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průlomový pohled na prezentaci a chuťové vnímání průlomový pohled na prezentaci a chuťové vnímání 

šunkových výrobků a masných specialit.šunkových výrobků a masných specialit.

Jsme to my, každý sám za sebe, kdo určuje svoje priority, čas, hodnoty - svůj život.Jsme to my, každý sám za sebe, kdo určuje svoje priority, čas, hodnoty - svůj život.

Na jedné straně stres, spěch, vypětí a proti tomu odpočinek, spokojenost, radost, Na jedné straně stres, spěch, vypětí a proti tomu odpočinek, spokojenost, radost, 

jednoduše idyla. Jídlo je neoddiskutovatelným činitelem určujícím životní úroveň a jednoduše idyla. Jídlo je neoddiskutovatelným činitelem určujícím životní úroveň a 

samotnou kvalitu života. A maso je jeho nedílnou součástí pro drtivou většinu z nás. samotnou kvalitu života. A maso je jeho nedílnou součástí pro drtivou většinu z nás. 

Maso, to je také šunka a ostatní masné výrobky. Maso, to je také šunka a ostatní masné výrobky. 

Dívejme se kolem sebe, buďme vnímaví a najdeme to, co tu bylo dávno před námi, co Dívejme se kolem sebe, buďme vnímaví a najdeme to, co tu bylo dávno před námi, co 

nám dali naši předkové, co je přirozené a co dnes komplikovaně znovu objevujeme.nám dali naši předkové, co je přirozené a co dnes komplikovaně znovu objevujeme.

UUž nemusíte hledat, exclusive inspiration nabízí normální – tedy ž nemusíte hledat, exclusive inspiration nabízí normální – tedy 

pro dnešní dobu exkluzivní kvalitu šunkových výrobků a mas-pro dnešní dobu exkluzivní kvalitu šunkových výrobků a mas-

ných specialit. Nabízí to, co je přirozené, co by mělo být součástí ných specialit. Nabízí to, co je přirozené, co by mělo být součástí 

našeho kvalitního a spokojeného života.našeho kvalitního a spokojeného života.

. . .  INSP IROVANÁ Ž IVOTEM. . .  INSP IROVANÁ Ž IVOTEM
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Vážení naši věrní 
čtenáři,

dnešní situace na trhu potravin se zdá být velmi klidná. 
To je ale pohled spotřebitele. Potravináři však příliš klidu 
neprožívají. Zejména pak pekařské podniky. Cena mouky 
je téměř na dvojnásobku loňské skutečnosti a realizační 
ceny rohlíku zůstávají stále na někdejší úrovni. Nyní místy 
nedosahují ani osmdesáti haléřů, což byla již v minulosti 
pro pekaře cena ekonomicky přímo vražedná. Ale není to 
jen rohlík. Stejná situace je u chleba a dalších pekařských 
výrobků. Pekaři „krvácí“. Proto je s podivem, že existují 
i některé menší a střední pekárenské podniky, které jsou 
schopny v této situaci nabízet své zboží za ceny ještě nižší 
než vloni. Tlak výrobců na svoje odběratele je tedy nejed-
notný a automatickou cenovou vstřícnost řetězců nelze 
předpokládat. Co bude dál? Že bychom se měli dočkat − 
po bankrotu našich pekáren − rohlíků a chleba od našich 
sousedů v Evropě, či dokonce z Číny? Nabádat k cenovým 
dohodám není vhodné ani na těchto řádcích. Ale nabádat 
k jednotě našich pekařů při jednání s obchodními řetězci 
je víc než na místě. Zastávám se tímto stanoviskem nejen 
jich, ale i našich spotřebitelů a občanů, kteří už „těch čes-
kých“ výrobků vyrobených mimo hranice naší země kon-
zumují na můj vkus nepřiměřeně mnoho. 

Dokonce si myslím, že tato situace tak vážná, že 
vyžaduje státní zásah. A co víc, tento příklad radikál-
ního konjunkturálního nárůstu letošních cen obilí by 
mohl sloužit jako model pro řešení obdobných cenových 
výkyvů i u ostatních významných zemědělských surovin, 
u nichž by právě stát měl mít zájem − v případě nevyrov-
naného vývoje − na jejich zklidnění. Letošní cena obilí 
vybočuje nejen z logických tržních hranic a vlastně vyvo-
lává ekonomické pochybnosti. Na jedné straně ponechává 
zemědělcům jejich výši dotace na výrobu (ač budou tržit 
více) a jejich odběratelům, tedy mlynářům a nejvíce pak 
pekařům, nedává žádný podnikatelský prostor. Samo-
zřejmě pokud se fi nální cena pekařských výrobků v oběhu 
nezvedne v odpovídající míře. A to by pak bylo velmi 
snadné a jsem si zcela jist, že nikoli správné.

Toto vydání časopisu Potravinářská Revue je poměrně pest-
ré. Úvodní článek ministra zemědělství Ing. Ivana Fuksy se 

věnuje jakosti tuzemské potravinářské produkce a její podpo-
ry státem. Analytický článek s výhledy do budoucna českého 
potravinářství napsali Ing. Václav Bašek, CSc., a doc. Ing. To-
máš Doucha, CSc., vedoucí představitelé ÚZEI Praha. Dále 
upozorňuji na problematiku alergenů a intolerancí od kolek-
tivu autorů z VÚPP Praha, v. v. i., v čele s Ing. Danou Gabrov-
skou, Ph.D. Komoditně se v tomto čísle zaměřujeme na tave-
né sýry, svoje prezentace v této části mají společnosti Bel Sýry 
Česko a TPK Hodonín – článek Ing. Oldřicha Obermaiera,
a také články Ladislava Liklera a Ing. Jiřího Kopáčka, CSc. 
Teoretickou částí k taveným sýrům přispěla Univerzita Tomá-
še Bati ve Zlíně od autorské skupiny doc. Ing. Františka Buň-
ky, Ph.D. Část tohoto titulu je věnována kojenecké a dětské 
výživě, svoje místo mají i pekařské výrobky s ekonomickým 
pohledem Petra Macha ze společnosti „backaldrin“ a článek 
doc. JUDr. Ing. Oldřicha Tvrdoně, CSc., z Mendelovy univer-
zity v Brně. A rádi zveřejňujeme představení našich výrobců 
− Adriana Litovel, výrobce těstovin, a Cutisin Jilemnice. Pod-
zimní náladu tohoto vydání pak dokresluje vinobraní na jižní 
Moravě v Templářských sklepích Čejkovice. Pěkné počtení, 
poučení i zábavu přeji Vám všem.

Ing. František Kruntorád, CSc. vydavatel 

�

Vítězové soutěže o dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“ SLOW FOOD 2010 dne 16. září 2010 v Muzeu 
Kampa v Praze se svými oceněními a diplomy
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České 
potravinářství se 

v Evropě rozhodně 
neztratí

Ing. IVAN FUKSA,
ministr zemědělství ČR, MZe

Otevřenost ekonomiky a vzrůstající míra globalizace, kro-
mě svých nesporných výhod, znamenají pro české vý-

robce mnohem větší konkurenční tlak, než tomu bylo v mi-
nulosti. Vstupem do Evropské unie se Česká republika stala 
součástí jednotného evropského trhu. Do národní legislativy 
bylo třeba promítnout mnoho směrnic a implementovat řadu 
přímo použitelných evropských předpisů. V potravinářském 
odvětví se vliv vstupu ČR do EU projevil zejména ve zvýše-
né obchodní výměně, a to především v rámci EU. Tam, kde 
se v minulosti používaly potraviny a suroviny pro výrobu po-
travin převážně českého původu, se v současné době ve velké 
míře používají suroviny ze zemí EU i z ostatních zemí. Jako 
příklad může posloužit komodita masa a masných výrobků, 
kde v posledních letech narůstá výše záporného salda, hod-
nota dovozu stále více a více přesahuje hodnotu vývozu. Po-
dobné je to také u některých dalších potravinářských komo-
dit. A přitom vysoká kvalita a široký výběr českých potravin 
mají v sobě velký potenciál.

Také z hlediska technické a technologické vybavenosti je 
český potravinářský průmysl na velmi dobré úrovni. Potravi-
nářské provozy disponují moderními balicími linkami a skla-
dovacími prostory. Vysoké úrovně technologické vybavenosti 
dosáhli čeští potravináři také díky dotačním titulům, které 
Ministerstvo zemědělství poskytovalo výhradně z národních 
zdrojů, kdy např. v loňském roce jsme podpořili 42 projektů 

v celkové hodnotě 157,5 mil. Kč z dotačního programu
13 – „Podpora zpracování zemědělských výrobků a zvyšování 
konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu“. 
Tento dotační program určený pro velké výrobce má podpořit 
zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů a zlepšení 
hygienických podmínek zavedením nových technologií a ino-
vací. Pro letošní rok je na tento program vyčleněno 180 milionů 
korun. Potravinářského sektoru se týká také Program rozvoje 
venkova na období 2007–2013, konkrétně opatření „Přidá-
vání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům“. 
Cílem tohoto opatření, které je určeno zejména pro malé 
a střední podniky, je zvýšení výkonnosti zpracovatelských 
podniků, rozvoj inovací spoluprací se subjekty podílejícími 
se na výzkumu a vývoji a dosažení vyšší kvality a bezpečnosti 
potravin. Průměrný roční rozpočet opatření činí přibližně
450 milionů korun. Od roku 2007 bylo přijato přes 700 žá-
dostí v hodnotě téměř 2,5 miliardy korun, z toho bylo schvá-
leno ke spolufi nancování více než 530 žádostí v hodnotě asi
1,8 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství usiluje o zjed-
nodušování dotačního systému, a to například prodloužením 
lhůty pro realizaci projektů, napojením na externí registry, 
zavedením elektronického podávání žádostí apod. Úkolem 
pro potravinářské podniky bude připravit dostatek kvalitních 
podnikatelských projektů, které se budou ucházet o poskyt-
nutí dotací a které přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
českého potravinářství v dnešním globalizovaném světě. 

Pokud bychom hodnotili kvalitu českých potravin 
a požadavky na ni, lze bezesporu uvést, že je vysoká, v někte-
rých případech dokonce i převyšující standardy dané legis-
lativou EU. Požadavky pro provozovatele potravinářských 
podniků vztahující se zejména na výrobu a uvádění potra-
vinářských výrobků na trh upravuje v návaznosti na přímo 
použitelné předpisy EU zákon č. 110/1997 Sb., o potravi-
nách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů. Podrobnější požadavky jsou stanoveny 
v prováděcích vyhláškách k tomuto zákonu. Náš právní řád 
průběžně harmonizujeme s požadavky EU. Národní poža-
davky na jakost jsou stanoveny například u koření nebo kon-
zumních brambor. 

Vysoká jakost výrobků však není pro českého spotřebi-
tele jediným kritériem při výběru a nákupu potravin. Poměrně 
protichůdně totiž působí tlak na snižování cen a na prodlu-
žování doby minimální trvanlivosti potravin. Především 
obchodní řetězce pak nabízejí levnější potraviny, které ne 
vždy mají vysokou kvalitu. Přesto si myslím, že právě vysoká 
kvalita výrobků tuzemské produkce by měla být jejich hlavní 
přidanou hodnotou. Ministerstvo zemědělství na důležitost 
konceptu kvality upozorňuje několika projekty. Značka kva-
lity KLASA je udělována ministrem zemědělství již od roku 
2003. Je určena pro nejkvalitnější potravinářské a zemědělské 
výrobky a k dnešnímu dni se jí může pyšnit více než 1300 
potravinářských produktů. Jednou z mých priorit, kterou 
jsem bezprostředně po nástupu do úřadu zdůraznil, je pod-
pora regionálních výrobců. Ministerstvo zemědělství stálo 
u zrodu podpůrné propagační kampaně, která má seznámit 
spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů 
České republiky. Cílem udělování regionální značky kvalitním 
potravinářským produktům je podpora malých a středních 
potravinářských výrobců a propagace regionu původu pro-
duktu. Součástí této kampaně je i značka „Regionální potra-
vina“, kterou budou moci lokální výrobci a prodejci umísťovat 
na své výrobky. Zde se nabízí otázka, proč vlastně propagovat 
regionální potraviny v dnešním, globalizovaném světě? Exis-
tuje k tomu řada pádných důvodů. Prvním z nich je snaha 
prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či 
speciální potraviny. Dalším důvodem, proč dávat přednost 
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regionálním potravinám, je nezpochybnitelná skutečnost, že 
tyto potraviny se díky krátkým distribučním cestám dostanou 
ke spotřebiteli mnohem čerstvější než potraviny, které k nám 
putují z velké dálky. Každý z nás se již jistě přesvědčil, že čer-
stvější regionální potraviny mají zpravidla lepší chuť i cen-
nější nutriční vlastnosti. Platí také, že čím blíže jsou potraviny 
ke spotřebiteli, tím méně se zatíží životní prostředí při jejich 
dopravě. Dalším významným plus regionálních potravin je 
podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující země-
dělci, zpracovatelé i prodejci představují záruku udržení, nebo 
dokonce rozšíření počtu pracovních míst. Navíc ještě výrobky 
od místních fi rem a podle rodinných receptur mají podle mého 
názoru vždy blíže k lidem v daném regionu, o producentech 
potravin ze svého okolí máme zpravidla více informací než 
o výrobcích, které jsou dovážené z větších vzdáleností.

Navzdory nesporné rozmanitosti českých potravin 
jich je na pultech obchodů stále méně. Obrat zahraničního 
obchodu s potravinářskými výrobky a nápoji se během let 
2000 až 2008 více než zdvojnásobil. V letech 2000 až 2007 
se saldo obchodní bilance trvale zhoršovalo, přičemž v roce 
2008 se jej podařilo oproti roku 2007 snížit o cca 1,4 mld. Kč 
z -25 mld. Kč na -23,7 mld. Kč. K výraznému zhoršení zápor-
ného salda v průběhu let 2000 až 2008 došlo zejména u masa 
a masných výrobků, hlavně u vepřového masa k dalšímu zpra-
cování, dále u drůbeže a dalších masných výrobků. Záporné 
saldo máme také u zpracovaného ovoce a zeleniny a u tzv. 
ostatních potravinářských výrobků, mezi které patří zejména 
pekárenské a cukrářské výrobky. Kladné saldo zahraničního 
obchodu vykazují v období let 2000 až 2008 pouze mléká-
renské výrobky a nápoje, zejména pivo a slad. Částečně za 
to můžeme vděčit ochranným známkám, které jsou zárukou 
kvality a jedinečnosti výrobků. 

V souvislosti s ochranou duševního vlastnictví zavedla 
Evropská unie v oblasti označování českých i evropských 
potravin pro jejich mimořádné kvality a specifi čnost ochranné 
známky, chráněná označení původu, chráněná zeměpisná 
označení a zaručené tradiční speciality. U potravin ozna-
čených logem chráněného označení původu probíhá jejich 
produkce, příprava i zpracování pouze ve vymezené oblasti, 
přičemž jde hlavně o zvláštní zeměpisné prostředí, které 
výrobkům propůjčuje jejich mimořádné vlastnosti. Pokud 
výrobek nese logo chráněného zeměpisného označení, je 
připraven nebo vyroben či zpracován na vymezeném území. 
Zaručené tradiční speciality slouží k ochraně výrobků, které 
mají tradici výroby a zvláštní povahu, kterými se liší od jiných 
výrobků. A v počtu registrovaných ochranných značek patří 
Česko v rámci EU jednoznačně ke špičce. K dnešnímu dni je 
registrováno 19 českých potravinářských výrobků nesoucích 
značku chráněného zeměpisného označení. Jedná se např. 
o Olomoucké tvarůžky, České pivo nebo Hořické trubičky. 
Značku chráněného označení původu pak nese šest potravi-
nářských výrobků, jedná se např. o Český kmín nebo Žatecký 
chmel. 

České potraviny mají určitě pro spotřebitele díky své 
vysoké kvalitě a velké rozmanitosti svou přitažlivost. Práce 
v tak nezastupitelném odvětví, jakým je výroba a prodej 
potravin, je důležitá i z pohledu zachování českých tradic, 
kulturního odkazu a národní identity v rámci Evropské unie 
i stále více se globalizujícího světa. Rád bych tedy poděkoval 
všem producentům potravin za poctivou práci a provozova-
telům potravinářských podniků bych popřál v jejich další čin-
nosti mnoho úspěchů a spokojených zákazníků.

�

Nové české výrobky
oceněněné značkou KLASA 

AGRIMEX Vestec a. s. – přední výrobce zmrazené zeleniny a ovoce

Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany, tel: +420 233 089 551

www.agrimex.org

AGRIMEX Vestec a. s. – přední výrobce zmraz

l k l
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WWW.PENAM.CZ

Vyzkoušejte naše
 překládané koláče
 s poctivými a chutnými náplněmi

,,Pro rodinu
chci jen to nejlepší.“

Jana Pokorná
Praha

Překládaný koláč s náplní
tvarohovou a višňovou

Překládaný koláč s náplní
tvarohovou a makovou

Překládaný koláč s náplní
tvarohovou a meruňkovou

Překládaný koláč s náplní
makovou a švestkami

penam_sladky_prekladane_kolace_inz_180x260_02_press.indd   1 14.9.10   11:44
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Český 
potravinářský 
průmysl – jeho 

šance a rizika do 
budoucnosti 

Ing. VÁCLAV BAŠEK, CSc., ředitel,
doc. Ing. TOMÁŠ DOUCHA, CSc., 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Český potravinářský průmysl, obdobně jako ostatní odvět-
ví národního hospodářství, prošel po roce 1989 restruk-

turalizací a od roku 2004 se nachází na jednotném trhu EU. 
Otázkou je, jakou pozici má v současnosti naše potravinář-
ství na tomto trhu a ve vertikále zemědělci – potravináři – ob-
chod − spotřebitelé a jaké jsou šance a rizika pro toto odvětví 
do budoucnosti. Nedávno zveřejněný dokument MZe „Vize 
českého zemědělství po roce 2010“ poukazuje na rostoucí 

produkční výkonnost potravinářství, avšak – v podmínkách 
současné hospodářské recese − při zhoršující se ekonomic-
ké situaci potravinářských podniků. Situace je však znač-
ně rozdílná podle potravinářských oborů a segmentů trhu. 
Pokud jde o budoucnost, dokument jako žádoucí stav − vizi  
– zdůrazňuje zvýšení podílu českých potravin na domácím 
trhu při zajištění dostatečného množství a kvality domácích 
zemědělských surovin. Chybí pouze logicky doplnit, že i za 
konkurenceschopné ceny domácích zemědělců. S žádou-
cím stavem souvisí i deklarovaný požadavek na bezpečnost 
potravin (jejich zdravotní a hygienickou nezávadnost) a na 
tzv. potravinovou bezpečnost ve smyslu zajištění soběstač-
nosti produkce základních surovin a potravin v ČR. Tato vize 
je podporována zatím jen obecnými legislativními a jinými 
opatřeními. Otázkou tedy je, zda a za jakých konkrétnějších 
podmínek lze v prostředí jednotného trhu EU takové vize do-
sáhnout, bez ohledu např. na specifi cky české, v rámci EU 
v podstatě ojedinělé vymezení potravinové bezpečnosti.

Podmínky vývoje českého potravinářství
po vstupu do EU

Zásadní změnu podmínek pro české potravinářství 
představoval vstup na jednotný trh EU v roce 2004, tj. na 
trh bez celních bariér mezi zeměmi EU. České potravinář-
ství je od té doby vystaveno podstatně větším konkurenčním 
tlakům globálních trhů a zároveň se stává jejich součástí. 
Souběžně a proti globalizaci se však přirozeně rozvíjejí nové 
segmenty trhu, které již sehrávají či mohou v budoucnosti 
sehrát v agrárním sektoru či v rozvoji venkova významnější 
úlohu. Jde zejména o tyto segmenty trhu:
– trh produkce ekologického zemědělství a biopotravin;
–  trh potravin s jiným specifi ckým označením: KLASA, chrá-

něné označení původu, chráněné zeměpisné označení, 
zaručené tradiční speciality, regionální či lokální potraviny 
apod.1;

–  různé formy prodeje ze dvora, resp. rozvoj malých zpraco-
vatelských kapacit zemědělských podniků;

–  trhy zemědělských surovin, na kterých se začínají více pro-
sazovat odbytové organizace zemědělců;

          Ing. Václav Bašek, CSc.     Doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. 

1  Např. do současnosti obdrželo známku KLASA 1 300 výrobků od 222 výrobců a 24 výrobků ČR obdrželo chráněné označení.

Pramen: Zprávy o stavu českého zemědělství, MZe, 2002–2010
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Specifi ckým segmentem je také trh výrobků potravinář-
ského průmyslu, které jsou zatěžkávány spotřební daní (liho-
viny, pivo, tabák), jejíž zvyšující úroveň ovlivňuje (či spíše by 
měla ze zdravotního hlediska pozitivně ovlivňovat) poptávku 
po těchto výrobcích.

S vědomím, že podpory z veřejných zdrojů ve prospěch 
jakéhokoliv odvětví jsou podmíněny pouze produkcí něja-
kého veřejného zboží či služeb, je zřejmé, že většina potra-
vinářských podniků by se měla spoléhat především na 
soukromé zdroje své ekonomické stability a rozvoje. V úvahu 
připadají jen takové podpory potravinářství, které souvisí 
s regionálním rozvojem a zaměstnaností, s diverzifikací 
aktivit zemědělských podniků do zpracovatelských činností 
a nepřímo s jakýmikoliv opatřeními, která zvyšují poptávku 
po domácích zemědělských surovinách a potravinách 
(u těchto opatření je však nutno respektovat ekonomické 
zákony: zvýšení poptávky zvyšuje i ceny, a to i potravinář-
ských surovin). 

Výdaje z veřejných zdrojů ve prospěch potravinářství 
v období 2001–2009 ukazuje tabulka č. 1. Nejsou přitom 
uvažovány podpory ze strany spotřebitelů, které vyplývají 
z (celní) ochrany domácího trhu či z jiných opatření (např. 
povinné přimíchávání biosložek či odběrní ceny v oblasti 
bioenergetiky). 

Z tabulky č. 1 je zřejmý absolutní i relativní pokles výše 
podpor potravinářství po vstupu do EU o zhruba polovinu. 
Tento pokles je však způsoben pouze výrazným snížením 
výdajů na vývozní subvence a soukromé skladování zásob. 
Přímé podpory potravinářským podnikům naopak stouply 
a rovněž tak i podpory propagace a marketingu potravinář-
ských výrobků. Snížení vývozních subvencí (zejména se to 
týká mlékárenské produkce), které je důsledkem politiky EU 
ve vztahu k třetím zemím v rámci jednání Světové obchodní 
organizace (WTO), ale i vývoje cen na světových trzích, zna-
mená pro mnohé potravinářské podniky ČR výraznou změnu 
podnikatelských podmínek, kterým se musí přizpůsobovat. 
Jinak řečeno, pokračovat ve stávajícím rozsahu v sortimentu 
zboží, které bylo možné vyvážet se subvencemi (např. sušené 
mléko, máslo ad.), se může stát do budoucnosti problémem.

