkem ministra Janem Ševco-
vicem. Po odborné stránce to byl velmi efektivní útvar, který 
měl, zejména díky vysoké fundovanosti a přehledu tohoto 
náměstka, veliký profesionální respekt. Další reorganizace 
ministerstva v následných letech však tuto celistvou potravi-
nářskou strukturu zlikvidovaly, a tak nebylo možné po roce 
1989 ani na co navázat. V roce 1990 zmizelo z názvu minis-
terstva slůvko „výživa“, a tak to dalo dost starostí a práce 
nenechat si řadit vedle sebe brambory, cibuli, jogurt a šunku 
na kosti. Svůj velký podíl na nynějším zlepšení důstojnosti 
potravinářského odvětví, zejména ve vnímání státní správy 
a volených orgánů, má existence Potravinářské komory České 
republiky od roku 2000, předtím od roku 1996 její předchůdce 
Potravinářské sdružení České republiky. 

V 70. a 80. letech také zastupoval Břetislav Orna minis-
terstvo ve Společnosti pro racionální výživu a pracoval 
v Protialkoholním sboru při Ministerstvu zdravotnictví 
a v mezirezortní skupině pro řízení jakosti výrobků.

A když se dostáváme v našem rozhovoru k samotné 
práci na Ministerstvu zemědělství a výživy v předrevolučním 
období, hodnotí ji Břeťa Orna těmito slovy: „V uvedených 
letech byly též zpracovávány na Ministerstvu zemědělství ČR 
a Federálním ministerstvu zemědělství koncepční výhledové 
materiály na pět a deset let o spotřebě potravin na obyvatele 
a rok, včetně vazby na zemědělskou prvovýrobu. Obdobné 

Břetislav Orna se svojí manželkou Annou na zahrádce u jejich 
domu



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

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
1

0
47

materiály se týkaly výhledové modernizace výrobní základny 
potravinářského průmyslu. Na obou těchto dokumentech, 
které se s odstupem let aktualizovaly, jsem průběžně spolu-
pracoval.“ 

A k tomu dodává: „Během 70. a 80. let docházelo ve 
výrobních potravinářských oborech k různým organizačním 
změnám, směřujícím k vyšší ekonomické zainteresova-
nosti vedení podniků a ucelených oborů na hospodářských 
výsledcích. Na vyhodnocování dosahovaných ekonomic-
kých výsledků jsem se u jednotlivých oborů, např. Mlýnů 
a pekáren, Pivovarů a sladoven, Konzerváren a lihovarů 
i Škrobáren, podílel. V té době bylo na ministerstvu též 
aktivně sledováno, vlastně řízeno, ve společných pracovních 
skupinách, zejména s Ministerstvem obchodu, ale i druž-
stevním obchodem, sezonní zásobování obchodní sítě. A to 
na celém území, ale velmi se sledoval trend zásobování potra-
vinami v tehdy politicky citlivých oblastech – Ostravsko, 
Mostecko, krajská města, ale i Praha. V letním období pak 
zásobování nápoji – pivo, nealko, minerální vody, ovocné 
nápoje a také ovoce a zelenina. Mnoho práce bylo vždy před 
významnými svátky, kdy se sledovalo a řídilo zásobování 
masnými, mlékárenskými, pekařskými a dalšími výrobky. 
Řada závad musela být řešena operativně, při hrubších zjiš-
těných nedostatcích v uvedeném zásobování byla ukládána 
příslušným generálním ředitelstvím nápravná opatření. Tyto 
pracovní skupiny vedl nejprve Ing. Jan Bešta, později Ing. 
František Kruntorád, CSc., přičemž mým častým úkolem 
bylo připravit jednání pracovních skupin a sledování náprav-
ných opatření spolu s Ministerstvem obchodu. Ale to už je 
naštěstí historie!“

S úlevou nyní Břetislav Orna konstatuje, že nahradit tržní 
mechanizmus řízenými akty je z hlediska dokonalosti funkce 
trhu nemožné, a k tomu dodává: „Nyní s odstupem dvaceti let 
se jeví minulá řídící praxe ministerstva jako anachronismus, 
ale tehdy v daných poměrech to muselo fungovat, i když 
hlavní motiv nebylo jen samo zásobování obyvatel potravi-
nářskými výrobky, ale zejména udržení politického klidu ve 
státě. A tento stav vydržel do roku 1989.“

A pak už hodnotí Břetislav Orna období po sametové 
revoluci: „Potravinářský odbor, ve kterém jsem byl stále 
zařazen, měl hlavní úkol – provádět hodnocení předložených 
privatizačních projektů na potravinářské závody, podle stano-
vené metodiky. Ministerská privatizační komise rozhodovala, 
zda předkladatel projektu má odborné, ekonomické i fi nanční 
předpoklady úspěšně provozovat danou výrobu. Osobně jsem 
připravoval podklady pro privatizační komisi k rozhodnutí 
o projektech některých cukrovarů, pivovarů, mlýnů, pekáren, 
škrobáren a jiných provozů.“

A pak se dočkal i významnějších funkcí, k čemuž uvádí: 
„Z pověření ministra jsem byl dočasně jmenován do dozorčích 
rad tehdy ještě přechodně státních podniků nebo nově vytváře-
ných akciových společností, např. podniku Nealko Olomouc, 
Mlýny Olomouc, Východočeské pivovary Hradec Králové, 
Severočeské pekárny Liberec a některých dalších s úkolem, 
aby dokončení transformace u podniků a závodů potravinář-
ského průmyslu probíhalo v souladu s tehdy platnými před-
pisy.“ K dalšímu období ještě dodává: „V období po privatizaci 
bylo hlavním úkolem odboru potravinové výroby ve spolupráci 
s legislativním odborem dokončit již dříve rozpracovanou 

... příslib letošní úrody révového vína
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potravinářskou legislativu v návaznosti na předpisy EU v této 
oblasti, na čemž jsem se též aktivně podílel.“

Břetislav Orna odešel v září 1998 ve svých 68 letech do 
důchodu. V tomto čase se věnuje především svému největšímu 
koníčku – zahradničení. Mimo pracovních, sportovních a ces-
tovních aktivit se začal v 70. letech věnovat i zahrádce nejen 
u domu. Pozemek, na kterém hospodaří (dřívější smetiště), má 
pronajatý od obce. Postupně jej vyčistil, oplotil, zvelebil i okolí, 
později nechal zavést elektřinu a využil místní potůček k zalé-
vání. Šlo v zásadě o pionýrskou práci, která jej začala bavit, až 
když zjistil, že z kousku zanedbávaného území jde usilovnou 
prací vytvořit užitečná zahrádka. Dlouhodobě pěstuje ovoce 
a zeleninu – téměř celý sortiment – k zásobování vlastnímu, ale 
i svých nejbližších. Nyní v důchodu, vedle údržby části rodin-
ného domu, má v zahrádce aktivní zábavu. Z hlavních plodin 
sklízí rané brambory, okurky nakládačky a rajčata. Dále jahody, 
maliny, rybíz, květák, zelí, česnek, pórek, hrášek, fazolky aj. Na 
plochy po raných bramborách a česneku vysazuje květák, zelí, 
červenou řepu a fazolky pro podzimní sklizeň. Sazenice pro 
jarní a letní výsadbu předpěstuje ve skleníku o ploše cca 20 m2, 
který postavil spolu se švagrem v roce 1989 u rodinného domu. 
Ve skleníku brzy z jara se rodí ředkvičky, hlávkový salát (dvě 
sklizně) a po salátu papriky do podzimu.

I přes některé zdravotní problémy se Břetislav Orna cítí 
fyzicky i psychicky výborně. Zamyšlení nad jeho životem, 
k němuž jsem jej mírně donutil, má jednu velkou výhodu. Jsou 
to myšlenky jen jeho, ale v této formě má šanci se o ně podělit 
s námi, co jej známe, ale i s těmi, kdo čtou tyto řádky a osud 
jednoho z nás potravinářů, Břeťu Ornu, dosud neznali. 

František Kruntorád   �

Zvelebená zahrádka dává úrodu i teplomilných druhů zele-
niny.

www.vsvaltice.cz

Château Valtice získalo
ve světě velkou zlatou medaili.

Sylvánské zelené
pozdní sběr 2007

z Vinných sklepů Valtice 
získalo nejen zlatou medaili, 

ale navíc se dostalo
mezi 100 nejlépe

hodnocených vín světa 
na druhé největší světové 

přehlídce vín
AWC Vienna 

International 2008.

K dostání u výrobce – společnosti Vinné sklepy Valtice, a. s.

„Sylvánské zelené pozdní sběr 2007“
– CHÂTEAU VALTICE –

víno světové extratřídy

Vinné sklepy Valtice dosáhly 
největší úspěch v San Francisku 
a získaly Velkou zlatou medaili 
za víno Veltlínské zelené
pozdní sběr 2009
z řady CHÂTEAU VALTICE.