Potravinářský průmysl je kromě oborové orientace 
účelné členit na segment prvotního zpracování zemědělské 
suroviny (s výstupy tzv. „transformed products“, s nižší při-
danou hodnotou) a na segment navazujícího zpracování 
(s výstupy tzv. „processed products“, s vyšší přidanou hod-
notou). Za daných tržních a logistických vztahů je především 
první jmenovaný segment více vázán na domácí zeměděl-
skou produkci2. Tato produkce ve stálých cenách roku 2000 
za období 2005−2009 proti posledním předvstupním rokům 

Tabulka č. 1  Vývoj podpor potravinářskému průmyslu ČR1)   

Podpory 2001–2003 2004–2006 2007–2009 2004–2009 2007–2009/
2001–2003

Celkem podpory agrárního sektoru 20 349 31 526 38 920 35 223 191,3

 – z toho potravinářství2) 3017 2437 1565 2001 51,9

�  přímé podpory podnikům 772 1091 1090 1090 141,1

�  vývozní subvence a skladování 2235 1184 273 728 12,2

�  marketing 10 162 203 183 2026,7

Podíl potravinářství na podporách 14,83 7,73 4,02 5,68 27,1

Zdroje podpor potravinářství: MZe 2606 1010 546 778 20,9

                                         MPO 171 211 39 125 22,7

                                         MF 148 113 100 107 67,4

                                         EU 92 1103 881 992 954,2

Pramen: Zprávy o stavu českého zemědělství, MZe, 2002–2010 
1) v mil.  Kč, průměr let, rok 2009 předpoklad,   2) včetně podpor, které jsou spojeny s reformou cukrovarnictví  

Pramen: Zprávy o stavu českého zemědělství, MZe, 2006–2010

2  Nutno připomenout, že teoreticky – s přihlédnutím k relativně malému rozměru, geografi cké podobě a dopravní infrastruktuře ČR – může být vázanost 
obou potravinářských segmentů na domácí zemědělskou produkci snižována („vše lze dovézt, i surovinu“). 
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celkově sice mírně stoupla (o 4,3 %), avšak při výrazném 
poklesu živočišné produkce. V rostlinné produkci se zase začí-
nají objevovat první (zatím mírné a spíše lokální) signály kon-
kurence o zemědělskou biomasu, související se zvyšováním 
jejího podílu na obnovitelných zdrojích energie a jiném nepo-
travinářském užití3. Vývoj produkce hlavních zemědělských 
komodit po roce 2004 ve srovnání s předvstupním obdobím 
je znázorněn na grafu 1. 

U výroby krmiv jako jednoho z významných potravi-
nářských oborů jde také o poptávkovou stranu trhu, která 
výrazně závisí na domácím vývoji stavů hospodářských zvířat. 
V porovnání s průměrem let 2001−2003 poklesly v průměru let 
2008−2009 stavy skotu o 9,4 % (z toho stavy dojnic o 15,8 %,
při nárůstu počtu krav bez tržní produkce mléka o 58,3 %), 
stavy prasat o 35,7 % a stavy drůbeže o 5,9 %. 

Domácí nabídkové i poptávkové podmínky českého 
potravinářství ve vztahu k odvětví zemědělství se tedy proti 
předvstupnímu období – až na výjimky – celkově zhoršují. 
Tyto podmínky se také promítají do vývoje relací cen potravi-
nářských producentů (dále cen průmyslových výrobců − CPV) 
a cen zemědělských výrobců (CZV) v porovnání s vývojem 
spotřebitelských cen potravin (SCP) (viz graf 2). CZV přitom 

do značné míry reprezentují ceny vstupů do potravinářství. 
Z grafu 2 je zřejmé, že CPV v podstatě kopírují SC a že obchod 
nevytváří evidentní cenový tlak na potravinářství (nepřihlíží-
me-li k platebním a jiným podmínkám smluv mezi potravináři 
a obchodem). Významnější je vztah CZV a CPV, kde lze roz-
lišit dvě odlišná období: roky 2005 a 2009, kde ceny zeměděl-
ských výrobců zdaleka nedosahují úrovně CPV ve prospěch 
potravinářských podniků, a rok 2007 s opačnými relacemi 
a dopady do potravinářství. 

Současný stav českého potravinářství

V rámci národního hospodářství zaujímá české potra-
vinářství přibližně stejnou pozici jako odvětví zemědělství 
a jeho podíly na hrubé domácí produkci (HDP) i zaměstna-
nosti rok od roku mírně klesají. Zatímco v roce 2000 činil 
podíl odvětví na HDP 3,5 %, v současnosti se jeho výše pohy-
buje kolem 2,7 % při zhruba 3% podílu na zaměstnanosti. To 
odpovídá i poměrům v EU-27 s asi 2% podílem potravinářství 
na evropském HDP. Počet pracovníků v podnicích s více než
50 zaměstnanci je v současnosti necelých 85 tis. osob., celkový 

Pramen: EUROSTAT

 Pramen: Zprávy o stavu českého zemědělství, MZe, 2010
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počet pracovníků v celém sektoru lze odhadovat na 125 tis. 
osob.

Počet potravinářských podniků v poslední době roste, 
např. v roce 2009 šlo o meziroční nárůst o 1 211 podniků. Jde 
výhradně o nárůst počtu menších podniků fyzických osob, 
zřejmě také jako důsledek podpory malého a středního pod-
nikání z veřejných zdrojů. Ze současného celkového počtu 
potravinářských podniků 15 800 přesahuje počet menších 
podniků fyzických osob 11 100. U větších podniků převažují 
podniky s. r. o. Z hlediska velikostní struktury pouze 270 pod-
niků zaměstnává více než 100 pracovníků a asi 500 podniků 
více než 50 pracovníků, přičemž počty těchto největších 
potravinářských podniků po vstupu do EU každoročně mírně 
klesají. V rámci kategorie podniků s více než 50 zaměstnanci 
přes 60 % podniků představují pouze 3 obory: pekařské a cuk-
rářské výrobky, zpracování masa a výroba masných výrobků 
a výroba nápojů. Významná je dále skutečnost, že z celkového 
počtu potravinářských podniků je 1 059 podniků se zahraniční 
majetkovou účastí a ukazuje se, že české prostředí zůstává 
nadále pro přímé zahraniční investice atraktivní. Celkově je 
zřejmé, že v odvětví mírně narůstá koncentrace u větších pod-
niků, doprovázená na druhé straně rostoucím počtem malých 
podniků. Jde o typicky duální podnikatelskou strukturu, ve 
které se rozhodující podíl produkce realizuje v malém počtu 
větších podniků4. Jen relativně malý počet velkých podniků 
však dosahuje (technologické) koncentrace, odpovídající 
globalizovaným podmínkám trhu. Toto konstatování se týká 
především segmentu prvotního zpracování zemědělské suro-
viny, sehrávajícího významnou roli ve vztahu potravinářství 
k domácím zemědělským producentům, ale i v celkové výkon-
nosti a konkurenceschopnosti českého potravinářství.

Celková výkonnost a tím i konkurenceschopnost čes-
kého potravinářství5 v porovnání s vybranými zeměmi EU je 
znázorněna grafem 3. I když jde o údaje EUROSTAT z roku 
2006, jsou i pro současnost dostatečně vypovídající. Pro-
duktivita českého potravinářství, měřená hrubou přidanou 
hodnotou (HPH) na pracovníka, je v porovnání s průměrem 
EU-15 zhruba jen 40% a v porovnání např. s Rakouskem asi 
třetinová. Naopak vykazuje ČR mezi srovnávanými zeměmi 
největší podíl hrubého fixního kapitálu na HPH (24,4 % 
v porovnání s 20,6% průměrem EU-15). Na jednoho pra-
covníka tak české potravinářství váže čtyřikrát více fi xního 
kapitálu, než je tomu v zemích EU-15 (šestinásobně v porov-
nání s Rakouskem). Tyto údaje svědčí v porovnání se zeměmi 
EU-15 o relativně nízké výkonnosti českého potravinářství, 
resp. o jeho neuspokojivé produktivitě využití kapitálu. Jeho 
pozice, hodnocená uvedenými ukazateli na příkladu Polska, 
je však nejlepší z nových středoevropských zemí EU6.

Pokud jde o podíl nákladů na celkových výkonech, 
pohybuje se v současnosti kolem 76–77 % a proti období 
před vstupem ČR do EU se postupně snižuje (v roce 2000 

•luxusní balení v kartonu
   16 x 19 cm

PRAŽSKÁ ŠUNKA DUŠENÁ

v ý r a z n áv ý r a z n á

3  Např. pro využití rostlinné produkce (obilí, cukrovky, řepky) na výrobu 
složek do biopaliv bylo v roce 2009 spotřebováno 120 tis. t obilovin, 635 tis. 
t cukrovky a 320 tis. t řepky. V roce 2004 bylo pro tyto účely využito pouze 
42 tis. t řepky. Rok od roku však stoupá výměra zemědělské půdy s vazbou 
na produkci elektřiny a tepla. 

4  Podle údajů EUROSTAT působí v EU-27 v současnosti asi 310 tis. potravi-
nářských podniků, z toho 99,1 % představují malé a střední podniky. V ČR 
v kategorii podniků do 300 zaměstnanců se v roce 2008 nacházelo 86,3 % 
z celkového počtu podniků při zhruba 50% podílu na celkových tržbách 
potravinářství. Podle statistiky MPO malé a střední podniky se podílejí 
99,4 % na celkovém počtu průmyslových podniků. 

5  Jde o tzv. nákladově cenovou konkurenceschopnost, neuvažující další 
(necenové) aspekty konkurenceschopnosti (kvalita výrobků včetně jejich 
marketingového prosazování apod.). 

6   Nutno dodat, že české zemědělství je proti českému potravinářství rela-
tivně výkonnější: přidaná hodnota na pracovníka v českém zemědělství 
dosahuje v současnosti asi 80 % úrovně zemí EU-15.
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činil tento poměr téměř 80 %). Tento poměr odpovídá zhruba 
relacím v odvětví zemědělství, které jsou ovšem o asi 30 % 
horší, než činí průměr EU-15. Podle Čechury (2009)7 se cel-
ková účinnost faktorů od vstupu ČR do EU v potravinář-
ství vlivem inovací a rostoucí výkonností české ekonomiky 
sice zlepšuje, avšak vlastní technická účinnost stagnuje, či 
dokonce v některých oborech klesá (např. v oboru zpraco-
vání masa). Tyto závěry korespondují se zmíněnou nízkou 
produktivitou využití kapitálu a potvrzují nedostatečné vyu-
žívání výrobních kapacit zejména v segmentu prvotního 
zpracování suroviny. 

Otázkou je, jak jednotlivé potravinářské obory v ČR 
přispívají k celkové výkonnosti odvětví. Porovnání účetní 
přidané hodnoty na pracovníka podle jednotlivých potravinář-
ských oborů v průměru let 2008−2009 dokládá graf 4 (údaje 
z podniků s více než 50 zaměstnanci). Ekonomiku odvětví 
„táhnou“ čtyři obory, a to výroba nápojů, rostlinných a živo-
čišných olejů, krmiv a tzv. ostatní výroba (zahrnující přede-
vším zpracování tzv. nekompetitivních výrobků a cukru). Na 
druhém pólu se nachází málo výkonná pekařská a cukrovin-
kářská výroba a zpracování masa. Tato situace, ve které se 

pochopitelně promítá i pracovní náročnost oborů, charakteri-
zuje české potravinářství dlouhodobě a do určité míry se odráží 
i ve výsledcích českého agrárního zahraničního obchodu.

Agrární zahraniční obchod (AZO), jehož obrat se proti 
předvstupnímu období více než zdvojnásobil, odráží konku-
renceschopnost českého agrárního sektoru, včetně jednotli-
vých potravinářských oborů. Graf 5 vyjadřuje poměr dovozů 
k vývozům u hlavních zemědělských komodit v objemových 
jednotkách v obdobích 2001−2003, 2005−2007 a 2008−2009.  
Podobná bilance podle vybraných komodit AZO v hodno-
tovém vyjádření je uvedena v grafu 6. Nutno přitom přihléd-
nout k celkovému poměru dovozních a vývozních cen. Např. 
v roce 2009 dovozní kilogramová cena u obilnin a výrobků 
z nich činila 21,66 Kč, zatímco vývozní cena činila jen 7,37 Kč8.
V tomto poměru se právě odráží mimořádně vysoký podíl čes-
kého vývozu obilovin pouze jako zemědělské suroviny.

Oba grafy 5 a 6 v kombinaci s grafem 4 zřetelně signa-
lizují některé současné problémy českého agrárního sektoru 
včetně potravinářství. Jde zejména o tyto problémy:
–  Nárůst vývozu zemědělské suroviny (živá zvířata, mléko, 

obiloviny, olejniny), tedy výrobků s velmi nízkou přidanou 

Pramen: Zprávy o stavu českého zemědělství, MZe, 2002–2010

Pramen: Zprávy o stavu českého zemědělství, MZe, 2002–2010
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hodnotou, které nejsou využity ke zpracování v českém potra-
vinářství. Jednou z příčin, zejména u živočišných komodit, je 
nepochybně nižší efektivnost domácích zpracovatelů, kteří 
nejsou ve vztahu k domácím zemědělským producentům 
cenově konkurenceschopní se zahraničními zpracovateli. 
U rostlinných komodit (zejména obilovin) jde spíše o snižu-
jící se domácí poptávku (např. pro výrobu krmiv při klesají-
cích stavech zvířat), resp. o chybějící zpracovatelské kapacity 
umožňující efektivní využití rostlinné nadprodukce.

–  Nárůst dovozů potravinářských výrobků, jejichž suroviny 
často navíc pocházejí z domácí zemědělské produkce (viz 
např. maso a masné výrobky a mlékárenské výrobky).

–  ČR zřetelně „prohrává“ v komoditě ovoce a zelenina, i když 
se poměr dovozů k vývozům po vstupu do EU zlepšuje. 
Dané relace jsou však trvale ovlivněny nezastupitelnými 
dovozy těch druhů ovoce a zeleniny, které nelze v českém 
zemědělství z hlediska klimatických a přírodních pod-
mínek a sezónnosti produkovat. 

–  Na druhou stranu je hodné zaznamenat, že i při značné 
redukci domácích cukrovarnických kapacit v rámci cukerní 
reformy EU dochází v tomto oboru ke zlepšení obchodních 
relací a k opětovnému růstu soběstačnosti.

Šance a rizika do budoucnosti

Otázkou je, jaké změny podmínek pro české potravinář-
ství lze v budoucnosti očekávat a jaké mohou být jejich dopady 
do tohoto odvětví. Významnou změnou podmínek bude beze-
sporu Společná zemědělská politika EU po roce 2013, jejíž 
podoba (včetně prostoru pro národní politiky) však dosud 
není známa. Přesto se lze pokusit o následující odhady hlav-
ních změn a úvahy o jejich dopadech: 
–  Další snižování objemu domácí zemědělské produkce, 

resp. snižování této produkce pro potravinářské užití. Lze 
např. očekávat další snižování živočišné produkce (zejména 
bude-li dále pokračovat, či dokonce klesat současná výkon-
nost české živočišné výroby) a státem podporované vyšší 
využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje 
energie. Důsledkem mohou být tlaky na využití kapacit 
pro prvotní zpracování suroviny a zostření konkurence 
o zemědělskou biomasu mezi potravinářským a nepotra-
vinářským užitím.

–  Zlepšení racionálního chování zemědělců a jejich sdružo-
vání do (skutečně funkčních) odbytových organizací. I když 
jsou dosavadní zkušenosti s tímto procesem často rozpo-
ruplné, měly by s tímto posunem, který může zlepšit pozici 
dodavatelů surovin na trhu, potravinářské podniky počítat. 
Na druhou stranu by měly odbytové organizace potravinář-
ským podnikům zajistit pravidelné dodávky homogenní 
suroviny požadované kvality a v dostatečném množství a tím 
přispívat ke zvyšování efektivnosti v potravinářství. 

–  Další rozvoj různých forem prodejů ze dvora a budování 
malých zpracovatelských kapacit zemědělských podniků. 
Tento vývoj vytváří či může vytvářet zpracovatelskému prů-
myslu lokálně seriózní konkurenci jak v surovině, tak ve 
výrobcích.

7  Čechura, L.: Analýza efektivnosti a produktivity českého agrárního sek-
toru, ČZU, 2009.

8   Tyto relace jsou celkově nejméně příznivé v obchodu s Německem, 
Rakouskem a Polskem, zatímco vývozní ceny převyšují ceny dovozní 
v obchodu např. se Slovenskem a Maďarskem. Měřeno ukazatelem tzv. 
projevené konkurenceschopnosti (RCA), dlouhodoběji nejlepších hodnot 
dosahuje mlékárenský obor, výroba krmiv a výroba nápojů. Nutno však 
přihlédnout k subvencování vývozu, které hodnoty tohoto ukazatele např. 
v mlékárenském oboru výrazně ovlivňují. 

•luxusní balení v kartonu
   16 x 19 cm
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–  Zvýšení poptávky po českých, regionálních a lokál-
ních potravinách, resp. po biopotravinách, potravinách 
s ochranným značením původu atd. Tyto rozvíjející se 
a zemědělskou politikou podporované segmenty trhu 
(včetně osvěty spotřebitelů) však zřejmě nebudou hrát 
v celkovém objemu potravinářské produkce rozhodující 
úlohu. Mohou však být velmi významným sortimentem pro 
malé a střední podniky a pro místní zpracovatelské kapa-
city v zemědělství. Podstatně větší význam však mohou 
sehrávat regionální/lokální potraviny a pokrmy v roz-
voji regionální zaměstnanosti a turismu, a měly by proto 
být více podporovány z jiných než zemědělských zdrojů 
(tj. např. ze zdrojů MMR či MPO), tak jak je naznačeno 
i v koaliční smlouvě nové vlády9.

–  Úplné zrušení vývozních subvencí v nejbližší budoucnosti. 
Toto opatření představuje vážnou hrozbu zejména pro ty 
potravinářské podniky, jejichž sortiment (a odtud i jejich 
ekonomika) byl dlouhodobě a dosud do značné míry je na 
vývozní subvence vázán. V této souvislosti jde i o šance 
evropského a tím i českého potravinářství ve vztahu k třetím 
zemím a jeho podíl na zajištění globální potravinové bez-
pečnosti. Nebude však lehké prosadit při nezbytném uvol-
ňování evropského prostoru rozvojovým zemím současně 
i ochranu evropským výrobcům před dovozy z těchto zemí, 
které nebudou splňovat náročnější environmentální, soci-
ální a další standardy EU (včetně ochrany intelektuálních 
vlastnických práv). To je také jeden z ústředních zájmů EU 
v stále pokračujících jednáních WTO. 

–  Působení zákona o významné tržní síle mezi agrárními 
producenty a obchodem. Lze připustit i zrušení či zásadní 
novelizaci uvedeného zákona, resp. jeho nevýznamné půso-
bení. Vyrovnávání ekonomických vztahů mezi potravináři 
a obchodem10 se v budoucnosti odehraje pravděpodobně 
na jiných než takto státem regulovaných podmínkách. Jaké 
podmínky to mohou být, o tom se intenzivně v EU stále 
diskutuje (např. monitoring obchodních vztahů včetně 
cen v potravinové vertikále, závazné či dobrovolné dlouho-
dobé smlouvy mezi zemědělci a potravináři, kodexy dobré 
obchodní praxe, ustavení evropského ombudsmana pro 
arbitráže v potravinovém řetězci ad.). V žádném případě 
by to však nemělo znamenat benevolentnost státu vůči 
porušování pravidel hospodářské soutěže či obchodního 
zákona, nedodržování hygienických standardů a jiným 
nepoctivým praktikám v obchodě. 

–  Postupné zdokonalování dopravní infrastruktury. ČR je 
relativně malá země a zlepšení dopravní infrastruktury je 
pro české potravinářství šancí i rizikem. Zvítězí-li strategie 
dalšího rozvoje logistiky v ČR, může se české potravinář-
ství více odpoutat od domácí surovinové základny a od pro-
středí pouze českého trhu. To však předpokládá zvýšení 
jeho výkonnosti, jinak naopak hrozí riziko většího „vpádu“ 
zahraničních potravin a ohrožení existence českých potra-
vinářských podniků.

–  Působení České technologické platformy pro potraviny pro 
zvýšení konkurenceschopnosti odvětví. Budou-li aktivity 
platformy více orientovány na technologický, marketin-
gový a ekonomický rozvoj a výzkum a méně na ochranná 
opatření vůči konkurenci z jiných zemí či navazujícím 
odvětvím, může být činnost platformy pro snižování rozdílů 
ve výkonnosti mezi ČR a vyspělými zeměmi EU přínosem. 
Poslední dokumenty platformy – Strategická výzkumná 
agenda a Implementační akční plán – jsou v tomto směru 
do budoucnosti příslibem.

–  Prohlubování duální struktury potravinářských pod-
niků. Na jedné straně lze očekávat pokračování vlastnické 
a postupně i technologické koncentrace, která je spolu 

s dalšími investicemi do výzkumu, vývoje a technologií 
základní podmínkou zvyšování výkonnosti a konkurence-
schopnosti rozhodujících výrobců „masově“ poptávaných 
potravin. Tento proces může vést i k dalšímu poklesu počtu 
větších podniků. Současně lze očekávat další mírný růst 
počtu menších podniků, zaměřených více na různé speci-
fi cké potraviny a „malé“ segmenty trhu. 

Závěr

Co je hlavním zájmem potravinářského průmyslu ve 
vztahu k dodávkám zemědělských surovin? Je to nepochybně 
stabilní dodávka surovin ve vysoké kvalitě za konkurence-
schopné ceny. Čeští zemědělci v malé a dopravně přístupné 
české kotlině si musí uvědomit, že to nemusí být právě oni, 
které si zejména větší potravináři a u méně „převozně zrani-
telných“ surovin vyberou. Platí to však i naopak: čeští země-
dělci si mohou vybrat zahraniční odběratele, jestliže nebudou 
ceny domácí suroviny pro české potravináře „konkurence-
schopné“. V tomto vztahu se mohou více prosazovat země-
dělci sdružení do odbytových organizací. Na druhou stranu 
návrhy z Evropské komise k řešení krize v mléčném sektoru 
prostřednictvím povinných dlouhodobých smluv mezi země-
dělci a potravináři nebudou s velkou pravděpodobností, a to 
i pro odpor samotných zemědělců (natož ekonomů), přijaty.

Co je hlavním zájmem potravinářského průmyslu ve 
vztahu k obchodu? Prodat své výrobky za nejvyšší ceny a za 
nejlepších ostatních obchodních podmínek. Tady je však 
pánem spotřebitel, reprezentovaný obchodními organiza-
cemi, které se stále nacházejí v ostré vzájemné konkurenci. 
Pokusy státu zasahovat regulačně do těchto tržních vztahů 
jsou zřejmě odsouzeny k nezdaru. Stát musí především chránit 
spotřebitele z hlediska bezpečnosti a hygienické nezávadnosti 
potravin, může ve startovací fázi přispět k propagaci a mar-
ketingu a musí bdít nad neporušováním konkurenčního pro-
středí. Jestliže se prosadí evropský systém monitorování cen 
(a přidané hodnoty) v potravinové vertikále, bude toto opat-
ření prospěšné pro všechny její aktéry, včetně spotřebitelů.

Významné pro české potravináře bude i schopnost zvy-
šovat kvalitu managementu (např. uplatněním standardu ISO 
22 000) a schopnost inovace, tj. využití vědeckých a výzkum-
ných poznatků v oblasti „novel foods“, včetně případného 
uvolňování pozic EU vůči GMO. Agrární výzkum a praxe by 
se také měly více orientovat na snižování ztrát v celém potra-
vinovém řetězci „od pole na stůl“, které jsou v evropském pro-
storu stále velmi vysoké.

Souhrnně lze za žádoucí vývoj považovat, aby velcí čeští 
potravináři nabízející rozhodující objem produkce se stali 
ještě většími a aby menší čeští potravináři se více orientovali 
na různé specifi cké výrobky a segmenty trhu. Pak se lze na 
jednotném evropském, ale i světovém trhu lépe prosazovat. 

�

 9   Je však otázkou, do jaké míry budou čeští spotřebitelé orientovat svou 
poptávku podle celkového „labelingu“ potravin a do jaké míry budou 
„labelingu“ důvěřovat. Z dosavadních zkušeností plyne, že spotřebitel 
více reaguje na „velká loga“ typu KLASA, BIO,„horské potraviny“, 
regionální a privátní značky apod. Část spotřebitelů se bude orientovat 
i podle nutriční skladby a (často sporné) zdravotní reklamy. Detailní 
informace např. pro dohledání původu budou zřejmě více využívány 
kontrolními institucemi. Otázka celkového povinného či dobrovol-
ného značení potravin zůstává v EU stále otevřená. 

10  Nejde jen o cenové vztahy, jde také o spravedlivější rozložení obchod-
ních rizik mezi dodavateli a prodejci. Samotnou aplikaci poplatků typu 
listovného, regálného apod. nelze ekonomicky odsuzovat, odsuzovat 
lze pouze přenášení větší části těchto rizikových „přirážek“ na ekono-
micky slabší obchodní partnery, což se evidentně děje.
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Potravinová 
přecitlivělost:

alergie
a intolerance

Ing. DANA GABROVSKÁ, Ph.D.,
Mgr. PETR HANÁK, Ph.D.,

Ing. JANA RYSOVÁ,
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.

Potravinovou přecitlivělostí trpí významná, stále narůstající část popula-
ce. Postihuje asi 2 % dospělých a 8 % dětí do 3 let věku. Jedinci s potravi-

novou přecitlivělostí jsou při požití rizikové potraviny ohroženi akutní reakcí 
s příznaky postižení systému dýchacího, kožního, gastrointestinálního i obě-
hového nebo se potravinová přecitlivělost projevuje chronickým onemocně-
ním, jako je atopický ekzém a zažívací potíže, které mohou významně ovliv-
ňovat práceschopnost postiženého a kvalitu jeho života. Závažnost akutní 
reakce se pohybuje od nejběžnějších lehkých příznaků po těžkou reakci (ana-
fylaxi) s úmrtím na selhání krevního oběhu a dýchání. Nejzávažnější reakce 
vznikají na imunitním podkladě, kdy je mechanismus reakce zprostředkován 
protilátkami třídy IgE.

Alergická reakce se může vyvinout na jakoukoli bílkovinu, ale ve sku-
tečnosti nejrozšířenější a nejtěžší reakce vznikají po požití úzkého spektra 
potravin. V Codex Alimentarius jsou na seznamu nejvýznamnějších alergi-
zujících potravin uvedeny arašídy, ořechy, vejce, ryby, kravské mléko, korýši, 
měkkýši, lupina, sója a cereálie obsahující gluten. Zvláštní postavení mezi 
alergeny mají siřičitany, které v koncentraci 10 mg/kg nebo vyšší podléhají 
povinné deklaraci na obalech zboží.

V současné době nelze potravinovou přecitlivělost léčit. Nepříjemným 
reakcím lze pouze předcházet eliminací rizikové potraviny z jídelníčku nebo 
mírnit následky nechtěného kontaktu s alergenem. Pro řadu osob představuje 
nežádoucí reakce na některé potraviny celoživotní problém, jindy se orga-
nismus nakonec naučí potravinu snášet. Ke spontánnímu uzdravení dochází 
často u nejmenších dětí. Například 80 % těchto dětí alergických na kravské 
mléko začne do tří let věku kravské mléko tolerovat. Alergie na arašídy nebo 
ryby, které jsou zprostředkovány IgE protilátkami, přetrvávají většinou po 
celý život. U starších dětí a dospělých je spontánní nástup tolerance potra-
viny pozorován zřídka. Pro tyto jedince je nezbytně nutné, aby byli spolehlivě 
a podrobně informováni o složení potravinářského výrobku, aby se konzumaci 
nebezpečné potraviny mohli vyhnout. Větší ochrana osob s potravinovou pře-
citlivělostí musí být zajištěna nejen legislativními kroky v oblasti označování 
potravin, ale i technologickou kázní výrobců potravin a distributorů. 

n e o k o u k a n án e o k o u k a n á

•luxusní balení v kartonu
  10 x 24 cm
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Alergie a intolerance

V roce 1994 byla Evropskou akademií alergologie 
a klinické imunologie (EAACI) navržena klasifi kace škodli-
vých účinků potravin podle patogenetického mechanismu. 
Základní dělení navržené touto klasifikací bylo na reakce 
toxické a netoxické. Toxické reakce se objeví u každého jedince, 
který požije dostatečnou dávku toxického činitele. Netoxické 
reakce se neobjeví u zdravého jedince, závisejí na individuální 
přecitlivělosti a vrozených dispozicích. Dělí se na potravinové 
alergie a potravinové intolerance. Potravinové alergie jsou 
reakce zprostředkované imunitním mechanismem a hlavní 
roli zde hrají imunoglobuliny třídy IgE. Imunoglobuliny třídy 
IgG, IgA hrají dominantní roli u celiakie, ale zde se nejedná 
o pravou alergickou reakci. Potravinové intolerance nejsou 
vyvolané imunitním mechanismem (např. intolerance lak-
tózy nebo jiné metabolické poruchy).

Významnými účastníky patologické alergické reakce 
jsou žírné buňky neboli mastocyty. Na povrchu mastocytů jsou 
navázány molekuly IgE. Vazba alergenu na tyto povrchové IgE 
vede k vylití histaminu a dalších mediátorů z granulí uvnitř 
buňky do jejího okolí. Některé potraviny, zvláště bohaté na 
tyramin nebo histamin, mohou vyvolávat patologickou reakci 
prakticky nerozeznatelnou od potravinové alergie. Alergická 
reakce se u postiženého jedince projevuje nejčastěji jako otok 
sliznic (známá senná rýma nebo orální alergický syndrom), 
pálení a zarudnutí kůže nebo očí, astmatické projevy a v nej-
horších případech jako tzv. anafylaktický šok. Tato bouřlivá 
imunitní reakce je zprostředkována protilátkami třídy IgE 
spojená s uvolněním specifi ckých látek. Tyto látky ovlivňují 
hladké svalstvo a mění krevní srážlivost. Dochází k masiv-
nímu rozšíření cév, poklesu krevního tlaku a tím následně 
k oběhovému selhání, které může končit i smrtí. 

Problém potravinových alergií spočívá především v tom, 
že na rozdíl od ostatních alergií zatím neexistují účinné 
metody léčby, respektive postupného snižování intenzity 
alergické reakce takzvanou alergenovou vakcinací. Aler-
gická reakce je vždy vyvolána požitím potraviny obsahující 
alergenní složku. Tato složka může být v potravině obsa-
žena skrytě, takže o ní konzument neví. Přitom i u potravi-
nových alergií může průběh reakce vyústit až v anafylaktický 
šok, takže se jedná o skutečně závažný problém. Výsledkem 
může být postižení oběhového, dýchacího, zažívacího, kož-
ního a nervového systému nebo v horším případě komplexní 
poškození organismu. 

Legislativa

Nepříznivá situace postupně vyvolala tlak ze strany 
odborníků a pacientských organizací na deklarování, a tedy 
i kontrolu obsahu potenciálně alergizujících složek, které se 
mohou v potravinách objevovat. To se odrazilo v příslušné 
legislativě Evropské unie a následně i v legislativě národní. 
Na úrovni EU jde o směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/13/ES a 2003/89/ES a směrnice Evropské komise 
2005/26/ES a 2006/142/ES. Na úrovni České republiky exis-
tuje vyhláška č. 101/2007Sb., o způsobu označování potravin 
a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Seznam 
alergenních složek zahrnuje v současné době cereálie obsa-
hující lepek, vejce, ryby, jádra podzemnice olejné, sójové
boby, mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), suché skořápkové 
plody, hořčici, sezamová semena, korýše, měkkýše, lupinu 
a oxid siřičitý a siřičitany. Do seznamu nebyl zatím zahrnut 
žádný druh ovoce a ze zeleniny je na seznamu pouze celer.

Přehled nejvýznamnějších potravin 
způsobujících alergii

Teoreticky by každá bílkovina potraviny mohla u dis-
ponovaného jedince vyvolat nežádoucí imunitní odpověď. 
Přitom jen relativně málo bílkovin takovou reakci vyvolá 
a spektrum potravin, které nejčastěji vyvolávají alergické 
reakce, je vcelku malé. Alergie na slepičí vejce, kravské mléko, 
pšeničnou mouku, sóju, arašídy, stromové ořechy a ryby/
korýše tvoří 80 až 90 % alergických reakcí na potraviny. Aler-
gizující schopnost jednotlivých bílkovin v potravinách je také 
velmi různá. Odlišujeme proto hlavní alergeny, které senzibi-
lizují nejméně 50 % jedinců alergických na danou potravinu, 
a vedlejší alergeny, které jsou příčinou alergických reakcí na 
danou potravinu vzácně. 

Přibližné pořadí potravin
podle frekvence vyvolaných reakcí:
–  u dětí: kravské mléko, vejce, sója, arašídy, ořechy, ryby 

a korýši
–  u dospělých: arašídy, ořechy, korýši, ryby a vejce

Nežádoucí alergickou reakci může způsobit i řada dal-
ších potravin, ale četnost těchto případů je výrazně nižší.

Kravské mléko
Přesná prevalence aler-

gií na jednotlivé potraviny je 
většinou neznámá. Výjimku 
tvoří právě alergie na kravské 
mléko v dětském věku. Této 
problematice bylo věnováno 
hodně pozornosti. V jedné 
z mnoha studií byla zjištěna 
2,2 % prevalence alergie na 
kravské mléko u dětí do 3 let. 

Kravské mléko je významným zdrojem alergenů nejen pro 
děti, ale i pro dospělé. Bylo hlášeno jako příčina akutních aler-
gických reakcí včetně fatální anafylaxe a má také význam pro 
vznik anebo průběh chronických alergických onemocnění 
(atopický ekzém, chronické střevní záněty).

Významné alergeny jsou obsaženy jak v syrovátce, tak 
v kaseinové frakci mléka. Bílkoviny kravského mléka a mléka 
kozího a ovčího vykazují výraznou homologii v sekvenci ami-
nokyselin a zkříženě reagují. Proto 80−90 % osob alergických 
na kravské mléko nemůže kravské mléko nahradit mlékem 
těchto živočišných druhů. Dále je třeba počítat s tím, že alergie 
na mléko je v naprosté většině případů provázena alergií na 
další mléčné výrobky, protože působení hlavních alergenů 
obsažených v mléce se zpracováním neodstraní. Labilní aler-
geny, které by se mohly zpracováním kravského mléka měnit, 
jsou pouze vedlejšími alergeny.

Vejce
Vejce představuje vý-

razný zdroj alergenů, senzi-
bilizuje děti i dospělé, častěji 
děti. V různých studiích byly 
sledovány děti od narození 
do 3 let. Ve věku 12 měsíců 
byla nejčastější atopická 
přecitlivělost právě na vejce, 
a to u 8−9 % dětí a ve 24 

měsících u 12 % dětí. Stejně jako kravské mléko předsta-
vuje alergie na vejce častý problém i v případech pacientů 
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s atopickým ekzémem. Vejce však byla hlášena také jako příčina těžkých, 
i smrtelných anafylaktických reakcí. Zdrojem významnějších alergenů je 
především bílek (bílkoviny ovomukoid, ovalbumin, lysozym a konalbumin), 
ale i žloutek (bílkoviny lipovitelin, fosvitin). Alergický účinek bílkovin vajec 
se tepelným zpracováním neodstraní.

Arašídy
Arašídy patří k nejčastějším příčinám úmrtí 

v důsledku těžké anafylaktické reakce. Jsou nej-
častější příčinou potravinové anafylaxe ve Velké 
Británii, Švédsku a USA. Přitom např. v tropické 
Africe, kde je konzumace arašídů rozšířená, se 
alergie na arašídy nevyskytují. Nabízí se vysvět-
lení, že je to způsobem úpravy arašídů. V Africe 
konzumují vařené arašídy, zatímco v Evropě 
a v USA je běžným způsobem úpravy pražení, 
které vede ke zvýšení alergenicity proteinů vyvo-

lávajících alergickou reakci. Prahová dávka arašídů, která postačuje k vyvolání 
anafylaktické reakce, je velmi nízká. Řada těžkých, i smrtelných anafylaktických 
reakcí vznikla po nevědomém požití, kdy se arašídy vyskytují často skrytě jako kon-
taminace. Tyto skutečnosti jsou jasným dokladem nutnosti alergického jedince 
informovat o přítomnosti arašídů ve výrobku bez ohledu na jejich množství. Vedle 
obávaných celkových anafylaktických reakcí mohou arašídy způsobovat zhoršení 
chronických onemocnění, jako je průduškové astma a atopický ekzém. Alergie 
na arašídy je častá u pylových alergiků v důsledku zkřížené reakce.

Ořechy 
Ořechy patří do různých botanických 

čeledí. Z hlediska alergologického je lze sloučit 
do jedné skupiny, neboť mají podobné alergenní 
vlastnosti, mají podobnou strukturu bílkovin, 
podobně se konzumují a projevují klinicky. Spo-
lečně s arašídy jsou ořechy (zvláště para ořechy) 
nejsilnějšími potravinovými alergeny, protože 
v malých dávkách (řádově mg) jsou schopné 
vyvolat smrtelné anafylaktické reakce. 

Výskyt alergie na ořechy: 0,4 % (UK) až 
1,1 (USA). Pravděpodobně dochází ke zvýšení 
přecitlivělost na ořechy u dětí. Četnost výskytu 
reakce na různé druhy ořechů u alergických osob 
je v pořadí: vlašské (34 %) > kešu (20 %) > mandle 
(15 %) > pekanové (9 %) > pistáciové (7 %) > lís-
kové, paraořechy, makadamové, piniové, bílý 
ořech (ořechovec) > 5 % (pro každý druh). Většina 
pacientů (54 %) reaguje na jeden druh ořechů, 
23 % pacientů reaguje současně na arašídy. 
Průměrná doba reakce po expozici je 3 minuty.

Ryby, korýši, měkkýši
Ryby, korýši a měkkýši, respektive bílko-

viny obsažené v těchto živočišných druzích, 
mohou způsobit u postižených jedinců prudkou 
alergickou reakci. V České republice nejsou ryby, 
korýši a měkkýši v jídelníčku tak rozšířeny jako 
ve Skandinávii nebo Španělsku, ale vzhledem 
ke globalizaci a cestování se objevuje větší počet 
osob s diagnózami alergie na ryby a alergie na 
korýše nebo měkkýše. Hlavním alergenem ryb 
je svalový protein parvalbumin. 

Parvalbuminy u různých druhů ryb vykazují značnou podobnost. Vedle 
nich však existují minoritní alergeny ryb, které mohou způsobovat druhově 
specifi ckou alergii na ryby. Podobnou úlohu jako parvalbuminy může hrát 
i rybí kolagen. Hlavním alergenem korýšů a měkkýšů je svalová bílkovina 
tropomyosin. Tropomyosiny v různých korýších a měkkýších také vykazují 
vzájemnou podobnost, což vede ke značné zkřížené reaktivitě a zkřížené sen-
zibilizaci v rámci obou skupin.

o d v á ž n áo d v á ž n á

•luxusní balení v kartonu
  10 x 24 cm

ANGLICKÁ SLANINA
SPECIÁL
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Alergie na ryby, korýše, měkkýše se projevuje různými 
způsoby − od reakce na kůži (pupínky, otoky, kopřivka) přes 
trávicí problémy (průjmy nebo zvracení), dýchací problémy 
až po silnou reakci organismu. Alergickou reakci může způ-
sobit požití ryby (korýše, měkkýše) nebo třeba i pouhý dotyk 
s potravinou. V některých případech byl problém i s požitím 
smaženého jídla, které bylo smaženo na oleji, na kterém byla 
před tím smažena ryba. 

Sója
Výskyt alergie na sóju je 

u obecné populace 0,3–0,4 % 
a u dětí s atopickým ekzémem 
2–4,4 %. Klinické projevy 
jsou podobné jako u alergie 
na mléko nebo vejce, posti-
žena je pokožka, trávicí trakt, 
respirační trakt nebo dojde 
k systémové anafylaxi. Paci-
enti s vážnou alergií na ara-
šídy reagují na sójovou bílkovinu ve 3–6 % případů. Vážná 
nebo smrtelná anafylaxe je vzácná. Sója se zařazuje do jídel-
níčku od útlého věku dokonce jako kojenecká výživa u dětí 
s alergií na kravské mléko Nejzávažnější reakce jsou často 
provokovány nevědomým požitím sóji v celé řadě masných
výrobků.

Hlavní alergeny sóji jsou obsaženy ve frakci bílkovin 2S 
a 7S, jedná se o glycinin, lipid transfer protein, trypsin inhi-
bitor, profi lin, serin-proteázu a beta-konglycinin.

Pšeničná mouka 
(žitná, ječná)

U pšeničné mouky je 
třeba přesně rozlišovat alergii 
na bílkovinnou složku pše-
ničné nebo žitné či ječné 
mouky a celiakii. Jsou rozlišo-
vány 4 různé reakce na bílko-
vinné složky mouky:
�  Typ A: alergie na lepkové 

bílkoviny zprostředkovaná 
protilátkami třídy IgE – 
atopická přecitlivělost

�  Typ B: reakce na lepkové 
bílkoviny zprostředkovaná 
lymfocyty – neatopická 
přecitlivělost (celiakie)

�  Typ C: alergie na jiné bíl-
koviny mouky než na 
bílkoviny lepku zprostřed-
kovaná protilátkami třídy 
IgE – atopická přecitlivě-
lost

�  Typ D: alergie na jiné bílkoviny mouky než na bílkoviny 
lepku vedoucí přes lymfocyty – neatopická přecitlivělost

Alergologickým vyšetřením lze dobře prokázat typ 
A jako alergii na lepek díky stanovení protilátek typu IgE 
proti lepku. Alergie na lepek nemusí být celoživotním one-
mocněním. Typ B (celiakie) se prokazuje přítomností pro-
tilátek typu IgG, IgA proti gliadinu a IgG proti tkáňové 
transglutamináze. Podle výsledků stanovení protilátek se 
provádí vyšetření střevní sliznice, které stanovuje defini-
tivní diagnózu. Pacienti s diagnostikovanou celiakií musí 
držet celoživotní bezlepkovou dietu. Typ C se velmi těžko 
odlišuje od zkřížené reakce na obilné pyly a typ D neumějí 

zatím lékaři prokázat vůbec. Za největší alergen jsou považo-
vány bílkoviny žita a pšenice. Bílkoviny ječmene jsou méně 
významným alergenem. Pro celiaky jsou všechny 3 obiloviny 
nevhodné. 

Sezam
Sezam (Sesamum in-

dicum) pochází z Afriky 
a z Asie. Sezamová semínka 
jsou silným alergenem. 
V posledních několika letech 
došlo ke zvýšení počtu a zá-
važnosti reakcí na sezam 
v důsledku zvyšujícího se 
použití sezamového semínka 
i sezamového oleje v potravi-

nách. Alergie na sezamové semínko se vyskytuje u 0,7–1,2 %
populace. Začíná v útlém dětství jako důsledek používání 
potravin obsahujících sezam ve stravě kojenců (sezam je 
zdrojem bílkovin a železa). Reakce na sezam jsou vážné, 
existuje vysoké riziko anafylaxe. Sezam může způsobovat 
zdravotní obtíže u pekařů. Po dlouhodobé expozici sezamem 
dochází k výskytu astmatu a rýmy, kopřivky po kontaktu se 
sezamem. Hlavní alergeny sezamu jsou 2S albuminy (Ses 
i 1, Ses i 2), které tvoří 25 % celkových bílkovin sezamu, a 7S 
vicellin (Ses i 3), což je méně rozšířený protein v sezamu.

Hořčice
Hořčice jako potravino-

vá ingredience se připravuje 
ze semen hořčičných rostlin. 
Jedná se zejména o hořčici 
bílou (Sinapis alba), brukev 
sítinovitou (brukev, hoř-
čici sarepskou, Brassica 
juncea) a brukev černou (B. 
nigra). Alergie na hořčici 
představuje asi 1–7 % potra-

vinových alergií, jde o 5. až 6. nejčastější příčinu anafy-
laxe. Hořčice se podle některých autorů považuje za skrytý 
alergen v běžné kojenecké stravě – k senzibilizaci může 
dojít v děloze matky a prostřednictvím mateřského mléka. 
Po konzumaci hořčice dochází také k řadě subjektivních 
vjemů: pocit horka, otok rtů a jazyka, otok obličeje, hrtanu, 
porucha hlasu, obtížné dýchání a polykání, astma, nauzea, 
kopřivka, atopická dermatitida aj. Hlavním alergenem bílé 
hořčice je protein o molekulové hmotnosti 14 kDa označo-
vaný jako Sin a 1. Tento alergen je termostabilní a nepod-
léhá ani enzymatickému štěpení. Minimální dávky proteinu 
Sin a 1 vyvolávající alergickou reakci se pohybují v mikro-
gramových množstvích. Hořčice navíc obsahuje látky, které 
mohou vyvolat neimunologické reakce napodobující aler-
gické reakce a tím poskytovat falešně pozitivní reakce v kož-
ních testech.

Celer
Alergie na celer se vysky-

tuje u pacientů alergických na 
pyl, hlavně pyl břízy a pelyňku. 
Jde tedy o projev zkřížené 
alergie. Alergeny zodpovědné 
za zkříženou reakci mezi 
pylem a ovocem a zeleninou 
jsou obvykle termolabilní 
a pacienti nemohou konzu-
movat syrová jablka, třešně, 
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mlýně jako pšenice. Jiným příkladem mohou být vaječné 
a bezvaječné těstoviny, které jsou vyráběny na stejné techno-
logické lince. Ke kontaminacím alergenními složkami jsou 
přímo ideální balicí linky, kde se balí široká škála různých 
potravinových komodit. 