V roce 2008 jsme získali
v San Francisku s Veltlínským 
zeleným bronzovou medaili,
v loňském roce zlatou medaili 
a na letošním 30. ročníku
dosáhlo Veltlínské zelené
– CHÂTEAU VALTICE
mety nejvyšší
– Velkou zlatou medaili.

To už něco říká 
o kvalitě, ne?
Víno je možné od 1. 9. 2010 
získat na e-shopu společnosti 
www.vsvaltice.cz
nebo ve specializovaných 
vinotékách či v humidorech. 
Doporučená cena 210 Kč.
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Brenntag CR s. r. o.

Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9

Tel.: 283 096 111

Fax.: 281 920 589

E-mail: food@brenntag.cz

� Aromata GIVAUDAN
�  Antioxidanty – askorbát 

sodný,
isoaskorbát sodný

� Přírodní barviva 
�  Dochucovadla – glutaman 

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

(izoglukóza)
– náhrada cukru 
(ISOSUGAR®)

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

 �   Škrobové sirupy 
(GLUCAMYL®)

 �   Tekutá dextrosa 
(AMYDEX®)

� Kakaový prášek odtučněný
�  Karamel – tekutý, 

krystalický, aromatický,
speciální směsi

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

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

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

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

v biokvalitě
 �   Organický přírodní lepek
�  Maltodextriny 

(MALTOSWEET®)
�  Modifi kované kukuřičné 

škroby – E 1422,
E 1442

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

a pšeničný škrob
(MERIZET®)

� Oleoreziny a koření
�  Příměsi do energetických 

nápojů
– taurin, kofein

� Pufované cereálie
�  Sušené glukózové sirupy 

(MALTOSWEET®)
�  Syrovátkové

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

upravené zahušťující za 
studena
(MEREL®

 – pšeničná, 
GRASMUS® – kukuřičná)

�  Umělá sladidla – acesulfam 
K, aspartam, cyklamát, 
sacharinát

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

�  Emulgátory – mastné 
kyseliny 

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

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

� Enzymy 

Firma Brenntag CR s. r. o.

zastupuje na českém trhu celou řadu významných 

světových výrobců potravinářských aditiv

a ingrediencí a nabízí širokou produktovou paletu

z oblasti potravinářských komodit i specialit:
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VitoSprinter expres 180x260.indd   1 5.5.2010   13:24:40
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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 akreditaci č. 1086
Povolení SVS ČR dle Zákona
č. 166/99 Sb., O veterinární 
péči...
Zapojení do mezinárodního 
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, BRC, IFS
a systému jakosti
dle ISO 9001:2008,
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

BÍLÝ 

JOGURT 
ŘECKÉHO TYPU

www.boheeemimim lklklkk.c.c.cz zzwww bohehehemimimimilklklkl .c.cczzzwww.boheeemimilkllk.cczzz
Výrobce: BOHEMILK, a.s., PoPoPo Podzádzádzádzámčímčímčím 38 38 388555
517 73 Opočno, Česká repepublublikaik
tel.: +420 494 678 212, infnfo@bo@boheoh milk.cz

•  Velmi jemný smetanový jogurt 
•  Hustá a krémová konzistence
•  Bez konzervantů, tradiční receptura
•  Kysací proces probíhá přímo v kbelíku
•  Praktické balení 200g, 1kg  a 3kg

Tzaziky - originální recept od kuchaře Panaklose: 

300 g salátové okurky, 350 g jogurtu Bohemilk, 1 lžíčka citronové šťávy, 
1 lžíce extra panenského olivového oleje, sůl, pepř, 
2 stroužky česneku a kopr na ozdobu. 

Okurku nastrouháme na velmi drobné nudličky a scedíme z nich co nejvíce vody. 
Jogurt promícháme s  citronovou šťávou a olivovým olejem, dle chuti osolíme
a opepříme.Přidáme prolisovaný česnek a vše dohromady zamícháme. Zdobíme 
koprem a dáme do chladničky. Podáváme nejlépe ke grilovanému masu.

10132 inzerat Gastro_87,5x260 final.indd   1 17.8.10   15:12
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3
Editorial

Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.,

AGRAL s. r. o.

5
Aktuální problematika potravinářského průmyslu

Ing. FRANTIŠEK SLÁDEK, CSc.,

Ministerstvo zemědělství

9
Aktuální situace v oblasti zpracování a odbytu 

biopotravin 
Ing. MARTIN LEIBL, Ph.D.,

Ministerstvo zemědělství

13
Jak je to s čerstvostí

zmrazeného ovoce a zeleniny 
Ing. PETR RABAS,

AGRIMEX a. s.