Pro kontrolu potravin slouží speciální analytické metody 
a je možné říci, že státní kontrolní orgány řešily již několik pří-
padů kontaminovaných potravin, kde nebyly správně ozna-
čeny přítomné alergeny. Pacienti s alergiemi a především 
rodiče malých dětí-alergiků hledají náhradu potravin, které 
jsou pro ně zakázány. Příklady takových náhradních surovin 
pro některé alergenní potraviny jsou uvedeny v následující 
tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 Náhradní suroviny

Zakázaná potravina Náhrada

Lepek (pšenice, ječmen, 
žito)

rýže, pohanka, amarant, 
kukuřice, proso, quinoa, 
luštěninové mouky

Mléko a výrobky z nich

nápoje, jogurty, dezerty, 
hypoalergenní mléka, 
pomazánky na bázi 
rostlinných surovin, 
především sóji

Vejce

vajahit, prášek do pečiva 
smíchaný s vodou a octem, 
droždí, želatina, bramborový 
škrob, pudinkový prášek, 
rostlinné gumy − např. guar

Ořechy
opražené ovesné vločky, 
opražená pohanka, 
slunečnicové semínko 

U dalších alergenních potravin je těžké hledat náhrady 
– např. ryby, korýši. Sóju lze nahradit jinou luštěninou, ale je 
třeba dát pozor na případné zkřížené reakce. Každý alergik se 
musí stát trochu detektivem a vědět, že jsou i potraviny vyro-
bené z alergenní suroviny, ačkoli to z názvu zcela nevyplývá. 
Příkladem může být lecithin, který může být sójový, vaječný 
nebo ze slunečnice. Tabulka č. 2 ukazuje názorně, jak ostra-
žitý musí být pacient s alergií na mléčné bílkoviny. 

Tabulka č. 2  Příklad potravin s jistou či pravděpodobnou 
přítomností bílkovin kravského mléka

100% jistota 
přítomnosti 

mléka

Pravděpodobnost 
blízká jistotě Pozor nebezpečí

Pekařské výrobky-
koláče, vdolky, 
buchty, moučníky

cukrovinky, 
zmrzliny (i ty 
označené „bez 
mléčného tuku“)

uzeniny (kořenicí 
směsi), müsli 
výrobky

Některé pekařské 
směsi

bílé omáčky, 
krémové omáčky, 
instantní kaše

„sójové“ sýry

Sušenky, keksy, 
jemné pečivo, 
suchary

krémové polévky, 
polévky v sáčku, 
instantní polévky

„vegetariánské“ 
sýry

Čokoláda, pudinky obilné snídaně „vaječné“ krémy

margaríny ( i ty 
označené jako 
rostlinné)

mleté masné 
výrobky

mrkev atd. Přitom tepelně upravené ovoce a zeleninu tole-
rují bez reakce. V celeru však byla potvrzena přítomnost ter-
mostabilních alergenů schopných vyvolat celkové alergické 
reakce i po tepelné úpravě. Podrobně se touto problematikou 
zabývalo mnoho odborníků. Z 22 pozitivně reagujících paci-
entů mělo 10 příznaky na sliznici dutiny ústní (orální aler-
gický syndrom) a u 12 osob se rozvinula anafylaktická reakce. 
Alergie na celer se vyskytuje s vysokou prevalencí v zemích 
střední Evropy i Skandinávie.

Lupina
Pro lidskou výživu a jako 

krmivo se používají zejména 
lupina bílá (Lupinus albus; 
středomořské země), lupina 
žlutá (L. luteus,  střední 
Evropa), lupina úzkolistá 
(L. angustifolius, Austrálie) 
a lupina andská (L. muta-
bilis.) 

V 90. letech se rozšířilo 
použití lupinové mouky jako přísady do pečiva, a to pro její 
výživovou hodnotu, dobré zpracovatelské vlastnosti. Lupi-
nová mouka slouží často jako bezlepková surovina. Byly 
však současně zaznamenány alergické reakce na lupinu. 
Četnost alergických reakcí na lupinu u obecné populace 
není známa. Většina alergických reakcí (ne všechny) byla 
pozorována u osob s alergií na podzemnici. Nelze vyloučit, 
že počet případů alergie na lupinu může být vyšší, neboť 
až dosud byla lupina skrytou přísadou v různých pekař-
ských a masných výrobcích. Klinické projevy alergie na 
lupinu jsou mírné lokální reakce až systémová anafylaxe. 
Uvádí se, že klinické reakce vyvolává konzumace 265 až
1000 mg lupinové mouky. Nejnižší dávka lupiny, která vyvo-
lává reakce, nebyla stanovena.

V extraktech z lupinové mouky byly identifi kovány pro-
teiny schopné vazby k IgE. V pokusech in vitro se zjistilo, že 
dochází ke křížovým reakcím s proteiny podzemnice a jinými 
luštěninami, přičemž většina klinicky relevantních křížových 
reakcí existuje s proteiny podzemnice. Podle současných 
poznatků nemá technologické zpracování vliv na alergenní 
potenciál lupiny. Neexistují žádné defi nitivní poznatky o tom, 
že by technologické zpracování mělo vliv na alergenní poten-
ciál lupiny. 

Výroba potravin a orientace pacientů
podle označování potravin

Každý pacient, který má zjištěnou alergii, se bude orien-
tovat při výběru potravin údaji na etiketě výrobku, tj. sleduje 
složení výrobku a upozornění od výrobce. Údaje na obalu 
výrobku by měly být postačující pro to, aby pacient měl jis-
totu, že u něj nedojde k alergické reakci na základě nedeklaro-
vaného alergenu. Nicméně v praxi se ukazuje, že legislativa, 
která měla pacientům pomoci, se v konečném důsledky mno-
hokrát obrací i proti pacientům. Mnozí výrobci, kteří nemají 
jistotu o čistotě vstupních surovin, případně technologické 
nebo balicí linky, alibisticky uvádějí na etiketách téměř celý 
seznam alergenních složek uvedený v legislativě. Tím dochází 
samozřejmě k zúžení sortimentu potravin pro alergiky, kteří 
se striktně drží údajů na etiketách. Praxe samozřejmě také 
ukázala, že v mnohých případech jsou potraviny kontami-
novány alergenními složkami a spotřebitel-pacient to vůbec 
neočekává. Zářným příkladem mohou být zdánlivě bezlep-
kové mouky (obilné, luštěninové), které jsou mlety ve stejném 
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Závěr

Tematika potravinových alergií je velmi rozsáhlá a zasa-
huje do více vědeckých i technických oborů. Zahrnuje oblast 
lékařské péče, technologii výroby a distribuci potravin, včetně 
důsledné kontroly kvality potravin. Požadavky na povinnou 
deklaraci vybraných alergenů na obalech potravin se proje-
vují u výrobců v rovině ekonomické a v marketingu. Zpětně 
se tato situace promítá do výběru zboží vhodného pro osoby 
trpící alergií a velmi pravděpodobně i do ceny zboží. V zájmu 
pacientů je nalezení rozumného řešení na základě dialogu 
mezi pacienty, výrobci a kontrolními orgány.

Pacienti by neměli být zbytečně ochuzeni o potravi-
nářské výrobky označované alibistickým tvrzením, ale na 
straně druhé musejí mít jistotu, že potravina, na které není 
deklarován žádný alergen, je skutečně bez obsahu alergen-
ních složek.
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Kojenecká
výživa

Prof. MUDr. JIŘÍ NEVORAL, CSc., 
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta,

Fakultní nemocnice v Motole,
Pediatrická klinika

V žádném jiném věkovém období se výživa nemění tak vý-
znamně jako během prvního roku života. V kojeneckém 

období stoupá např. potřeba energie více než dvakrát, zatím-
co v dalších letech se zvyšuje jen o 10 % za rok. Potřeba ener-
gie na kg tělesné hmotnosti je proto v prvním roce života nej-
vyšší a odpovídá především růstovým požadavkům. Podobně 
jako potřeba energie je zvýšena i potřeba živin.

Nedostatečná nebo nevyvážená strava u rostoucího 
a vyvíjejícího se organismu může mít proto mnohem závaž-
nější důsledky ve srovnání s dospělým, již nerostoucím 
jedincem. Kojenec má jen velmi malé kompenzační mecha-
nismy. Na jedné straně jsou to velmi malé zásoby živin a na 
druhé straně jsou to nezralé metabolické pochody (např. cys-
tein není efektivně endogenně syntetizován, a je proto esen-
ciální aminokyselinou). Nezralé jsou také homeostatické 
funkce (např. ledviny mají jen velmi nízkou koncentrační 
schopnost, a kojenec je proto velmi citlivý k nedostatku vody 
nebo nadbytku soli).

Z výše uvedených důvodů se u zdravých i nemocných 
kojenců rychle projevuje jakákoli nevyváženost stravy, která 
vede k různým klinickým projevům a je zvláště patrná na 
tělesné hmotnosti a tělesné délce. Kvalita výživy ovlivňuje 
růst, diferenciaci a funkci jednotlivých orgánů, např. cent-
rálního nervového systému. V poslední době se stalo zřejmé, 
že časná výživa má také dlouhodobý vliv na zdraví a fyziolo-
gické funkce v dospělosti. Hovoří se o „metabolickém pro-
gramování“, např. bylo zjištěno, že nízká tělesná hmotnost 
v jednom roce života způsobená výživou je významně spojena 
s vyšší úmrtností v 65 letech na koronární onemocnění.

Výživu kojence lze rozdělit na tři období, která postupně 
do sebe přecházejí a každé z nich trvá přibližně 4–6 měsíců. 
Pokud dítě nemůže být kojeno, je nejlepším řešením průmys-
lově vyráběná kojenecká mléčná výživa. 

První období je výhradně mléčné, kdy dítě je plně kojeno 
nebo živeno mléčnou kojeneckou výživou vhodnou pro 
tento věk – počátečním mlékem. Prospívající dítě může být 
výhradně kojeno do konce 6. měsíce. V 1.–3. dnu života vypije 
dítě 50 ml/kg tělesné hmotnosti, 10. den 140 ml/kg. Množ-
ství mléka pro zdravého kojence odpovídá 1/6 jeho hmotnosti, 

tj. 150–180 ml/kg/den, maximálně 1 litr mléka denně. Toto 
množství také plně kryje potřebu tekutin dítěte.

Druhé období je přechodné období, během kterého 
dítě dostává k mateřskému mléku nebo ke kojenecké mléčné 
výživě příkrmy kašovité konzistence zvláště upravené pro 
tento věk.

Ve třetím období smíšené stravy je postupně zařazována 
do jídelníčku upravená strava dospělých vhodná pro dítě. Po 
celý první rok může být dítě kojeno nebo živeno počátečním 
mlékem nebo od druhého období také pokračovacím mlékem 
pro starší kojence.

Přirozená výživa novorozence a kojence
– kojení

Kojení je přirozená a ideální výživa pro zdravého kojence 
v prvním roce života. Mateřské mléko zaručuje vše potřebné 
pro optimální růst kojence v prvních měsících života. Kojení 
a mateřské mléko přinášejí dítěti mnoho přesvědčivých výhod, 
k nimž patří aspekty fyziologie výživy, zdravotně preventivní, 
imunologické, sociální a ekonomické. Kojení má praktické 
a psychologické výhody, přináší dítěti a matce pocit bezpečí 
a prohlubuje mezi nimi emocionální vazbu. Pokud dítě není 
kojeno, je živeno náhradní mléčnou kojeneckou výživou.

Náhradní mléčná kojenecká výživa

Optimální výživou novorozenců a kojenců je kojení – 
tedy mateřské mléko. Pokud dítě nemůže být kojeno, jsou nej-
lepším řešením továrně vyráběné přípravky kojenecké mléčné 
výživy. Podle závazných mezinárodních doporučení obsahují 
více než 30 komponent v předepsaných množstvích. 

Počáteční mléka jsou doporučována pro novorozence 
a kojence od 0 do 12 měsíců věku, pokud nemohou být kojeni. 
Mléka pro starší kojence a batolata, tzv. pokračovací mléka, 
jsou určena pro děti od ukončeného 4. měsíce do 36 měsíců. 
Někteří výrobci připravují ještě také mléka pro batolata. 
Obecnou snahou je pokud možno co nejvíce přiblížit vlast-
nosti kojeneckých mlék jejich vzoru mateřskému mléku. 

Počáteční výživa
Počáteční mléka obsahující bílkovinu kravského mléka

Tato mléka jsou určena jako výhradní náhradní výživa 
místo mateřského mléka v prvních měsících života kojence 
nebo jako mléčná část výživy dítěte do konce prvního roku 
života. Jako zdroj bílkoviny pro počáteční mléka je nejčastěji 
používána bílkovina kravského mléka. Použita však může být 
také bílkovina sóji nebo ve speciálních indikacích také hyd-
rolyzovaná bílkovina kravského mléka. Bílkovina kravského 
mléka může být neadaptovaná (poměr bílkovin syrovátky ke 
kaseinu je 20 : 80) nebo adaptovaná se změněným poměrem 
bílkovin syrovátky ke kaseinu (poměr bílkovin syrovátky ke 
kaseinu je vyšší nebo roven 1). Adaptovaná bílkovina je stra-
vitelnější, a proto vhodnější zejména pro nedonošené děti. 
Mléka s neadaptovanou bílkovinou (s převahou kaseinu) 
mají větší sytivost, což se někdy záměrně využívá u kojenců 
s velkou chutí k jídlu.

Počáteční mléka obsahující ze sacharidů výhradně lak-
tózu jsou vhodná k výživě novorozenců nebo k dokrmování 
při kojení. Některá počáteční mléka obsahují v určitém množ-
ství také jiné sacharidy (maltodextriny, glukózu a bezlepkové 
škroby) a jsou vhodná pro o něco starší kojence. Do některých 
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mlék jsou přidávány oligosacharidy jako prebiotikum ve snaze 
přiblížit složení střevní mikrofl óry kojenému dítěti. 

V prvním půlroce života by kojenec neměl dostat žádnou 
stravu, která obsahuje fruktózu nebo sacharózu. U kojenců 
s fruktosémií může dojít k časné klinické manifestaci s těžkým 
poškozením dítěte.

Tuky v počátečních mlécích kryjí asi polovinu kalorické 
potřeby dítěte. Počáteční mléko musí obsahovat zaručené 
množství kyseliny linolové a α-linolenové, které kryje 3 % 
energie. Množství minerálů, stopových prvků a vitaminů jsou 
přesně určena závaznými doporučeními. 

Počáteční výživa ze sóji
Kojenecká výživa ze sóji se vyrábí z izolované sójové bíl-

koviny, neobsahuje laktózu, musí být však obohacena methi-
oninem, karnitinem, taurinem, cystinem, vápníkem, železem, 
stopovými prvky a vitaminy. Pro velké množství fl avonoidů 
s estrogenními účinky by její použití mělo být omezeno na 
situace, kdy není jiné řešení. V žádném případě nesmí být 
počáteční výživa vyrobená ze sóji zaměňována za tzv. „sójová 
mléka“ běžně dostupná na trhu, jejichž složení není vhodné 
pro kojence. Sójová výživa je nejčastěji užívána při vegetari-
ánském způsobu výživy (vegani) a při intoleranci laktózy. Pří 
podávání novorozencům může být příčinou falešně negativ-
ního testu na galaktosémii pro nepřítomnost laktózy. Sójová 
výživa není vhodná k prevenci a k léčbě alergie na bílkovinu 
kravského mléka a u nedonošených dětí s porodní hmotností 
menší než 1 800 g.

Počáteční výživa s hydrolyzovanou bílkovinou
Hypoantigenní (hypoalergenní) přípravky k prevenci 

s částečně hydrolyzovanou bílkovinou (jsou označeny většinou 
zkratkou HA) mají omezeně sníženou antigenicitu. Použí-
vají se k prevenci časného rozvoje alergického onemocnění 
u dětí, u nichž jeden nebo oba rodiče, případně sourozenec 
mají atopické onemocnění (astma, ekzém nebo alergickou 
rýmu) a dítě nemůže být kojeno. 

Hypoantigenní přípravky pro léčebné užití s vysoce 
hydrolyzovanou bílkovinou na úroveň oligopeptidů, a proto 
s výrazně sníženou antigenicitou se používají při diagnostiko-
vané alergii na bílkovinu kravského mléka, u malabsorpčních 
syndromů, někdy však také k prevenci místo mléka s částečně 
hydrolyzovanou bílkovinou. 

U menší části dětí je třeba použít k léčbě alergie na bíl-
kovinu kravského mléka a těžkých malabsorpčních syndromů 
elementární výživu na bázi aminokyselin.

Mléka pro nedonošené děti
a děti s nízkou porodní hmotností

Většina nedonošených dětí potřebuje kombinaci paren-
terální a enterální výživy. Parenterální výživa musí zajistit 
dostatečné množství tekutiny a živin do doby, kdy enterální 
výživa je tolerována v množství, které stačí k růstu a vývoji 
dítěte. Schopnost tolerovat enterální výživu je závislá na 
schopnosti efektivně sát, polykat koordinovaně s dýcháním, 
na zralosti trávicího ústrojí, kapacitě žaludku, respiračním 
stavu. Enterální výživa by měla být zahájena za 48–72 hodin 
po porodu. Gestační věk dítěte je rozhodující pro způsob 
výživy sondou nebo ústy. Schopnost sát, polykat a dýchat se 
vyvíjí obvykle ve 32.–34. gestačním týdnu. 

Přednost ve výživě je dávána mateřskému mléku. Obo-
hacování mateřského mléka je doporučováno dětem, které při 
výživě samotným mateřským mlékem neprospívají. Mateřské 
mléko se obohacuje o sacharidy, bílkoviny syrovátky, vitaminy 

a minerály. Na trhu je několik přípravků, které se přidávají 
k mateřskému mléku, a to buď ve formě prášku, nebo v tekuté 
formě. Pokud není mateřské mléko k dispozici, lze použít 
výrobky mléčné výživy pro nedonošené děti. 

Výrobky kojenecké mléčné výživy pro nedonošené děti 
mají takové složení, které nejlépe kryje jejich potřeby pro 
růst. Pro tuto skupinu mlék je charakteristické větší množ-
ství energie (80 kcal/100 ml) a zvýšené množství bílkovin 
v adaptované podobě v porovnání s mléky pro donošené 
děti. Sacharidy jsou směsí laktózy a polymerů glukózy. Vyšší 
množství bílkoviny zaručuje váhové přírůstky a tělesné slo-
žení podobné tomu, jako je u plodu během nitroděložního 
růstu. Větší množství vápníku a fosforu v mlécích pro nedo-
nošené děti zajišťuje jejich zvýšenou retenci v porovnání 
s mléky pro zralé děti. 

Tuky v mlécích pro nedonošené děti jsou upraveny tak, 
aby byla zaručena jejich optimální resorpce. Asi 20–50 %
celkového množství tuku je ve formě MCT (triacylglyceroly 
se středně dlouhým řetězcem), které se lépe resorbují při 
nižší aktivitě lipázy a nízkém množství žlučových kyselin. 
V poslední době jsou tato mléka obohacována o vícenenasy-
cené mastné kyseliny s dlouhými řetězci. Ty jsou důležité pro 
rozvoj mozku, sítnice a pro růst organismu. Slouží jako pre-
kurzory pro tvorbu prostacyklinů, prostaglandinů a ostatních 
eikosanoidů.

Z praktického pohledu je mateřské mléko nebo stan-
dardní preparát kojenecké mléčné výživy plně postačující 
k výživě nedonošeného dítěte po propuštění z nemocnice za 
podmínky, že dítě dosáhlo předpokládané hmotnosti a délky 
korigované k postkoncepčnímu věku. Pro ty děti, jejichž růst 
je signifikantně zpomalen, je vhodné podávání mléka pro 
nedonošené děti i v prvních týdnech po propuštění z nemoc-
nice. U dětí s nízkou porodní hmotností se nedoporučuje, aby 
strava vedla k příliš rychlému vzestupu tělesné hmotnosti, tj. 
snaha „dohnat“ co nejdříve děti s normální porodní hmot-
ností. Tato situace může zvyšovat riziko pro kardiovaskulární 
onemocnění v pozdějším věku. 

Mléka se sníženým obsahem laktózy

Pro děti, které netolerují laktózu, byly připraveny léčebné 
mléčné přípravky kojenecké výživy s nízkým nebo žádným 
obsahem laktózy, které mohou být použity přechodně při 
získaném deficitu laktázy v důsledku proběhlé enteritidy 
(postenteritický malabsorpční syndrom). Vrozený defi cit lak-
tázy je velmi vzácný. 

Antirefluxová mléka 

Antirefluxová počáteční mléka zahuštěná rýžovým 
škrobem nebo vlákninou karubinem ze svatojánského chleba 
mají zabránit ublinkávání malých kojenců, kteří jsou živeni 
výhradně mlékem. Poslední studie ukázaly, že zahuštěná 
mléka snižují počet regurgitací, ale nevýznamně v porovnání 
s mléky nezahuštěnými. 

Pokračovací mléka 

Pokračovací mléka obsahují více bílkovin a minerálů 
v porovnání s počátečními mléky. Obsahují také více železa. 
Jejich složení se méně podobá mateřskému mléku než složení 
počátečního mléka, a proto nejsou vhodná pro kojence v prv-
ních měsících jejich života, kdy je kojenec živen výhradně 
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mléčnou stravou. Na druhé straně pokračovací mléka 
vhodně pokrývají nutriční potřeby starších kojenců. Pokra-
čovací mléka mohou, ale nemusí být součástí jídelníčku od
5. měsíce života v době, kdy dítě dostává již nemléčný 
příkrm. Podávat je lze do 36 měsíců, označena jsou číslicí 2. 
Vyráběna jsou také mléka pro starší kojence a batolata, která 
obsahují více přísad a zařazují se do jídelníčku od 8.–10. 
měsíce. Tato mléka bývají označena číslicí 3. Pokračovací 
mléka jsou vyráběna také s částečně hydrolyzovanou bílko-
vinou a jsou potom označena zkratkou HA. Z čistě výživově 
fyziologického hlediska však používání pokračovacích mlék 
není nutné a dítě může dostávat počáteční mléko po celý 
první rok života.

Neupravené kravské mléko není vhodné pro dítě během 
celého prvního roku života pro vysoký obsah bílkovin a mine-
rálních látek (zátěž ledvin) a chybějící přídavky, jako je např. 
železo, jód a zinek. U malých kojenců byl z dosud neobjasně-
ných příčin pozorován také častější výskyt okultního krvácení 
ve stolici. Pasterizované mléko má vyšší antigenicitu ve srov-
nání se sušeným mlékem. 

Neupravená mléka jsou doporučována až ve druhém roce 
života, v omezeném množství je lze použít od 10. měsíce. Neu-
pravené kravské mléko může být proto součástí jídelníčku 
teprve na konci prvního roku života nejlépe ve formě hrníčku 
mléka jako součásti pokrmu obsahujícího chléb a mléko. Proti 
malému množství neupraveného mléka (200 ml) ve formě 
pasterizovaného nebo uperizovaného trvanlivého mléka pou-
žitého k přípravě obilných kaší nejsou podle současných zna-
lostí žádné námitky.

Pro děti do dvou let života nejsou vhodná ani pasterizo-
vaná mléka s redukovaným množstvím tuku. Především chybí 
esenciální mastné kyseliny a děti dostávají nadměrné množ-
ství bílkovin, což vede k vyšší osmotické zátěži ledvin. U dětí 
živených mlékem s nízkým obsahem tuku bylo popsáno opa-
kované neprospívání a toto mléko není v žádném případě také 
vhodné k podávání u dětí s nadměrnou hmotností. Syrové 
nepřevařené kravské mléko je zcela nevhodné pro riziko bak-
teriální kontaminace (např. enterohemorhagickými kmeny 
E. coli produkujícími shiga-like toxin – s rizikem hemolytic-
ko-uremického syndromu). 

Kozí mléko není vhodné k výživě malých kojenců, pro-
tože obsahuje podobně jako kravské mléko vysoké množství 
bílkovin, minerálních látek a tuků. Velké množství bílkovin 
a minerálů přispívá k nadměrné osmotické zátěži ledvin. 
Naopak kozí mléko má nízký obsah vitaminů, je chudé na 
vitamin C, vitamin D, železo, vitamin B

12
 a zejména kyse-

linu listovou. Mléko pro kojence na bázi kozí bílkoviny, které 
odpovídá svým složením současným doporučením, je vyrá-
běno na Novém Zélandě.

Kozí mléko se nehodí ani k léčbě alergie na kravské 
mléko, jeho bílkovina je stejně cizorodá pro kojence jako bíl-
kovina kravského mléka a určitá část dětí s alergií na bílko-
vinu kravského mléka reaguje také na bílkovinu kozího mléka. 
Existuje možnost zkřížené reakce mezi kravským mlékem 
a kozím mlékem. 

V kobylím mléku je nízký obsah tuku. Ovčí mléko má 
příliš vysoký obsah bílkovin, tuku, kalorií a minerálů. Ovčí 
mléko stejně jako kozí je srovnatelné s kravským mlékem ve 
schopnosti vyvolat alergickou reakci. 

Příkrmy

Minimálně první celé čtyři měsíce života má být dítě 
živeno pouze mlékem, a je-li to možné, výlučně mateřským 
mlékem. Pokud dítě dobře prospívá, může být plně kojeno 

až do konce 6. měsíce. V případě, že dítě není kojeno, má 
dostávat počáteční mléko. Po zavedení nemléčného příkrmu 
lze podávat pokračovací mléko, nejdříve však po ukončeném 
4. měsíci života. 

Časné zavádění příkrmu nepřináší dítěti žádné výhody, 
naopak zvyšuje osmotickou zátěž ledvin a možnost vzniku 
potravinových alergií. Příkrm se doporučuje začít podávat 
nejdříve na konci 4. měsíce a nejpozději na konci 6. měsíce. 
Je to v době, kdy samotné mléko již nekryje požadavky na 
energii a složení stravy, v době, kdy dítě obvykle přesáhne 
hmotnost 6 000 g, je hladové po 8–10 kojeních nebo po 
vypití více než 900–1000 ml mléka denně. Je třeba přede-
vším krýt zvýšený požadavek na energii, bílkovinu, železo 
a zinek. Nedostatek železa nevede jen k anémii, ale může 
negativně ovlivnit mentální a psychomotorický vývoj 
kojence. Příkrm se zavádí do jídelníčku v době, kdy dítě již 
dobře kontroluje pohyby hlavou, sedí s oporou a je schopno 
polykat ze lžičky i stravu, která není tekutá. Čas, kdy dítě 
dostává první nemléčný příkrm, není dán jen vývojem 
funkce trávicího ústrojí, ale současně dosaženým stupněm 
neuropsychického vývoje.

Neexistuje přesvědčivý vědecký důkaz o tom, že vylou-
čení nebo pozdější podávání potenciálně alergizujících 
potravin, jako jsou ryby a vajíčka, snižuje výskyt alergic-
kých onemocnění u dětí se zvýšeným i nezvýšeným rizikem 
vzniku těchto onemocnění. U kojeného dítěte musí být 
potřeba železa z více než 90 % zajištěna pomocí nemléč-
ných příkrmů. Maso je nejlepším zdrojem železa. Lepek 
není vhodné podávat před 4. měsícem života a později než
v 7. měsíci života. Výhodné je jeho postupné zavádění do 
jídelníčku v době, kdy je dítě ještě kojeno vzhledem k mož-
nosti, že lze tak snížit riziko celiakie, diabetu 1. typu a alergie 
na pšenici. Příkrm se podává zásadně lžičkou. Jako první 
příkrm se doporučuje jemné monokomponentní zeleninové 
pyré, většinou z mrkve. V průběhu jednoho měsíce je možno 
zařadit vícesložkové příkrmy, zeleninové a masozeleninové, 
jako např. zelenina s kuřetem, telecí maso se zeleninou 
a bramborem, maso s rýží. Vařeného libového masa je zpo-
čátku asi 20 g na dávku, od 7. měsíce až 35 g. Dítě dostává 
postupně příkrm obsahující maso až šestkrát týdně, jeden-
krát týdně má být místo masa přidán jeden vařený slepičí 
žloutek. Železo obsažené v mase v hemové podobě se dobře 
vstřebává (asi 20 %). Maso a vitamin C (ovocné příkrmy) 
podporují resorpci železa z rostlinných potravin. V současné 
době je na trhu celá řada masozeleninových příkrmů od růz-
ných výrobců, jejich výhodou je snadná příprava pokrmu, 
nízký obsah dusičnanů, prakticky žádný obsah pesticidů
(< 0,01 mg/kg), obohacení železem a jódem. Všechny 
příkrmy mají předepsaný nízký obsah soli. Během 2–3 
týdnů by měla být jedna mléčná porce v dávce 150–200 g 
zcela nahrazena tímto příkrmem.

Po masozeleninovém příkrmu lze do jídelníčku kojence 
zavést ovocné pyré. Ovocné pyré se nepřislazuje a obsah 
sacharidů by neměl přesahovat 20 g/100 g. Každý nový druh 
ovoce by měl být zaváděn do jídelníčku kojence s odstupem 
alespoň 3–4 dnů k snazšímu rozpoznání případné nesnášen-
livosti. Ovocné pyré lze smíchat také s neslazeným jogurtem. 
Jogurt je v podstatě lehce stravitelné mléko, naopak tvaroh 
není doporučován v prvním roce života pro vysoký obsah 
bílkovin.

V průběhu 6. měsíce je obvykle do stravy zaváděn další 
příkrm ve formě mléčné obilné kaše. Komerčně připravená 
instantní mléčná kaše musí nést označení druhu obilniny, 
z které je vyrobena, a údaj o věku dítěte, od kterého ji lze 
podávat. Obilnina v kaši je buď samotná, nebo v kombinaci 
s ovocem nebo zeleninou a k její přípravě je nezbytné mléko. 
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Druhý typ kaší jsou výrobky, které již obsahují sušené mléko, 
a připravují se proto pouze naředěním vodou. 

V posledním trimestru je možno obohatit jídelníček 
o další druhy příkrmů s využitím těstovin, např. špagety, 
vaječné nudle, makarony. Příkrmy by měly být podávány 
ve formě hruběji nasekaných kousků, které dítě nutí ke žvý-
kání. 

Nápoje pro kojence

Při výlučně mléčné výživě (mateřské mléko nebo počá-
teční mléko) v prvních 4–6 měsících života nepotřebuje 
zdravý kojenec žádný přídavek tekutin. Výjimkou jsou situace 
při teplotě, ztrátě chuti k jídlu a silném pocení. Se zavedením 
hutnějších příkrmů do jídelníčku je relativní obsah vody v jídle 
menší. Od 10. měsíce se proto doporučuje pravidelné doplňu-
jící podávání tekutin v množství asi 200 ml denně. Nejlepším 
přídavkem tekutin je pitná voda vhodná pro kojence. Podá-
vány jsou také ovocné čaje a bylinné nápoje.

Plně kojené děti nebo děti živené počátečními mléky 
jsou dostatečně zásobeny vitaminem C. Ovocné šťávy nemají 
v žádném případě nahrazovat příjem mléka a bývají doporu-
čovány v době, kdy je dítě již schopno pít z hrnečku. Nemají 
obsahovat více sacharidů než 15 g/100 ml. 

Přídavky

Mateřské mléko obsahuje velmi malé množství vita-
minu D. Podávání vitaminu D jako prevence rachitidy 
je proto v našich klimatických podmínkách nezbytné. 
Z těchto důvodů je doporučován kojeným dětem stejně 
jako dětem uměle živeným přídavek vitaminu D v dávce 
400–500 I.U. denně od 2. týdne života během celého prv-
ního roku a během zimních měsíců ve druhém roce života. 
Tato dodatečná dávka vitaminu D je doporučována i dětem
uměle živeným bez ohledu na druh mléka a příkrmy, které 
dostávají.

K rizikovým skupinám dětí ohrožených nedostatkem 
jódu patří kojené děti. V potravě matek je často nedostatečné 
množství jódu. Tuto situaci lze řešit vhodně volenou stravou 
kojící matky (2x týdně mořské ryby). Pokud matka mořské 
ryby nekonzumuje, měla by dostávat jód v tabletách v dávce 
100–150 μg/den. V poslední době bylo doporučeno v České 
republice zvýšit obsah jódu i v přípravcích kojenecké mléčné 
výživy na 100–120 μg/1 000 ml připraveného mléka.  

K prevenci krvácivého onemocnění u donošených novo-
rozenců se všem dětem po porodu podává vitamin K. Pokud 
dítě dostane vitamin K injekcí v porodnici, jeho podávání se 
již neopakuje. V případě, že byl vitamin K podán v kapkách, 
aplikuje se plně kojeným dětem ještě v týdenních intervalech 
až do stáří 10–12. týdnu. 

Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky 
složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidi-
nové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyri-
bóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné. Jsou 
stavebními kameny nukleových kyselin a kofaktorů, které 
v buňce přenášejí energii, účastní se procesů biologických 
syntéz a buněčné komunikace. Mateřské mléko obsahuje 
nukleotidy, jsou semiesenciální pro novorozence, a proto 
někteří výrobci obohacují počáteční mléka o nukleotidy.

Mateřské mléko obsahuje esenciální mastné kyseliny – 
kyselinu linolovou, α-linolenovou, kyselinu arachidonovou 
a kyselinu dokosahexaneovou. Poslední dvě jsou zejména 
důležité pro vývoj centrálního nervového systému, oční 

sítnice a jsou přidávány zejména do počátečních mlék a mlék 
pro nedonošené děti.

Fluorid jako doplněk suboptimálního alimentárního 
příjmu. Fluorid lze podávat od 6. měsíce věku v dávce 0,25 mg
iontů fl uóru (tj. asi 0,55 mg NaF) v tabletové formě, pokud 
voda k přípravě stravy nemá dostatečný obsah iontů fl uóru
(1 mg/l). Preventivní podávání fl uoridu ve správných dáv-
kách nemá žádný škodlivý vliv na zdraví dítěte a snižuje 
významně kazivost zubů až o 50 %. Dávkovací schéma tablet 
je však třeba redukovat od okamžiku, kdy se začne pravidelně 
s čistěním dětského chrupu fl uoridovou zubní pastou. 

Prebiotika jsou nestravitelné látky obsažené v potravi-
nách, které podporují selektivně růst nebo aktivitu určitých 
střevních bakterií a tím pozitivně ovlivňují složení střevní 
mikrofl óry tlustého střeva, čímž mají celkově příznivý vliv 
na zdraví a pohodu příslušného jednice. Obohacení kojenec-
kých přípravků směsí oligosacharidů (prebiotik) může při-
spět k dosažení střevní mikrofl óry, která se svým složením 
blíží střevní mikrofl óře kojených dětí. 

Probiotika jsou mono- nebo směsné kultury živých mik-
roorganismů, které po aplikaci prospěšně ovlivňují hostitele 
zlepšením vlastností jeho vlastní mikrofl óry. Mezi probio-
tika jsou v současné době řazeny laktobacily, bifi dobakterie, 
streptokoky, enterokoky, E. coli a Saccharomyces boulardi. 

Stále zvětšující se naše znalost o významu střevní mik-
rofl óry pro kojence a z toho vyplývající snaha přiblížit její 
složení u nekojeného dítěte dítěti kojenému vede některé 
výrobce k přidávání probiotik do výrobků kojenecké mléčné 
výživy, případně synbiotik (kombinace prebiotika a probio-
tika).

Přechod na stravu pro dospělé

Asi od 10. měsíce života dítěte jsou postupně do jídel-
níčku zařazovány další pokrmy konzumované v rodině. Při 
tomto přechodu musí být velká opatrnost v jejich zavádění. 
Nesmí se podávat žádné malé pevné kousky, které mohou 
být vdechnuty, např. ořechy, bobule, kousky mrkve a další. 
Nemají se podávat žádná tučná jídla a jen pomalu má pro-
bíhat přivykání na těžko stravitelná jídla, jako jsou např. luš-
těniny. Speciální potraviny pro malé děti (1–3 roky), jako jsou 
různá mléka, menu a sušenky pro malé děti, nejsou z výživově 
fyziologického hlediska nezbytná. Důležitá je zásada opti-
mální smíšené stravy. První dva roky život má být podáváno 
také mléko s nesníženým množstvím tuku. Množství vypitého 
mléka do konce druhého roku života dítěte nemá být menší než 
500 ml za den.

Alternativní výživa

Vegetariánská výživa je považována za adekvátní a vyvá-
ženou, pokud obsahuje mléčné výrobky a vajíčka. Striktní 
vegetariánská strava (veganská a makrobiotická strava) není 
vhodná pro kojence a malé děti. Při udržování těchto diet byla 
pozorována závažná onemocnění z nedostatku (rachitida, 
osteoporóza, anémie a retardace růstu). Kritický nedostatek 
může být u energie, bílkovin, vápníku, vitaminu D, vitaminu 
B12, jódu a železa. Lakto-ovo-vegetariánská dieta zaručuje 
dodávku těchto živin s výjimkou železa. Kojenci a malé děti 
živené vegetariánskou stravou by měli dostávat dostatečné 
množství mateřského mléka nebo kojeneckou mléčnou výživu 
(asi 500 ml denně). Růstové parametry mají být pravidelně 
pečlivě kontrolovány u všech dětí, které jsou živeny lakto-ovo-
vegetariánskou stravou.  �
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přispívá k pravidelné a měkčí konzistenci stolice. „Přidáním 
prebiotické vlákniny GOS do mléčné výživy Nutradefense se 
snažíme napodobit její funkci v mateřském mléce. Tím se 
lišíme od jiných výrobků, které oproti mléčné výživě Nutra-
defense využívají např. i prebiotickou vlákninu FOS, jež ale 
není v mateřském mléku přítomna,“ doplňují odborníci spo-
lečnost HERO. Dávkování prebiotické vlákniny GOS přitom 
vycházelo z nejnovějších vědeckých poznatků.“

Tuky patří mezi hlavní živiny člověka. Jsou vydatným 
zdrojem energie, v organismu se uplatňují jako hlavní zásobní 
energetický substrát.

Mezi tuky patří i tzv. nenasycené mastné kyseliny, dnes 
známé rovněž jako omega 3 a omega 6. I ty mají v mateřském 
mléce své opodstatnění, jelikož se podílí na řadě důležitých 
procesů v organismu. Vzhledem k tomu, že mateřské mléko 
obsahuje nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem 
– kyselinu arachidonovou označovanou jako ARA a kyse-
linu dokosahexaenovou označovanou zkratkou DHA – 
jejich přímá konzumace je účinnější než konzumace jejich 
prekursorů kyseliny linolové a alfa-linolenové. Tyto tzv. esen-
ciální nenasycené mastné kyseliny (DHA a ARA) jsou ty, 
které si naše tělo neumí samo vyrobit, musí být v dostatečném 
množství přijímány v potravě – u nejmenších tedy v mateř-
ském mléce. „Dle jeho vzoru přidáváme esenciální nenasy-
cené mastné kyseliny DHA a ARA i do náhradní mléčné výživy 
Nutradefense. Dle doporučení pediatrů by měl být poměr DHA 
a ARA 1 : 1,“ upřesňují specialisté.

Dostatečný příjem těchto nenasycených mastných 
kyselin (DHA, ARA) se dává do souvislosti se správným 
vývojem mozku, kognitivních funkcí a oční sítnice.

Nukleotidy jako další významná složka mateřského 
mléka hrají důležitou roli ve všech biologických procesech. 
Jsou stavebními jednotkami DNA a RNA, které se podílí na 
přenosu dědičné informace a které jsou nezbytné pro tvorbu 
bílkovin. Jsou nezbytné pro rychle rostoucí buňky. V mateř-
ském mléce, zejména v prvních měsících, jsou nezastupitelné. 
Nicméně s postupem věku dítěte jejich množství postupně 
klesá. Mezi 5 významných nukleotidů mateřského mléka 
patří nukleotidy označované zkratkami CMP, UMP, AMP, 
GMP, IMP. Nukleotidy tedy nesmí chybět ani v mléčné výživě 
Nutradefense. 

Zajímavostí je, že výrobek mléčné výživy Nutradefense 3 
– tzv. pokračovací mléčná výživa – byl věkově posunut a nyní 
je doporučen kojencům již od ukončeného 10. měsíce oproti 
původnímu 12. měsíci. Důvodem k tomuto posunu bylo při-
způsobit složení Nutradefense dětem v tomto věku, kdy již 
není mléčná výživa jediným zdrojem výživy. „Děti již v tomto 
období začínají konzumovat i další stravu – zeleninové, maso-
zeleninové a ovocné příkrmy, kaše atd., které jsou pro ně rovněž 
zdrojem energie a řady nutrientů. Z tohoto důvodu jsme slo-
žení Nutradefense 2 a Nutradefense 3 přizpůsobili tomuto 
období – postupného zavádění tzv. komplementární výživy,“ 
vysvětlují ve společnosti HERO. 

Sušená mléčná kojenecká výživa Nutradefense se tedy 
nechala inspirovat významnými složkami mateřského mléka 
– prebiotickou vlákninou GOS, nenasycenými mastnými 
kyselinami DHA a ARA a nukleotidy. Nutradefense nabízí 
široký sortiment produktů pro nejmenší všech věkových kate-
gorií a požadavků. Výrobky řady Nutradefense patří mezi 
potraviny pro zvláštní výživu. 

Nutradefense
– nyní ještě blíže 

mateřskému mléku 

Společnost HERO, která na trhu zastupuje značku SUNAR, 
již není třeba představovat. Značka SUNAR je na trhu již 

přes 60 let a vždy patřila mezi špičkové výrobky, které si udr-
žují trend modernosti. Při vytváření nových receptur se spo-
lečnost vždy řídila nejnovějšími doporučeními předních od-
borníků v oblasti výživy. Ani tentokrát nezůstává tradiční 
značka pozadu a pod ochrannou známkou SUNAR přináší 
moderní řadu mléčné výživy Nutradefense. 

Společnost HERO CZECH s. r. o. představuje horkou 
novinku na trhu dětské výživy, novou unikátní řadu náhradní 
mléčné výživy Nutradefense, která je v prodeji od října 2010. 
Řada Nutradefense je unikátní svým složením. Při vytváření 
receptury se experti v oblasti výživy nechali inspirovat právě 
složením mateřského mléka, které je zlatým standardem ve 
výživě kojenců. Nicméně, kojení jako nejlepší způsob výživy 
dítěte alespoň do ukončeného 6. měsíce společnost HERO 
plně podporuje. 

„Nutradefense v současné době představuje unikátní 
produkt, který je svým složením ještě blíže mateřskému 
mléku. Součástí mléčné výživy Nutradefense jsou 
významné složky, jež právě mateřské mléko obsahuje. 
Jsou to především oligosacharidy – prebiotická vlák-
nina GOS, nenasycené mastné kyseliny DHA/ARA 
a nukleotidy.

Prebiotická vláknina GOS, která se v mateřském mléce 
tvoří např. z laktózy, patří mezi nestravitelné látky. Ty jsou 
zastoupeny v mateřském mléce ve významném množství. 
V posledních letech je prebiotická vláknina i nedílnou sou-
částí kojenecké mléčné výživy. V kojenecké mléčné výživě 
jsou používány rozdílné typy prebiotické vlákniny či jejich 
kombinace. Je to prebiotická vláknina FOS, dále GOS nebo 
jejich kombinace. Prebiotická vláknina GOS (galaktooli-
gosacharidy – polymery galaktózy) je živočišného původu, 
průmyslově se vyrábí z laktózy kravského mléka a je přiro-
zeně vytvářena i v mateřském mléku na rozdíl od prebiotické 
vlákniny FOS (fruktooligosacharidy – polymery D- fruktózy), 
která je rostlinného původu (získává se např. z čekanky). Pro-
střednictvím mateřského mléka se GOS dostává nestrávená 
do střevního traktu (tlustého střeva), kde podporuje a upra-
vuje růst selektivní střevní mikrofl óry. U kojených dětí rovněž 
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1) Základní řada
Nutradefense 1 –  pro kojence od narození, pokud nemohou 

být kojeni
Nutradefense 2 – pro kojence od ukončeného 6. měsíce
Nutradefense 3 – pro kojence od ukončeného 10. měsíce
Nutradefense 4 – pro malé děti od ukončeného 18. měsíce

2) Hypoalergenní řada – určena kojencům a malým dětem 
s rizikem vzniku alergií. „Za velmi důležitou informaci pova-
žujeme, že budeme během října přecházet z hypoalergenního 
Sunaru HA na Nutradefense HA. Klasický Sunar ale stále 
pokračuje, týká se to jen Sunaru hypoalergenního,“ upozor-
ňují zástupci marketingového oddělení.

Nutradefense HA1 –  pro kojence od narození, pokud nemo-
hou být kojeni

Nutradefense HA 2 – pro kojence od ukončeného 6. měsíce
Nutradefense HA 3 – pro kojence od ukončeného 10. měsíce

3) Nutradefense smart pack – balení s praktickou dózou, 
kterou mohou maminky opakovaně využít. Dózu je možné 
umývat v myčce. Uvnitř je přiložen letáček s praktickými 
informacemi.

Nutradefense smart pack 1 –  pro kojence od narození, pokud 
nemohou být kojeni

Nutradefense smart pack 2 –  pro kojence od ukončeného
6. měsíce

4) Jednoporcové balení – ideálním řešením pro maminky, 
které chtějí výrobek vyzkoušet, nebo jako cestovní balení

Nutradefense „jednoporcovky“ 1 –  pro kojence od narození,
pokud nemohou být ko-
jeni

Nutradefense „jednoporcovky“ 2 –  pro kojence od ukonče-
ného 6. měsíce

Doporučená cena na regále:
Nutradefense 1–4: 319,- CZK/800 g
Nutradefense HA 1–3: 319,-CZK/600 g
Nutradefense smart pack 1–2: 249,- CZK/400 g
Nutradefense 1 – jednoporcové balení: 12,90, CZK/18 g
Nutradefense 2 – jednoporcové balení: 14,90, CZK/30 g

To, že všechny produkty kojenecké mléčné výživy Nutra-
defense úspěšně obstály v náročných testech a odpovídají 
přísným hygienickým požadavkům na výrobu kojenecké 
výživy, je samozřejmostí. 

Všechny výrobky mléčné výživy Nutradefense jsou k dis-
pozici v běžné obchodní síti – hypermarketech a supermar-
ketech, drogistických řetězcích (Rossmann, DM drogerie, 
Schlecker), ve všech lékárnách (případně i na objednání), 
dále na internetovém e-shopu spol. Hero http://obchod.
detskavyziva.cz/shop/ nebo na www.mall.cz/detska-vyziva/

Více informací na
www.nutradefense.cz / www.nutradefense.sk

V případě dotazů, prosím, volejte na bezplatnou info-
linku: 800 201 102 (ČR), 0800 606 005 (SR).

O společnosti HERO CZECH s. r. o.
 