16
Majoránka, máta

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK,

spol. s r. o.,

WIBERG GmbH

29
České pivo – zůstane fenoménem? 

Ing. JOSEF TOLAR

Obsah:
31

Praktické rady pro konzumenty sýrů
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

ČMSM

39
Legislativní změny v oboru hygieny potravin

MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA,

MVDr. MARTIN HOSTOVSKÝ,

FVHE VFU Brno

40
Dobrovická muzea:

180 let výroby cukru a lihu
v unikátní ucelené expozici

JAKUB HRADISKÝ,

Cukrovary a lihovary TTD,

Dobrovice

43
Ústav ekonomiky

a managementu chemického
a potravinářského průmyslu VŠCHT Praha

Doc. Ing. STANISLAVA GROSOVÁ, CSc.,

VŠCHT Praha

45
Břetislav Orna – mlynář,

skvělý ministerský úředník,
sportovec a zahrádkář

Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.

Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4
tel.: 296 374 656, fax: 296 374 658, e-mail: agral@agral.cz

�   Návrhy začlenění potravinářských výrobků 
a správné zatřídění jejich názvů a zákonných 
textací pro označování etiket (obalů) 
pro potraviny. Dle zákona o potravinách 
a prováděcích vyhlášek v platném znění.

DOPORUČUJEME REVIZE
SOUČASNÝCH ETIKET,

návazně na realizované legislativní změny.

�    poradenství v oblasti zákonů o obalech
a odpadech,

�    školení pracovníků z hygienického minima,
�   podnikatelské záměry, studie a projekty výroby

potravin,
�    profesní uplatnění v potravinářském průmyslu,

nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),
�    další potravinářské služby dle specifických potřeb 

zákazníka,
�    POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Contents:
3

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

5
Current issues of food industry

Ing. FRANTIŠEK SLÁDEK, CSc., Ministry of Agriculture

Proposal of regulation on provision of information to 
consumers − positions of the Ministry

of Agriculture. Geographical indications, 
indications of origin, regional food products. 

9
Current situation in the field of organic food 

processing and marketing 
Ing. MARTIN LEIBL, Ph.D., Ministry of Agriculture

Current situation on organic food market. State 
support for organic farmers and organic food 

product producers. Promotional events. 

13
The issue of freshness of frozen fruit and 

vegetables 
Ing. PETR RABAS, AGRIMEX a. s.

Fresh or frozen vegetables? Processing of fruit
and vegetables with maximum use of information on the 

most possible careful processing. Assortment of fruit and 
vegetables in the distribution chain of the Czech Republic.

16
Marjoram, mint

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK, spol. s r. o.,

WIBERG GmbH

Another part of the serial about spices.

29
Czech beer – a remaining phenomenon? 

Ing. JOSEF TOLAR

History of Czech beer and production technology results 
into uniqueness of this beverage documented by the fact that 

Czech beer is favoured by our as well as foreign consumers.

31
Practical advice for cheese consumers

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., Czech-Moravian Dairy Union

How to purchase cheese correctly; how to 
keep, cut and portion it correctly.

39
Legislative changes in the field of food hygiene

MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA,

MVDr. MARTIN HOSTOVSKÝ,

FVHE VFU Brno

Another part of legislative serial.

40
Institute of Economy and Management

of Chemical and Food Industry VŠCHT Prague
Doc. Ing. STANISLAVA GROSOVÁ, CSc.,

VŠCHT Prague

Presentation of the institute with its individual study 
programs and training and position

of students in practice.

43
Museums of Dobrovice:

180 years of sugar and spirit production
in an unique integral exposition

JAKUB HRADISKÝ,

Cukrovary a lihovary TTD, Dobrovice

A reportage from the newly open
museums in Dobrovice.

45
Břetislav Orna – a miller,
excellent ministry officer,
sportsman, and gardener

Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.

We include another life story
 of excellent Czech food producer.
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ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA
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R

Potravinářský
zpravodaj



Na trhu konzervovaných a sterilovaných potravin působíme od roku 
1992. Pod značkou VIVA nabízíme více než 350 kvalitních produktů 

v kategorii sterilované zeleniny a ovoce, masových konzerv, hotových 

jídel, paštik a dalších pochutin. V letošním roce jsme se rozhodli 

změnit naši tvář, lépe komunikovat přidanou hodnotu produktů 

a usnadnit orientaci našim zákazníkům.  

Měníme logo, vytváříme kategorie, zavádíme jednotný design.

Známá znacka s novou tvárí

PT servis, konzervárna s.r.o. www.viva-online.cz
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