Společnost HERO je mezinárodní potravinářskou sku-

pinou se základnou ve Švýcarsku. Společnost patří k nejvý-
znamnějším a nejrychleji se rozvíjejícím světovým výrobcům 
v kategorii dětské výživy. Dále tradičně zastává významnou 
evropskou pozici v oblasti zpracování ovoce. Na mnoha 
evropských trzích je společnost HERO také lídrem v kategorii 
cereálních výrobků. Produkty společnosti HERO jsou vyrá-
běny a prodávány v Evropě, Severní Americe, Africe a Asii, 
přičemž na většině trhů jsou používány silné domácí značky 
a výrobky respektující požadavky a zvyklosti daného trhu. 

www.hero.cz �

Kojení je nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu
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Základní 
charakteristika 

tavených sýrů 
a jejich analogů

Doc. Ing. FRANTIŠEK BUŇKA, Ph.D.,
MVDr. MICHAELA  ČERNÍKOVÁ, Ph.D.,

Ing. KRISTÝNA HLADKÁ,  
doc. RNDr. LEONA BUŇKOVÁ, Ph.D.,

Fakulta technologická,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tavené sýry se vyrábí zahříváním surovin s tavicími sole-
mi za podmínek stálého míchání a částečného podtlaku, 

než je dosažena homogenní hmota požadovaných vlastnos-
tí. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., v plat-
ném znění, defi nuje tyto výrobky jako sýry, které byly tepelně 
upraveny za přídavku tavicích solí. Tavené sýry patří v České 
republice k oblíbeným mléčným výrobkům. Jejich průměr-
ná konzumace již několik let osciluje kolem 2,5 kg na osobu 
a rok. Nespornou výhodou tavených sýrů je jejich relativně 
dobrá údržnost, kdy se za podmínek chladírenského sklado-
vání doba minimální trvanlivosti pohybuje obvykle mezi 3–6 
měsíci. 

Tavené sýry jsou rovněž výrobky, které lze na trhu najít 
ve velmi širokém sortimentu zahrnujícím produkty roztí-
ratelné (ty jsou rozšířeny nejvíce), krájitelné, plátkované 
i tekuté (různé omáčky a polevy). Sortiment rozšiřuje také 
velké množství dodávaných příchutí – masové, zeleninové, 
houbové, různě kořeněné apod. Tyto výrobky je možné nalézt 
v několika druzích obalů (od tradičních hliníkových obalů 
přes plastové kelímky, sklenice a tuby až po střívka z různých 
materiálů) a o různé hmotnosti. Rovněž složení tavených sýrů 
může být velmi různorodé. Do oběhu jsou uváděny tavené 
sýry s širokým rozsahem obsahů sušiny (obvykle v intervalu 
30–50 % hmotnostních) a tuku v sušině (obvykle 30–70 % 
hmotnostních). Podle obsahu tuku v sušině se rovněž některé 
tavené sýry nazývají jako „nízkotučné“ (obsah tuku v sušině 
30 % hmotnostních a méně) nebo „vysokotučné“ (obsah tuku 
v sušině 60 % hmotnostních a více), což stanovuje vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., v platném znění. 
Výrobky s obsahem tuku v sušině mezi 30–60 % vyhláška 
nepojmenovává, v praxi se však často označují jako polotučné 
(cca 30–45 %) nebo plnotučné (cca 45–60 %).

Tavené sýry jsou využívány jak pro přímou spotřebu, tak 
jako suroviny v provozovnách restaurací a fast-foodů.

Charakteristika surovin
pro výrobu tavených sýrů

Základní surovinou pro výrobu tavených sýrů jsou pří-
rodní sýry. Celosvětově se využívá velké množství přírodních 
sýrů a s určitou nadsázkou lze říci, že prakticky každý přírodní 
sýr lze využít za určitých okolností jako surovinu pro výrobu 
taveného sýra. V České republice se pro výrobu používají 
především sýry eidamského typu, minoritně jsou využívány 
například sýry švýcarského typu, popř. moravský bochník. 

Praktickou výhodou tavených sýrů je skutečnost, že při 
jejich výrobě lze využít i sýrů s různými především mecha-
nickými vadami, které by byly pro přímý prodej spotřebiteli 
nevhodné. Využít lze také suroviny, která nedosahuje poža-
dovaného obsahu sušiny, popřípadě tuku v sušině – v rámci 
sestavování surovinové skladby a kombinace různých surovin 
lze tyto nedostatky eliminovat. Na druhou stranu je třeba si 
uvědomit, že kvalitní tavený sýr lze vyrobit pouze z kvalitní 
suroviny. Proto se do surovinové skladby nesmí zahrnovat 
sýry s vážnými mikrobiologickými vadami, popř. obsahující 
kontaminující látky, které by mohly ohrozit zdravotní nezá-
vadnost (bezpečnost) výrobku pro spotřebitele. Rovněž 
surovina s výraznou pachutí nebo pachem není pro výrobu 
tavených sýrů vhodná.

Z dalších surovin lze jmenovat například:
–  máslo nebo smetanu – pro zvýšení obsahu tuku (a tím 

i tuku v sušině),
–  tvaroh – pro zvýšení obsahu tukuprosté sušiny a dodání 

tzv. intaktní bílkoviny (kaseinu, u kterého neproběhly roz-
sáhlé hydrolyzační procesy); posledně zmíněná vlastnost 
může ovlivnit stabilitu výrobku a jeho konzistenci,

–  sýr již utavený, tzv. krém (anglicky rework) – pro dosažení 
jemnější a stabilnější konzistence,

– pitnou vodu – pro úpravu obsahu sušiny,
–  různé příchutě – masová složka, zelenina, koření, houby 

aj.
Za účelem snížení nákladů na výrobu se v posledních 

letech využívá tzv. náhrad části základní suroviny (zejména 
přírodního sýra – obvykle také nejnákladnější položka v suro-
vinové skladbě) různými mléčnými koncentráty (sušené 
mléko o různé tučnosti, sušená syrovátka aj.), popř. surovi-
nami nemléčného původu. Dalšími možnostmi stlačování 
nákladů je rovněž snižování obsahu sušiny (tedy zvyšování 
obsahu vody ve výrobku). Při aplikaci náhrad i snižování 
obsahu sušiny je zpravidla třeba použít tzv. stabilizátory 
a modifi kátory konzistence, kam řadíme řadu polysacharidů 
(např. nativní a modifi kované škroby, karagenany, pektin, 
různé gumy aj.), popř. bílkovin (např. želatina). Má-li se 
výrobek nazývat „tavený sýr“ nebo „tavený sýrový výrobek“, 
jsou možnosti náhrad i aplikace nemléčných složek legisla-
tivně limitovány.

Pokud bychom výše charakterizovanou směs přímo 
zahřáli v tzv. tavicím kotli, pak bychom řádově po několika 
málo minutách obdrželi nevzhlednou nehomogenní hmotu, 
svým charakterem velmi vzdálenou tavenému sýru. Ve směsi 
by totiž došlo ke sledu procesů, jejichž následkem by se 
oddělil tuk (nebyl by emulgován), voda a bílkoviny. Abychom 

Michaela  Černíková                        Kristýna Hladká
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obdrželi hladký, jemný a homogenní tavený sýr, je třeba apli-
kovat přídatné látky, kterými jsou v tomto případě tavicí soli. 
Tyto sloučeniny mají za úkol upravit prostředí v tavenině tak, 
aby přítomné bílkoviny (zejména frakce kaseinových bíl-
kovin) mohly plnit roli emulgátorů. Bez přídavku tavicích 
solí jsou tyto bílkoviny zjednodušeně řečeno „uvězněny“ ve 
své „mřížce“ (tzv. matrici), a to za pomoci přítomných vápe-
natých iontů. Přídavek tavicích solí má za následek „vytr-
žení“ vápenatých iontů z matrice (a jejich nahrazení sodnými 
ionty), čímž dojde k „uvolnění“ bílkovin z „mřížky“. Takto 
„uvolněné“ bílkoviny se již mohou zapojit do procesu emul-
gace tuku, ale také vázání a stabilizace přítomné vody. Kromě 
účinku ve výměně iontů mají tavicí soli také schopnost úpravy 
pH. Tavicí soli spolupůsobí i při vytváření fi nální struktury 
taveného sýra v tzv. procesu krémování. Jako tavicí soli se tra-
dičně používají především sodné soli fosforečnanů, polyfos-
forečnanů anebo citranů. (Bližší charakteristika tavicích solí 
je uvedena například v článku uveřejněném v Potravinářské 
Revue č. 1 z roku 2009.)

Výroba tavených sýrů

Tavené sýry se v České republice většinou vyrábí diskon-
tinuálně v tzv. tavicích kotlích. Tento proces zahrnuje 
1.  přípravu směsi určené k tavení – surovinová skladba 

je sestavena na základě požadavků na obsah sušiny 
a tuku v sušině ve fi nálním výrobku a dále v závislosti na 
požadovaných funkčních vlastnostech produktu (kon-
zistenci, chuti a vůni apod.). Jednotlivé suroviny jsou 
zpravidla ve větším množství (např. 1000 kg) rozměl-
něny a promíchány před dávkováním do tavicího kotle 
(směs upravená v tomto množství vystačí na několik 
taveb), což přispěje ke standardizaci obsahových složek 
výrobku;

2.  určení směsi tavicích solí – tavicí soli jsou podle 
Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 4/2008 Sb., 
kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídat-
ných látek a extrakčních činidel při výrobě potravin, 
látky měnící vlastnosti bílkovin při výrobě tavených 
sýrů za účelem zamezení oddělování tuku. Tavicí soli 
se obvykle používají v množství 2–3 % hmotnosti fi nál-
ního výrobku. Konkrétní množství závisí na očekáva-
ných parametrech produktu. Pro fosforečné tavicí soli 
je dán limit 20 g (vyjádřeno jako P2O5) na 1 kg taveného 
sýra, což při určitém zjednodušení (každý fosforečnan 
má jiný obsah P2O5) a „zprůměrování“ znamená maxi-
málně 3,5 % hmotnosti výrobku. Důležité však není 
pouze množství tavicích solí, ale i jejich skladba. Zastou-
pení jednotlivých tavicích solí podstatně ovlivní funkční 
vlastnosti taveného sýra, jako jsou například texturní 
vlastnosti (např. tuhost, lepivost, soudržnost apod.), pH 
(optimální pH taveného sýra se obvykle udává 5,6–6,1 
podle typu výrobku), možnost a intenzita opětovného 
roztavení (důležité například pro výrobky určené jako 
topping na pizzu, omáčky apod.) aj. Výrobci tavených 
sýrů obvykle nakupují tavicí soli již ve směsích. Mísící 
poměry jednotlivých sloučenin v těchto směsích jsou 
však obchodním tajemstvím dodavatelů tavicích solí. 
Producenti tavených sýrů dodané směsi dále kombinují. 
Z uvedeného vyplývá, že určení vhodné skladby tavicích 
solí tak, abychom vyrobili výrobek požadovaných vlast-
ností, vyžaduje značné zkušenosti tavírenských mistrů. 
Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že vlivy jednotlivých 
směsí tavicích solí na vlastnosti tavených sýrů jsou 
v odborné literatuře publikovány zřídka;

3.  vlastní proces tavení připravené směsi – v diskontinu-
álním procesu se rozmělněné, popř. promíchané suro-
viny dopraví do tzv. tavicího kotle a přidají se tavicí solí. 
Tavicí kotel se uzavře a za mírného podlaku (zejména 
pro odstranění vzduchových bublin z výrobku) se směs 
poměrně rychle zahřeje na tzv. tavicí teplotu, která se 
obvykle pohybuje v intervalu 90–100 °C. Záhřev je pro-
váděn buď pouze mezipláštěm, nebo v současnosti spíše 
v kombinaci se vstřikem páry (v tomto případě je třeba 
při dávkování pitné vody zohlednit obsah vody získaný 
kondenzací par). Tavicí teplota se za stálého míchání 
udržuje zpravidla několik desítek sekund. Po kontrole 
vlastností se tavenina balí;

4.  balení taveniny, chlazení, skladování a expedice – 
v České republice jsou tavené sýry baleny většinou do 
hliníkových fólií (lakovaných z vnitřní strany), které jsou 
následně zavařeny. V poslední době se stále více využívá 
i plastových kelímků s přivařitelným víčkem. Minoritně 
je možné najít i další obaly, jako jsou například tuby, skle-
nice, střívka různých materiálů nebo kovové konzervy. 
Při balení je důležitá teplota taveniny, která by neměla 
klesnout pod cca 70 °C, a to nejen z důvodu snadného 
balení (se snižující se teplotou tavenina „tuhne“), ale 
také z důvodu snížení pravděpodobnosti mikrobiální 
kontaminace. Zabalené a vychlazené výrobky se ucho-
vávají při teplotách 4–8 °C.

Kromě diskontinuálního procesu se již do České repub-
liky dostala zařízení vyrábějící tavené sýry v tzv. kontinuálním 
procesu. Informací o tomto způsobu není mnoho. Jedná 
se zřejmě o záhřev směsi v tenké vrstvě na teploty řádově 
130–145 °C po dobu několika málo sekund. Následuje fáze 
krémování za stálého míchání při nižších teplotách a také 
balení výrobku. Proces je veden v aseptických podmínkách, 
což zabezpečuje delší trvanlivost těchto potravin.

Analogy tavených sýrů

Kromě tavených sýrů, ve kterých stále ještě převažují tra-
diční suroviny, lze na trhu nalézt i tzv. analogy tavených sýrů. 
Jedná se o produkty, kde je některá z mléčných složek čás-
tečně nebo zcela nahrazena surovinami rostlinného původu. 
Nejběžněji můžeme na našem trhu najít výrobky, kde je část 
mléčného tuku nahrazena tukem rostlinným. Tyto výrobky 
mají často přednost nižších výrobních nákladů, neboť rela-
tivně nákladnější surovina živočišného původu je nahrazena 
relativně levnějším rostlinným substitutem. Své uplatnění 
mají tyto produkty v kuchyních i provozovnách fast-food. 
Stále častěji si k nim hledá cestu i konečný spotřebitel. Česká 
legislativa prozatím pojem „analog taveného sýra“ ani jiný 
pojem pro tyto produkty nezavedla. V praxi se pro ně používá 
velmi podobných názvů jako pro „běžné“ tavené sýry, kde se 
ale vynechává slovo „sýr“, které se v těchto případech použít 
nesmí. Najdeme tedy názvy typu: „tavený výrobek“, „tavená 
pomazánka“ apod.

Tavené sýry ve výživě člověka

Nutriční hodnota tavených sýrů, popř. jejich analogů je 
podmíněna surovinovou skladbou použitou při jejich výrobě. 
Hlavní bílkovinou tradičních tavených sýrů je kasein, který 
má vysokou biologickou hodnotu. Další významnou složkou 
tavených sýrů je mléčný tuk s vzájemným poměrem nasy-
cených, mononenasycených a polynenasycených mastných 
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kyselin přibližně 1 : 0,35 : 0,07. Tento poměr sice neodpovídá 
nejnovějším výživovým doporučením (1 : 1,4 : 0,6), na druhé 
straně by však tento fakt neměl vést k odmítání tavených sýrů 
a mléčných výrobků vůbec. Výše uvedený ideální poměr však 
neobsahuje prakticky žádná potravina (až na výjimky). Jedná 
se ve skutečnosti o doporučený příjem mastných kyselin 
v celé stravě za určité období, nikoliv v jednotlivých potravi-
nách a pokrmech. Není tedy důvod k odmítání tavených sýrů 
ani mléčných produktů. Je „pouze“ třeba kombinovat mléčné 
výrobky s jinými potravinami, které dodají mononenasycené 
a především polynenasycené mastné kyseliny tak, aby byl 
naplněn optimální poměr nasycených, mononenasycených 
a polynenasycených mastných kyselin v naší stravě.

Tavené sýry jsou rovněž zdrojem vápníku, jehož nízký 
příjem je v poslední době hojně diskutován v souvislosti 
s celou řadou onemocnění. Doporučený příjem tohoto prvku 
se pro průměrného obyvatele pohybuje přibližně v rozsahu 
800–1200 mg za den. Pro dospívající a starší osoby a dále pro 
těhotné a kojící ženy se uvádí doporučení vyšší (až 2000 mg). 
Za nejvýznamnější zdroje vápníku jsou považovány mléko 
a mléčné výrobky, ze kterých může lidský organizmus vápník 
dobře využít. Naopak řada rostlinných zdrojů je (i přes relativně 
vysoký obsah vápníku) považována za horší zdroj, a to zejména 
z důvodu snížené využitelnosti vápníku v důsledku vazeb na 
sloučeniny, jako například oxaláty nebo fytáty. V této souvis-
losti je často diskutována i využitelnost vápníku z tavených 
sýrů, a to zejména v souvislosti s obsahem fosforečnanových 
tavicích solí. Jednoznačný názor v této oblasti není. Lze však 
předpokládat, že využitelnost vápníku z tavených sýrů je sice 
mírně nižší než u mléka či fermentovaných mléčných výrobků, 
na druhé straně stále vyšší než u řady rostlinných zdrojů. 

Tavené sýry patří mezi spotřebitelsky oblíbené mléčné 
výrobky, u kterých není nejmenšího důvodu pro vylučování 
z naší stravy. Na druhé straně však není ani zvláštní důvod, 
proč je požívat v nadbytku, což je však pravidlo platící obecně 
pro všechny potraviny, resp. pokrmy. 

Mikrobiologická charakteristika tavených sýrů

Diskontinuální proces výroby tavených sýrů je z hlediska 
používaných tavicích teplot (obecně < 100 °C) a s přihléd-
nutím k pH (obvykle 5,6–6,1) možno považovat za „pasteraci 
sýra“, při které dojde k usmrcení vegetativních forem mikro-
organizmů. Při výrobě tavených sýrů (při dodržení odpovída-
jících teplot a časů) lze očekávat inaktivaci většiny bakterií, 
např. zástupců čeledi Enterobacteriaceae (např. Escherichia 
coli, dále zástupci rodů Salmonella, Shigella, Proteus, Ser-
ratia a další). Bakteriální spory (jsou-li přítomny) však výše 
zmíněné tavicí teploty zpravidla přežívají a při daném pH 
a skladovacích teplotách může dojít k jejich germinaci (vyklí-
čení). Z mikrobiologického hlediska je potom největším pro-
blémem kontaminace tavených sýrů sporulujícími tyčinkami 
rodů Bacillus a Clostridium. Bacillus subtilis, Bacillus brevis 
a Bacillus cereus var. mycoides jsou nežádoucí hlavně tvorbou 
hořké chuti. Zvláště nežádoucí jsou sporulující mikroorga-
nizmy druhů Clostridium butyricum, Clostridium tyrobuty-
ricum, které jsou považovány za původce duření sýrů, a dále 
Clostridium sporogenes a Clostridium lentoputrescens, které 
mohou způsobovat bílou hnilobu sýrů. Vzhledem k výše uve-
denému závisí trvanlivost a jakost tavených sýrů převážně na 
mikrobiologické kvalitě použité suroviny, na dodržování hygie-
nických podmínek během výroby, na jakosti obalů a způsobu 
skladování (zejména teplotě). K trvanlivosti tavených sýrů lze 
přispět i vhodnou volbou tavicích solí. Bylo zjištěno, že růst 
některých mikroorganizmů může být inhibován polyfosfo-
rečnany. Podle některých prací mohou polyfosforečnany inhi-
bovat růst vegetativních forem sporulujících bakterií rodů 
Clostridium i Bacillus. 

Mikrobiální jakost tavených sýrů závisí také na sekun-
dárních vlivech, které jsou většinou spojeny s dalšími mož-
nostmi kontaminace během výroby, balení a distribuce těchto 
produktů. Vzhledem k nízkým skladovacím teplotám (4–8 °C)

Foto: Veronika Ovísková
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jsou pak mikrobiologické vady tavených sýrů způsobovány 
zejména psychrotrofními mikroorganizmy nebo mikroor-
ganizmy schopnými růst při atmosféře s nízkým obsahem 
kyslíku. Z dalších mikroorganizmů, které jsou považovány 
za patogenní a které jsou schopny přežít tavicí teplotu nebo 
které se do tavených sýrů mohou dostat jako sekundární kon-
taminanty, lze jmenovat Staphylococcus aureus a Listeria 
monocytogenes. Pravděpodobnost nežádoucí kontaminace 
lze minimalizovat např. aplikací bakteriocinů (bakteriocin – 
antimikrobiální látka peptidového charakteru produkovaná 
bakteriemi, která neinhibuje růst producenta). Tavené sýry 
mohou být také kontaminovány mikromycetami. Na zhoršení 
jakosti se podílejí nejčastěji zástupci rodu Penicillium (P. com-
mune, P. roqueforti aj.). Z tavených sýrů bývají také často izo-
lovány kvasinky a kvasinkám podobné mikroorganizmy. Tyto 
mikroorganizmy mohou v tavených sýrech vytvářet různé 
skvrny, popř. změny chuti a vůně výrobku. 

Bližší informace o mikrobiologické jakosti tavených 
sýrů a o faktorech, které na ni působí, jsou uvedeny například 
ve dvou článcích uveřejněných v Mlékařských listech – zpra-
vodaji č. 120 a 121 z roku 2010.

Při použití kontinuálního výrobního postupu se jedná 
o kombinace teplot a časů, které jsou schopny zabezpečit 
prakticky sterilační efekt, tj. kromě vegetativních forem mik-
roorganizmů jsou inaktivovány i bakteriální spory. Pokud je 
výroba i následné balení prováděno za aseptických podmínek, 
jedná se o výrobek dlouhodobě skladovatelný. Další možností 
prodloužení údržnosti tavených sýrů (až na 30 měsíců), a to 
i při teplotách okolo 20 °C, je jejich sterilace ve vhodných oba-
lech (teploty kolem 120 °C s výdrží cca 10 minut). Jedná se 
však o speciální výrobu, která byla v posledních 10 letech rea-
lizována prakticky pouze v souvislosti s kompletací bojových 
dávek potravin pro Armádu České republiky (balíčků potravin 
zajišťujících stravu na 24 hodin), popřípadě s řešením stravo-
vání členů Integrovaného záchranného systému při jejich ope-
račním nasazení. Běžně se tyto produkty prozatím nevyrábějí.

Celkově je však možno říci, že při dodržování pravidel 
výběru kvalitní nekontaminované suroviny a pravidel správné 
hygienické praxe ve výrobě i skladování je z mikrobiologic-
kého hlediska tavený sýr bezpečnou potravinou pro spotře-
bitele. 

Konzistence tavených sýrů

Jedním z nejsledovanějších senzorických znaků u tave-
ných sýrů, na který kladou spotřebitelé i výrobci vedle chuti 
a vůně velký důraz, je jejich konzistence. V České republice 
zaujímají největší podíl konzumace především roztíratelné 
tavené sýry. Stále častěji si však spotřebitelé hledají cestu k tzv. 
plátkům tavených sýrů, popř. k taveným sýrům na strouhání. 
Konzistenci tavených sýrů je možné ovlivnit celou řadou fak-
torů, které lze podle povahy rozdělit do tří velkých skupin:

1.  složení surovinové směsi – zejména druh sýra a stupeň 
jeho zralosti, obsah sušiny a obsah tuku v sušině, obsah 
bílkovin, hodnota pH, podíl vápenatých iontů v tave-
nině, množství tzv. krému, obsah laktózy. Podstatným 
činitelem ovlivňujícím konzistenci tavených sýrů je 
množství a poměr jednotlivých tavicích solí a přítom-
nost stabilizátorů a modifi kátorů konzistence (například 
hydrokoloidů), popřípadě dalších přídatných látek;

2.  způsob zpracování a chlazení taveniny – sem patří 
zejména teplota tavení, délka tavicího procesu a inten-
zita míchání;

3.  délka a podmínky skladování – zde sehrávají roli 

především teplota skladování a bariérové vlastnosti 
obalu taveného sýra.
Odhadnout konzistenci taveného sýra není vůbec jed-

noduché. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé faktory nepůsobí 
odděleně, ale současně. Navíc vztahy mezi jednotlivými fak-
tory mohou být synergické anebo antagonistické. Podrobněji 
se konzistencí zabývá například monografi e Základní prin-
cipy výroby tavených sýrů vydaná v roce 2009 na Mendlově 
univerzitě v Brně.

Výzkum v oblasti tavených sýrů

Tavené sýry patří ke komoditám, které jsou v současné 
době předmětem zájmu mnoha výzkumných týmů nejen 
v České republice, ale celosvětově. Podíváme-li se na publi-
kace z posledních 20 let, pak zde můžeme vytýčit přibližně
5 oblastí, kterým se věnuje zvýšená pozornost:

1.  použití stabilizátorů a modifi kátorů konzistence – stu-
dují se jednotlivé hydrokoloidy (například nativní 
a modifikované škroby, karagenany, pektiny, různé 
gumy apod.) a změny funkčních vlastností tavených 
sýrů v důsledku jejich aplikace při různých koncentra-
cích, popř. kombinacích. Dopad na praxi je významný 
– dnes již valná většina tavených sýrů a jejich analogů 
obsahuje některé z výše uvedených látek (čtenáři si toto 
mohou snadno ověřit přečtením složení tavených sýrů 
na obalech výrobků);

2.  vývoj analogů tavených sýrů a optimalizace jejich 
organoleptických vlastností – výzkumy v této oblasti 
si kladou za cíl především snížit náklady na produkci 
těchto výrobků, resp. poskytnout spotřebiteli výrobek, 
který bude mít prakticky identické funkční vlastnosti 
jako „běžné“ tavené sýry;

3.  vývoj tavených sýrů se sníženým obsahem tuku – tento 
výzkum vyplývá z požadavků určitého segmentu trhu – 
spotřebitelů, kteří vyžadují výrobky s nižším množstvím 
tuku. Při podstatném snížení obsahu tuku se tavený sýr 
může stát chuťově prázdným. Výzkum se tedy orientuje 
především na překonání problému plnosti chuti;

4.  studium účinku jednotlivých tavicích solí i jejich směsí – 
jak již bylo uvedeno výše, není publikováno mnoho prací, 
které by podrobně popisovaly účinky jednotlivých tavicích 
solí a jejich směsí na funkční vlastnosti tavených sýrů. Lze 
tedy očekávat, že v relativně krátké době budou publiko-
vány práce, které se budou systematicky zabývat aplikací 
defi novaných směsí tavicích solí do tavených sýrů;

5.  hledání náhrad tradičních tavicích solí – na základě pub-
likovaných údajů lze očekávat, že budou nalezeny látky, 
které budou schopny nahradit tradiční tavicí soli fosfo-
rečnanového anebo citranového typu. K takovým sub-
stitutům mohou patřit například některé hydrokoloidy 
nebo dikarboxylové kyseliny. V budoucnu se tedy prav-
děpodobně budeme mít možnost setkat s novým typem 
tavených sýrů. Na druhé straně však nelze předpokládat, 
že by došlo k úplnému vytěsnění tradičních tavicích solí. 
Bude se zřejmě jednat spíše o alternativu, kterou může 
přivítat určitý okruh spotřebitelů. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavá témata, 

a s ohledem na to, že se výsledky výše naznačených výzkum-
ných oblastí poměrně rychle dostávají do praktických aplikací 
k výrobcům, pokusíme se v dalších číslech přinést jejich cha-
rakteristiku a soudobé poznatky.

Použitá literatura u autorů článku.

�
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TAVENÉ SÝRY
– švýcarský 

vynález, ale tak 
trochu český 

fenomén
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Českomoravský svaz mlékárenský,
LADISLAV LIKLER,
Laktos Collection

100 let tavených sýrů (L. Likler)

Za vznikem tavených sýrů stál obchodní zájem Švýcarska, 
které na přelomu 19. a 20. století vyváželo své tvrdé sýry 

do zámoří, převážně do USA. Sýry byly přepravovány lodí, a 
protože během dlouhých plaveb nebyly prostory se sýry do-
statečně chlazeny, docházelo k výraznému zhoršování jejich 
jakosti. Byl tady úkol prodloužit dobu trvanlivosti sýrů, které 
byly dodávány do zemí s teplým podnebím či dopravovány na 
velkou vzdálenost. V roce 1911 se tento úkol podařilo vyřešit 
fi rmě Gerber.

Firma Gerber a spol. byla založena v roce 1836 Johanem 
a Christianem Gerberovými ve švýcarském městečku Thun. 
Později do společnosti vstoupil i jejich nejmladší bratr Frid-
rich. Během prvních 75 let byla jejich výroba a export ori-
entovány na ementál. V roce 1905 začali tehdejší majitelé 
Walter Gerber a Fritz Stattler experimentovat s výrobou 
sýra v menším balení a schopností sýra vydržet delší dobu 
i v teplém prostředí. Tyto dlouhodobé a nákladné experimenty 
vedly v roce 1911 k úspěchu – ke vzniku tavených sýrů. Jejich 
výroba se rychle rozšířila po Švýcarsku, Evropě a následně po 
celém světě. 

Počátek výroby tavených – ve Švýcarsku byl používa-
nější název krabičkových – sýrů byl dlouho zahalen tajem-
stvím. Oba sýraři o svých pokusech nikdy nemluvili a ani 
v jejich poznámkách se nenašlo mnoho záznamů o zkouš-
kách. Důvodem byl fakt, že ve Švýcarsku nebylo možné 
nechat si patentovat postup při výrobě jakékoli potraviny. Do 
vývoje a zkoušek vkládaly obě rodiny značné fi nanční pro-
středky a nebyla jistota, že zkoušky a výzkum budou úspěšné. 

Oba výzkumníci navíc nebyli chemici, ale obchodníci s vel-
kými znalostmi vlastností sýrů. 

První tavené sýry byly vyráběny ručně. V prvním roce 
výroby se podařilo za směnu zabalit 100 krabiček s nedě-
leným obsahem o váze 250 g. Pro srovnání – denní produkce 
fi rmy Gerber v roce 1976 činila 100 000 krabiček, dělených 
na 3, 6 a 12 dílků.

Nezávisle na výrobě švýcarských tavených sýrů bylo 
s touto výrobou započato ve Spojených státech amerických. 
V roce 1916 vyrobily tavený sýr již také fi rmy Kraft Cheese 
Co. a Phenix Cheese Co. v Chicagu a nový produkt byl velmi 
podobný švýcarským sýrům. Firma Kraft dodávala tavený sýr 
v plechových krabičkách pro vojska bojující v Evropě v 1. svě-
tové válce.

Další evropskou zemí, která zahájila po Švýcarsku výrobu 
tavených sýrů, byla Francie. Výroba se zde poprvé uskutečnila 
ve společnosti Graf v městečku Dole (později fi rma přejmeno-
vána na Fromageries BEL). V Německu byla první tavírnou 
fi rma Wiedemann v bavorském Wangenu, která výrobu zahá-
jila v roce 1921. V roce 1933 tavilo sýry 60 sýráren, z toho 
40 jich bylo v Bavorsku. Ty byly sdruženy ve svazu „Verband 
deutschen Konserven Käse-fabrikanten“ v Kemptenu. Tavily 
se převážně tvrdé sýry, na tavení se dovážel i fi nský ementál. 

Na území Československa vyrobila první tavený sýr fi rma 
Bloch ve Vodňanech pod značkou Simplon. Prvním průkop-
níkem tavení sýrů u nás byl obchodní rada Ladislav Hertl. 

Ing. Jaroslav Dvořák v „Otázkách mlékařských“ v roce 
1933 uvádí, že v tomto roce se v Československu zabývalo 
tavenými sýry 27 fi rem, ale jen čtyři z nich byly specializo-
vány pouze na výrobu tavených sýrů, ostatní byly jen připo-
jeny k mlékárnám nebo sýrárnám. V roce 1932 bylo založeno 
Sdružení pro výrobu tavených sýrů se sídlem v Trojské mlé-
kárně. Organizace tavírny informovala a prováděla poraden-
skou činnost a měla za úkol omezit objem dodávek tavených 
sýrů ze Švýcarska. Dovoz činil přes 50 vagonů ročně, a to 
bylo na tehdejší spotřebu skutečně hodně. Sýry dovážely spo-
lečnosti Zingg, Tiger, Probst, Mauerhofer, Lehman, Bürki, 
Gerber, Käse export a další. Export z ČSR jako protiváhu se 
nedařilo zajistit pro nízké dotace.

Tabulka:   Sýrárny  s výrobou tavených sýrů
do znárodnění 

Praha

Laktos, První akciová mlékárna 
Nusle, Radlická mlékárna, Společnost 
Mlékařských družstev, Trojská 
mlékárna, Vysočanská mlékárna
L. Frey, Waltrova mlékárna

Střední Čechy Kačice, Kolín, Kutná Hora, Nymburk

Jižní Čechy
Vodňany, Tábor, Řípec, Veselí-Mezimos-
tí, Jindřichův Hradec, Jarošov,
Nové Hrady

Západní Čechy Karlovy Vary, Klatovy, Nýrsko

Severní Čechy Velký Valtínov

Východní Čechy

Dolní Dobrouč, Dvůr Králové, Hradec 
Králové, Klášterec nad Orlicí, Kostelec 
nad Orlicí, Přibyslav, Ronov nad 
Doubravou, Slatina nad Dubnicí, 
Úhřetice

Jižní Morava Hodonín, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Kroměříž, Kyjov, Nezamyslice

Severní Morava Chudobín – Litovel, Troubky

Na Slovensku byly dvě velké tavírny Wittmann Zvolen 
a Peter Molec, Zvolenská Slatina a dalších pět méně význam-
ných závodů. 

 Ing. Jiří Kopáček, CSc.                   Ladislav Likler                        
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Současnost výroby tavených sýrů
v České republice (J. Kopáček)

Mluvíme-li o českém 
mlékárenství,  nesmíme 
v žádném případě zapo-
menout zmínit tavírenství. 
Výroba tavených sýrů má 
v České republice nejenom 
dlouholetou tradici zapo-
čatou již ve třicátých letech 
minulého století, ale dnes 
naše země také patří mezi 
nejvýznamnější výrobce 
tavených sýrů vůbec. Vždyť 
nás už po několik let zdobí 
senzační „světový rekord“ 
ve spotřebě, která dosahuje 
více než 2,5 kg tavených sýrů 
na osobu a rok. A vysvětlení, 
proč tomu tak vlastně je, je 
velmi prosté:

Tavené sýry a tavené 
pomazánky u nás patří k vel-
mi oblíbeným mléčným pro-
duktům. Milují je zejména 
děti a mládež, chutnají i nám 
dospělým a samozřejmě jsou z pohledu výživy výhodnou potra-
vinou také pro skupinu seniorů. Přednosti tavených sýrů spo-
čívají zejména v jejich praktickém spotřebitelském balení, 
přijatelné ceně, konzumenty tolik žádané roztíratelné konzis-
tenci a zejména také v širokém spektru chuťových variací, které 
tato výrobková skupina nabízí. A samozřejmě také kvůli jejich 
výživové hodnotě – výrobky obsahují jednak neocenitelnou 
mléčnou bílkovinu, lehce stravitelný a prospěšný mléčný tuk 
a celou řadu minerálních látek a vitaminů, z nichž samozřejmě 
přední místo zaujímá vápník. Nabídka tavených výrobků je 

rovněž pestrá z pohledu energetického: jsou zde výrobky sme-
tanové, vysokotučné, střednětučné, nízkotučné i takové, které 
splňují kritéria pro označení „light“. Novinkou v sortimentu 
tavených sýrů jsou dnes již také bioprodukty.

Tavené sýry a tavené sýrové výrobky a pomazánky jsou 
navíc mléčnými produkty, které opravdu chutnají. Jsou to 
prostě moderní, konvenientní potraviny, které nacházejí 
široké uplatnění ve studené i teplé kuchyni, ale především 
„jen tak“ jako sýrová pomazánka na pečivo.

Oblíbenost tavených sýrů a jejich význam v českém jídel-
níčku je nesporný a uvědomovali si to vždy i čeští mlékaři. 
Proto také téměř každý významnější mlékárenský podnik 
u nás provozoval alespoň jednu tavírnu. V současné době se 
tavené výrobky a tavené speciality vyrábějí v 13 provozech 
a mezi nejvýznamnější patří zejména tyto:

TPK spol. s r. o. Hodonín

Zdejší tavírna patří k nejvýznamnějším 
výrobcům tavených sýrů v České repub-
lice a dnes je také z pohledu objemu výroby 
největší z nich. Společnost je členem mezi-
národního koncernu Bongrain, světového 
producenta sýrů. Spotřebitelé si oblíbili 
zejména zdejší značky Apetito, Maratonec 
a Javor. Nadstandardní kvalitu svých pro-

duktů může tento výrobce zaručit díky špičkovému moder-
nímu provozu splňujícím ta nejpřísnější kritéria kladená na 
evropské potravinářské podniky. Kvalitu zdejších sýrů znají 
již dnes také spotřebitelé v zahraničí.

BEL Sýry Česko, a. s. 

Společnost, která působí 
na českém trhu více než 10 let, 
je součástí francouzské skupi-
ny Fromageries Bel, která je 
uznávána též jako mezinárod-

ní výrobce značkových sýrů prodávaných ve více než
120 zemích světa a kterou v minulosti i současnosti prosla-
vila především známá značka Veselá kráva. V české tavírně, 
která je situována do Želetavy v kraji Vysočina, se však vyrá-
bějí jiné, neméně oblíbené značky české, kterými jsou pře-
devším Smetanito, Želetava, Nový Smetanový, Tomík, 
Tomíček a další. BEL Sýry Česko, a. s., se řadí mezi nejvý-
znamnější dodavatele tavených sýrů v České republice (vlast-
ních i dovozových) s objemovým i hodnotovým podílem na 
trhu téměř 50 % (zdroj: MEMRB 2008), přičemž tento podíl 
stabilně posiluje. 

MADETA a. s.

Madeta je především tra-
diční a ryze českou společností 
operující na území jižních Čech, 
která se specializuje na výrobu 

a prodej širokého sortimentu mléčných výrobků, tavené sýry 
samozřejmě nevyjímaje. Ty se vyrábějí v závodě Řípec již od 
30. let minulého století, a kdo by neznal především tradiční 
a velmi populární značky Madetka, Lipno, Primator a nově 
třeba Lipánek, ale ještě mnoho a mnoho dalších. O Madetě se 
v minulosti říkalo, že „…nenajdete ve světě, sýry jako v Madetě“, 
což o kvalitě zdejších tavených sýrů určitě platí dvojnásob. 

První český tavený sýr ve kvalitě bio vyrobila v roce 2009 zápa-
dočeská tavírna TANY. Pro tavení se používají výlučně kon-
trolované a certifi kované bioprodukty a v technologii nejsou 
použity fosfátové tavicí soli, které přísná pravidla pro biový-
robky vylučují. K emulzifi kaci a krémování taveniny se proto ve 
velmi omezeném množství používají pouze povolené citráty.

Tavené sýry se vyrábějí mle-
tím, mícháním a tavením 
směsi přírodních sýrů a dal-
ších surovin a přísad.  Teplota 
tavení se většinou pohybuje 
nad 80 °C.
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TANY, spol. s r. o.

V předhůří Šumavy, v měs-
tečku Nýrsku, působí tato menší, 
tak trochu rodinná tavírenská spo-
lečnost, která je dnes pevně spo-
jena s českým trhem tavených sýrů 
a úspěšně odolává tvrdé konkurenci velkých mlékárenských 
hráčů. Výroba sýrů v Nýrsku započala sice již ve 40. letech 
minulého století, novodobá historie se však datuje teprve na 
počátek devadesátých let, kdy byla založena dnešní společ-
nost TANY. Zastřešující ochranou značkou je logo společ-
nosti TANY, mezi spotřebiteli je však daleko známější značka 
DELICATO, tvořící základ hlavní výrobkové řady. TANY 
bylo také první českým výrobcem, kterému se v loňském roce 
podařilo uvést na trh první český Bio tavený sýr.

Mlékárna Klatovy a. s.

Západočeská společnost 
s bohatou sýrařskou tradicí se 
stala před třemi lety součástí nej-
větší mlékárenské skupiny světa 
LACTALIS. I zde je samozřejmě 
výrobní program zaměřen kromě 
přírodních sýrů na moderní 
výrobu sýrů tavených. Výroba zde 
pozvolna stoupá a úspěšně dohání 
největší české lídry trhu. Marketingový koncept je založen na 
světově proslulé značce President, kterou nově nesou i místní 
klatovské tavené sýry.

Tavené sýry u nás dále v menší míře ještě produkují např. 
KROMILK, a. s.,  Kroměříž, NET KRALOVICE, spol. s r. o., 
LAKTOS, a. s., Praha, Moravia Lacto a. s., Jihlava, Salix s. r. o.
Chotusice a některé další provozy.

Na následujícím obrázku je znázorněn vývoj výroby 
tavených sýrů v posledních několika letech. Jakkoliv je z grafu 
patrné, že výroba nyní klesá, neznamená to v žádném případě, 
že by se těchto výrobků u nás zkonzumovalo méně. Spotřeba 
zůstává dlouhodobě stabilní a na vysoké úrovni přes 2,5 kg 
a výrobní pokles je spíše dán skutečností, že zejména nad-
národní společnosti působící na českém tavírenském trhu 

přesouvají část své výroby do provozů v zahraničí, např. na 
Slovensko nebo do Polska, a tyto výrobky se poté dostávají 
zpět na český trh.

Pro výrobu tavených sýrů se dnes používají jen ty nejlepší 
suroviny a ingredience prvotřídní kvality. Těmi jsou především 
vyzrálé přírodní sýry v konzumní kvalitě, mlékárenské máslo 
a tvaroh, ale také sušené mléko či sušená syrovátka, a samo-
zřejmě vysoce kvalitní ochucující složky. Spotřebitelé nemu-
sejí mít jakékoliv obavy, že by snad tyto výrobky byly vyráběny 
z méně kvalitních surovin nebo snad odpadů. Tavírenský 
závod se při příjmu surovin chová jako jakýkoli jiný potravi-
nářský závod a v případě, že se při přejímce surovin vyskytne 
vážný nedostatek, je takováto surovina vyloučena z výroby 
a vrácena dodavateli. Navíc probíhá celý výrobní proces pod 
přísným dohledem státní veterinární správy a jiných nezávis-
lých dozorových orgánů stejně tak, jak je tomu při potravinář-
ském zpracování surovin živočišného původu. Tavené sýry 
jsou tedy bezpečné a zaručeně zdravé potraviny.

Tavírenství v České republice je vyspělým průmyslovým 
oborem a má rozhodně dobré předpoklady a ambice, jak si 
udržet spotřebitele a spíše ještě získat nové zákazníky. Co 
by mu určitě ještě prospělo, by mohl být významnější vývoz 
našich kvalitních produktů na evropské či světové trhy. Tento 
úkol není v konkurenci významných světových hráčů, tedy 
např. Francie, Německa či Nizozemí, vůbec snadný, ale snad 
se nám přesto v budoucnu podaří obsadit i některé nové trhy 
a odbytové kanály. 

Čeští výrobci tavených sýrů jsou dnes zastoupeni rovněž 
v evropském svazu ASSIFONTE, který sdružuje státy s nejvý-
znamnější výrobou tavených sýrů a tavených výrobků, a v této 
organizaci mají také zastoupení v řídícím orgánu (Comité 
Directeur). Význam práce zmíněné organizace spočívá pře-
devším v hájení zájmu tavírenského průmyslu vůči evropským 
i světovým institucím, ve spolupráci při tvorbě legislativních 
předpisů a nových právních norem a v distribuci důležitých 
informací z oboru mezi své členy.

V příštím roce uběhne sto let od zahájení výroby tave-
ných sýrů, nebo lépe řečeno od tohoto zajímavého švýcar-
ského „vynálezu“. Čeští mlékaři by rádi na tuto událost upo-
zornili jak odbornou, tak i laickou veřejnost, a připravují proto 
setkání s mezinárodní účastí, na kterém bude zorganizována 
výstava a ochutnávka tavených sýrů z celého světa, výstava 
historických sýrových etiket a obalů pro tyto výrobky dopl-
něná několika vystoupeními předních tavírenských odbor-
níků. O této akci vás budeme zajisté na stránkách našeho 
magazínu ještě informovat.  �
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IREKS ENZYMA s.r.o.
Kšírova 257
619 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 543 250 155
Fax: +420 543 250 159
E-mail: info@ireks-enzyma.cz
www.ireks-enzyma.cz

ADAM chléb pro muže 
a EVA chléb pro ženy – dvě chutě, 
dvojí obsah zdravých látek.

Žádejte u svého pekaře.

Tyto druhy chlebů 

dosud na trhu chyběly.

Chuť je přizpůsobena preferencím obou skupin: muži dávají přednost  
sladovějším výrobkům s lehce nahořklou chutí, ženy mají raději neutrální  
nebo sladší výrobky.
Obsah celozrnných částic je také uzpůsoben přáním obou pohlaví: muži 
většinou odmítají vysoké množství zrnin a semínek, ženy naopak vítají jejich 
bohaté zastoupení.
Proč jíst ADAM a EVA chleby? 
Mají vynikající chuť a přispívají ke zdravému způsobu života díky celé škále 
látek doporučovaných nutričními odborníky:
 - Vláknina, vybrané vitamíny a minerály jsou deklarované procenty 
  DDD (denní doporučovaná dávka).
 - Dále obsahují zdraví prospěšné látky pocházející ze surovin rostlinného
  původu: rozpustnou prebiotickou vlákninu inulin, nenasycené mastné 
  kyseliny omega -3 a omega - 6, rozpustnou vlákninu z ovsa β-glukany 
  a sójové isoflavony.
Co všechno si můžete přečíst na obalech chlebů?

Výživová tvrzení  
ve 100 g výrobku:

EVA chléb EVA chléb ADAM chléb ADAM chléb

Celková přirozená vláknina 10 g 33 % DDD 8,5 g 28 % DDD

Vitamin E (Tokoferol) 2,58 mg 21 % DDD - -

Vápník (Calcium) 146 mg 18 % DDD 150 mg 18 % DDD

Hořčík (Magnesium) 141 mg 37 % DDD 146 mg 38 % DDD

Kyselina listová (Folacin) 76 μg 38 % DDD - -
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11

 * Zdroj: Data vyjadřují nárůst prodejů při a po promo akci, která probíhala v hypermarketech Interspar v období 16.–29. 6. 2010.

 LOGO FUNGUJE JAKO 

AKCELERÁTOR TRŽEB 

INOVOVANÝCH PRODUKTŮ

 Z TRADIČNÍHO 

TRHU ŘÍKÁ, ŽE

logo ovlivňuje 

zalistování oceněných 

výrobků

  75 % 
PRACOVNÍKŮ 
S ROZHODOVACÍMI 
PRAVOMOCEMI 

  70 %  SPOTŘEBITELŮ JE PŘI NÁKUPU

 OVLIVNĚNO LOGEM 

Volba spotřebitelů

– Nejlepší novinka

92 %   
PRACOVNÍKŮ S ROZHODOVACÍMI PRAVOMOCEMI 

 Z MEZINÁRODNÍCH ŘETĚZCŮ

zná logo

 +127 %  
 ČINIL BĚHEM

 PROMO AKCE 

NÁRŮST PRODEJE 

KOŠÍKU
37 vítězných 

výrobků*

 +22 %
 ČINIL NÁRŮST 
PRODEJŮ

 TĚCHTO VÝROBKŮ

po skončení promo akce* 

NOVÝ ROČNÍK JIŽ OTEVŘEN! 
Přihlaste své novinky

KATEŘINA VÁLKOVÁ
project manager

katerina.valkova@atoz.cz

www.volba-spotrebitelu.cz

Ř Á Á

KONTAKT:

+420 605 494 996
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Skupina Bel
v České republice

V letošním roce uplynulo 10 let od chvíle, kdy skupina
Fromageries Bel vstoupila „de jure“ na český trh. To se 
uskutečnilo prostřednictvím akvizice Želetavské sýrárny, 
a. s., jednoho z největších výrobců tavených sýrů v České 
republice. 

Skupina Bel však „operovala“ na českém trhu již o mnoho 
let dříve, a to svými „vlajkovými loděmi“ v podobě značek 

Veselá kráva, KIRI a MiniBabybel. Distribuce byla realizová-
na ve spolupráci se společností DANONE. Již v té době jsme 
byli inovátory trhu tavených sýrů, protože Veselá kráva byla 
první značka taveného sýra, která byla prezentována pro-
střednictvím televizní reklamy. Tento počin se výrazně proje-
vuje i nyní, kdy čeští konzumenti považují Veselou krávu za 
českou značku, což nás samozřejmě těší.

Společnost Bel byla založena ve Francii panem Leonem 
Belem na konci 19. století a ten jako první na světě začal 
tavené sýry vyrábět průmyslově. Na těchto základech bylo 
následně vybudováno imperium Bel, v jehož čele dodnes stojí 
potomci pana Bela. V současné době najdete společnost Bel 
ve více než 120 zemích, je největším výrobcem tavených por-
covaných sýrů na světě s obratem 2,2 miliard eur a zaměst-
nává cca 11 500 lidí.

V České republice patří do skupiny Bel 3 společnosti:
–  BEL Sýry Česko, a. s. – do jeho portfolia patří značkové 

tavené sýry Veselá kráva, KIRI, Smetanito, Želetava 
a Matador, čerstvé sýry Gervais a Almette a tvrdé sýry Leer-
dammer a MiniBabybel.

–  Jaroměřická mlékárna, a. s., a J+R Moravské Budějovice 
spol. s r. o., které jsou na trhu realizovány prostřednictvím 
Jaroměřické mlékárny a jsou významnými hráči na trhu 
tvarohu, pomazánkových másel a tvrdých sýrů.

Rozhodující aktivity Bel jsou zaměřeny na core busi-
ness, který je zajišťován především společností BEL Sýry 
Česko, a. s. Tento akcent je zcela zřejmý a vychází ze skuteč-
nosti, že v České republice je nejvyšší spotřeba tavených sýrů 
na světě v přepočtu na jednoho obyvatele (přibližně 2,2 kg
na hlavu), a to skýtá dostatečně velký prostor pro rozvoj busi-
nessu. Zde je nutné konstatovat, že BEL sýry Česko, a. s., 
je téměř s padesátiprocentním podílem největším aktérem 
českého trhu. Výrobky s logem Bel můžete najít na regálech 
všech mezinárodních retailových řetězců a v podstatě všech 
lokálních maloobchodníků. Značka Veselá kráva je nejzná-
mější značkou tavených sýrů v České republice a zná ji téměř 
100 % spotřebitelů.

Historie společnosti BEL Sýry Česko, a. s.,
na českém trhu 

�  1995 – skupina Bel vstupuje na trh prostřednictvím distri-
buční sítě Danone, a. s. (uvedení značky a výrobků Veselá 
kráva)

�  6/2000 – akvizice společnosti Želetavské sýrárny, a. s., 
předního výrobce tavených sýrů na trhu

�  1/2001 – otevření fi liálky v Praze (Želetavská sýrárna, a. s.
– obchod a marketing)

�  6/2003 – akvizice společnosti Leerdammer Bohemia, a. s.
�  2003/04 – Sýrárna Klatovy, a. s. (koupě značek a výrobků 

tavených sýrů)
�  konec 2004 – BEL Sýry Česko, a. s. (uvedení nového názvu 

společnosti)

Zrání Eidamu ve sklepích v Želetavě Výroba Eidamu – solná lázeň

Výrobní závod Bel sýry Česko v Želetavě
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�  1/2005 – převzetí distribuce Veselá kráva od společnosti 
Danone, a. s 

�  1. čtvrtina 2006 – zahájení výhradní distribuce výrobků 
Almette 

�  1/2007 – akvizice značky Gervais od společnosti Danone, 
a. s. 

�  1. polovina 2008 – akvizice mlékárny Jaroměřice 
a Moravské Budějovice

Potud exkurze do historie. V současné době je situace na 
trhu sýrů obecně, tak jako v jiných kategoriích, poněkud „tur-
bulentní“ a dochází k jevům, které jsme si před několika lety 
zpátky nedokázali ani představit, natož je řídit. Mám tím na 
mysli tři oblasti, které mají zásadní dopad na fungování lokál-
ních výrobců/distributorů a samozřejmě i naší společnosti:

Za prvé jsou to ceny surovin, které jsou používány při 
výrobě tavených sýrů. Nejsme přímými nákupčími mléka od 
zemědělců, nakupujeme komodity typu Eidam, smetana, 
sušené mléko apod. Ne vždy jsou jejich ceny, kupodivu, přímo 
spojeny s výkupními cenami mléka v České republice. O to 
tvrdší jsou však dopady vývoje světových cen. To, co se událo 
s cenami na konci roku 2007 a počátku 2008, bylo zcela neví-
dané. Ceny vstupů rostly skokově a vyrábět například sušené 
mléko byl tehdy velice profi tabilní business. V tomto období 
naše společnost byla nucena kompenzovat zdražení vstupů 
a v průběhu jediného roku zvýšila své prodejní ceny o neví-
daných více než 20 %! Do té doby jsme se pohybovali v řádu 
maximálně 2 % ročně. V průběhu 12 měsíců došlo k opětov-
nému prudkému poklesu cen surovin a samozřejmě snížení 
i našich cen. Tak ostré nárůsty a pády cen nejsou nikterak 
pozitivně přijímány podnikatelskou veřejností a mají za 
následek neodhadnutelné reakce spotřebitelů z pohledu cel-
kové spotřeby a z pohledu přesouvání poptávky mezi katego-
riemi potravin. 

Za druhé jsou to kategorie sýrů, které se dají rozdělit zhruba 
do těchto skupin:
�  Tavené sýry
�  Tvrdé porcované sýry
�  Čerstvé sýry 
�  Zrající/plísňové sýry

Ještě před několika málo lety byly z tohoto pohledu 
největší skupinou (v objemu i hodnotě) tavené sýry. Vychá-
zelo to z tradice jejich konzumace v České republice. Tavený 
sýr byl součástí denní stravy a vedle Eidamu byl jediným 
představitelem sýrů (mám tím na mysli období před rokem 
1989). V průběhu let se podstatně změnilo vnímání a pře-
devším používání sýrů konzumenty. Vezměme například 
sýry typu Mozzarella, Brie, kozí sýry atd. Před několika lety 
jsme o nich pouze slyšeli a dnes jsou téměř denní součástí 
naší spotřeby (aniž si to někdy uvědomujeme, např. v piz-
zeriích). 

Společnost Bel jako dominantní producent a prodejce 
tavených sýrů tyto tendence spotřeby samozřejmě pociťuje. 
U tavených sýrů se již nedá mluvit o jejich převaze ve spo-
třebě, ale o jejich stagnaci. To nás samozřejmě vede ke dvěma 
zásadním otázkám.

Jak oživit poptávku a zájem spotřebitelů po tavených 
sýrech?

Na jaké další kategorie se zaměřit? 
Odpověď na první otázku je věcí inovací, komu-

nikace, podpory výrobků, marketingových aktivit. Zde 
jsem přesvědčen, že se nám podařil zcela nový krok v pří-
stupu k prezentaci a prodeji tavených sýrů. Spočívá v „dru-
hotném umístění“ na prodejní ploše, kdy jsme v rámci 
chlazených zón prodejen vystavili Veselou krávu na spe-
ciálních prodejních stojanech a nabídli ji spotřebitelům 
na více místech než jen v sýrovém regále. První výsledky
daleko předčily naše očekávání a potvrdily, že český spotře-
bitel je připraven na nové věci, zvláště když mu usnadňují 
nákup. 

Druhá otázka je věcí strategického zaměření společnosti 
a i zde jsme již před několika lety udělali zásadní kroky. Tím 
prvním, na úrovni skupiny Bel, byla akvizice Leerdammeru 
– tvrdých sýrů, původem z Holandska. Jedná se o zcela speci-
fi cký tvrdý sýr, který v sobě spojuje výhody Eidamu a Emen-
talu. I když se jedná o typ sýra, který se nepodbízí cenou, jeho 
obliba, a tím i prodeje díky marketingové strategii a komuni-
kaci stále rostou. 

Dalším reprezentantem je unikátní sýr MiniBabybel. 
Jde o zcela jedinečnou technologii, jíž skupina Bel disponuje, 
která umožňuje jeho výrobu. Jde o „hravý sýr“ v červeném 
vosku (existuje však i zelený a žlutý). 

Výroba Eidamské cihly

Druhotné umístění Veselé krávy na prodejní ploše
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V rámci České republiky byl zásadní krok, z pohledu 
prezentace v dalších kategoriích, učiněn u čerstvých sýrů. 
Od společnosti Danone jsme koupili značku GERVAIS. To 
byl začátek skutečně raketového růstu a získání význam-
ného podílu trhu. Ukazuje se, že kategorie čerstvých sýrů je 
skutečným tahounem spotřeby sýrů v České republice a je 
plně v souladu s měnícím se životním stylem a stravovacími 
návyky. Po dlouhém období dominance jiné francouzské spo-
lečnosti na poli čerstvých sýrů se nám podařilo získat téměř 
20 % českého trhu a další vize jsou neméně optimistické. 

Tím třetím, a určitě ne nejméně významným aspektem je 
celkové obchodní prostředí. Mám tím na mysli vztah výrobní 
společnosti, jejích možností přístupu na trh a nabízení svých 
produktů konečným konzumentům (nerad používám slovo 
spotřebitel, protože zvláště u potravin jde o konzumaci, a ne 
spotřebu jako třeba u pneumatik). V rámci přirozené dělby 
práce jsou zde retailové společnosti, které jsou partnerem 
konečných konzumentů, tedy každého z nás. To je oblast, 
o které se nejen v kuloárech, ale i oficiálně (např. zákon 
o tržní síle) hodně diskutuje. Někdy jsou to názory a zkuše-
nosti z oblasti hororu, ale všichni si uvědomují, že bez ní to 
nejde. 

A ať se nám to líbí nebo ne, zde zasahuje ruka trhu v té 
nejbrutálnější podobě. Bohužel v současnosti je téměř veš-
kerá komunikace retailu zaměřena na lákání zákazníků na 
„nejnižší ceny, nejvýhodnější ceny, mimořádné ceny, levněji 
už to nejde“ atd. Považuji to za nezodpovědné a za podceňo-
vání zákazníků. To celé vede k tomu, že jsme jedna z mála, 
jestli ne jediná, zemí v Evropě, kde je defl ace cen potravin. 
U cen energií, nájemného apod. všichni akceptují zvyšování 
cen, avšak u cen potravin, které rovněž vycházejí z reálných 
vyšších cen vstupů, je to asociální. 

Výrobky a značky, které naše společnost dodává na trh, 
se nepodbízejí cenou. To se nám, samozřejmě, někdy vrací 
v podobě snižování objemu prodeje. Jsme ale přesvědčeni, 

že jistá úroveň cen, která umožní potřebný vývoj, inovace 
a komunikace se zákazníky, je nutností. Důsledkem toho 
je, že naše ceny jsou o 15–20 % nad úrovní trhu. V žád-
ném případě však nejde o to, že bychom o toto procento
realizovali vyšší marže. Prostředky jsou vraceny zpět do 
výrobků.

Stále častěji se setkáváme s otevřenou a velice vstřícnou 
komunikací retailových partnerů v oblasti vzájemné spolu-
práce, pokud jde o to: 
– jak zákazníky poznat,
– kdo je jejich zákazník,
– jak nabídnout zboží lépe,
– jak je nabídnout na lepším místě. 

Jde o Category management, ve kterém je naše společ-
nost aktivní již několik let. Jsme schopni našim partnerům 
nabízet do určité míry poradenskou činnost a s využitím 
tržních dat jim být minimálně rovnocennými partnery. To 
je oblast, které přikládáme velký význam do budoucnosti. 
Protože doba, kdy o spotřebě rozhodovali výrobci, se již asi 
nevrátí, a prosperita firem bude záležet na tom, jak dobře 
znají své zákazníky. 

Přísná kontrola kvality

Většina výrobků pro český trh je vyrobena v moderni-
zovaných továrnách východoevropského regionu (ČR: Žele-
tava, Jaroměřice, Moravské Budějovice, SR: Michalovce, PL: 
Chorzele), část výrobků je dovážena z Holandska a Francie. 
Všechny továrny odpovídají celosvětovým standardům kva-
lity a jsou certifi kovány normou ISO 9001/2000. Standardy 
kvality jsou schváleny pro výrobu a distribuci v rámci zemí 
EU.

 www.belsyry.cz
�

b l á d í k k hl d ž ji á ú ň k á ž í ř
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O tavených sýrech 
všeobecně a zvláště 

z Hodonína
Ing. OLDŘICH OBERMAIER,

TPK spol. s r. o., Hodonín

Tavené sýry
a pohled na zdravou výživu

Když si dnes čtete různá výživová doporučení některých 
populárních odborníků ve výživě, mnohdy zvláštních 

profesí (food stylist...), získáte dojem, že potraviny, kterými 
se člověk jako biologický druh živí od úsvitu věků, jsou pro 

něho nevhodné nebo škodlivé (červené maso, mléko, bílý 
chléb, sladké ovoce...).

Naštěstí se odborníci ve svých doporučeních dosti liší, 
a tak si důvěřivý čtenář, posluchač a divák může přece jen 
vybrat, co bude jíst, s pocitem, že jí zdravě.

Také legislativa nespí a k ní se přidávají další soukromé 
iniciativy, a ti by všichni chtěli označovat zdravé výrobky: 
v Anglii semaforem (potraviny s červeným semaforem nejezte 
/sýry/, v Bruselu s výběrem textů, které upravují i po léta usta-
vené jazykové zvyklosti. Máme tu infl aci různých označení 
(která můžete získat za úplatu), počet hvězdiček (udělovaných 
samozvanými odbornými pracovišti), případně zavedenou 
značku Klasa, o jejíž platnost se po létech užívání vede spor...

V té změti matoucích skutečností bychom měli umět 
nalézt cestu ke zdravé výživě a máme na pomoc silného spo-
jence, a to zdravý rozum.

Připomínám znovu těch několik známých a přece 
zapomínaných zásad, které jsme kdysi sestavili tak, aby jim 
každý rozuměl – žádná čísla, žádné obtížně zapamatovatelné 
pokyny:

Jezte pestrou stravu. Udržujte vhodnou váhu. Omezte 
tučná jídla. Jezte zeleninu, ovoce a potraviny z obilovin. 
Nepřeslazujte. Nepřesolujte. Pijte dostatek tekutin. Nepijte 
pravidelně velká množství alkoholu.

Proč takový úvod? Protože tavené sýry, dnes už tradiční 
potravina, jsou v Česku přes jejich vysokou spotřebu a oblíbe-
nost často předmětem zatracujících názorů odborníků všeho 
druhu.

Jaká je skutečnost? Tavené sýry obsahují kvalitní mléčné 
bílkoviny, mléčný tuk (někdy také přídavek rostlinného tuku 
pro lepší skladbu nasycených a nenasycených mastných 
kyselin) a mívají také jako přídavek vitaminy. 

Jakost tavených sýrů v dnešních obchodech je velmi 
dobrá – na rozdíl od minulých dob, na které někdy nostal-
gicky vzpomínáme, je jakost nesrovnatelná. Dnešní tavírny 
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jsou moderně vybavené, mají nesrovnatelně lepší hygienu, 
než tomu bývalo dříve, a surovina pro výrobu – sýry, není ze 
sýrů kvůli kvalitě vyřazených, ale z jakostních sýrů od čes-
kých nebo světových výrobců. Sýry se balí do zatavené fólie 
a mechanizace vylučuje styk s lidskou rukou.

Jak je to s tavicími solemi? Vyrábět tavené sýry, aby se při 
zahřívání neoddělil mléčný tuk, umožňuje přidání tzv. tavi-
cích solí, tj. solí kyseliny fosforečné nebo citronové, v množ-
ství do 2 %.

Přítomnost fosforečných solí bývá předmětem diskuze 
ze strany nutričních pracovníků, protože fosfor je konku-
rentem vápníku jako nezbytného biogenního prvku v orga-
nismu. Na toto téma existuje řada odborných prací a zdá 
se být prokázané, že fosfor blokuje část přítomného váp-
níku, i tak však jsou tavené sýry zdrojem vápníku (jehož 
karencí populace trpí), avšak nikoli tak bohatým jako sýry 
přírodní.

Tavené sýry jsou zdravou potravinou a dobře doplňují 
jídelníček.

Kdy, jak a proč vznikly tavené sýry

Tavené sýry byly poprvé vyrobeny ve Švýcarsku v roce 
1911. Vznikly jako výsledek snahy o konzervaci sýrů, které 
měly relativně malou trvanlivost. Ve dvacátých letech minu-
lého století byla Radlická mlékárna jedním z pionýrů výroby 
tavených sýrů ve světě.

V Evropě i v Americe jsou tavené sýry oblíbeny pro 
snadné použití (dnes convenience food) v řadě přímých pou-
žití i jako složka dalších potravin pro rychlé občerstvení (dnes 
fast food), pro svou trvanlivost v teplejším počasí i podnebí.
I díky rozvoji spotřeby tavených sýrů se zvýšila spotřeba 
mléka ve výživě populace, což je zajisté velmi pozitivní 
krok.

Spotřeba tavených sýrů u nás a ve světě

Největší spotřeba tavených sýrů na obyvatele je v USA, 
Kanadě a Austrálii (díky použití ve fast food) a v České 

republice – skoro 3 kg na osobu za rok. U nás díky tradici 
a proto, že v dobách centrálně plánované ekonomiky vyhovo-
valy tavené sýry mizerné distribuci bez chlazení a při výrobě 
tavených sýrů se spotřebovaly nepovedené přírodní sýry.

Dnes se v Česku vyrábí a dováží ročně přes 30 000 tun 
tavených sýrů a trh je už léta stabilní. 

Výroba sýrů v Hodoníně 

V Hodoníně je dnes největší a nejmodernější výroba 
tavených sýrů v České republice. 

Historie zpracování mléka na mléčné potraviny 
v Hodoníně je dlouhá. Citujme švýcarského sýraře Jakuba 
Reubena v sedmdesátých letech 19. století, citujme rok 
1912, kdy průmyslová mlékárna ve městě Goeding – 
Hodonín byla jedním z hlavních dodavatelů mléka a sýrů 
do Vídně, počátek let padesátých, kdy byla postavena na 
tehdejší dobu moderní mlékárna, jejíž koncepce byla vyu-
žívána až do nedávné doby, a moderní provoz sýrárny pod 
hlavičkou francouzských majitelů z fi rmy Bongrain, která
přinesla nové savoir-faire, a umožnila tak další rozvoj v tržní 
ekonomice.

Dnešní výrobní kapacita závodu je 10 000 tun tavených 
sýrů ročně.

Sortiment tavených sýrů
a inovace 

Obliba tavených sýrů spotřebitelem byla vždy zalo-
žena na jednoduché konzumaci a trvanlivosti. To platí i dnes, 
trvanlivost se prodloužila na několik měsíců nebo i roků 
(konzervy), protože se mj. zdokonalilo i balení do zavařitelné 
fólie. Protože se tavené sýry balí do fólie při vysoké teplotě 
(kolem 95 stupňů) a ta se neprodyšně zavře, je sýr prakticky 
sterilní.

Nejvíce se prodávají klasické formáty, tj. známé troj-
úhelníčky (dnes obvykle po osmi kusech v kulaté krabičce, 
která obsahuje dohromady 140 g sýra /dříve byla nejužíva-
nější balení po 6 ks a váze 227 g/) a obdélníkový formát (po
3 ks v krabičce, celkem 150 g). Existuje ovšem i celá řada 
jiných balení (jiné tvary krabiček i gramáže, plastové kelímky, 
tuby i malé kostičky k aperitivu, plastová fólie (salámky), 
avšak klasické formáty a plastové kelímky vedou. I výrobci, 
kteří dávají přednost jiným druhům balení, obvykle vyrá-
bějí i balení klasická, protože zákazník je na ně zvyklý a velcí 
výrobci výrobou klasických balení „legitimizují“ svou značku 
na jiných obalech. Balení se stále zvětšují: 3 kulaté krabičky 
trojúhelníčků v jednom balení, 5–6 porcí v dlouhé max kra-
bičce pro hranolky, např. APETITO.

Hledají se nové snadněji otvíratelná balení pro klasické 
porce, dokonalejší než otvírací červená páska, míchají se 
různé příchutě v jednom balení.

Postupem času si zákazník při používání tavených sýrů 
zvykl na charakter tavených sýrů jako pomazánky a tuto kon-
zistenci hledá především, i když jsme občas tázáni na tavené 
sýry ke strouhání jako dřív (např. sýry Primátor a Ementa 
z ementálu). Rozvoj značky Veselá kráva na trhu vedl také 
k zvyku zákazníků na lehce sladkou chuť tavených sýrů (způ-
sobenou laktózou ze sušené syrovátky, kterou při výrobě užívá 
většina výrobců tavených sýrů), ač u starší generace byla 
sladká chuť považována za vadu. Existují ovšem země (Čína), 
kde jsou sladké tavené sýry oblíbeny.

Skoro 80 % tavených sýrů se prodává v základní chuti – 
bez příchutí. Z příchutí je neoblíbenější šunka, zájem o ostatní 
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během období kolísá a není pro výrobce podstatný. Nelze 
ovšem vyloučit, že některá zcela nová příchuť zaujme.

Inovovat sortiment tavených sýrů je oblížné. Základní 
surovina – tavený sýr – je v podstatě stále táž. Mění se tedy 
balení, tvar (oblíbené plátky) a objevují se nové typy (čer-
stvé tavené sýry – Kiri, Apetito Junior), tavené sýry z tvarohu 
(Maratonec), sýry jako lízátka pro děti (Kidiboo), sýrové bon-
bony, sýrové omáčky, švýcarské fondue. Nahrazují nebo dopl-
ňují se některé složky mléka (rostlinný tuk, škrob).

Vývoj v posledních letech směřuje k hledání techno-
logie výroby tavených sýrů bez použití tavicích solí a k prodeji 
mimo chladící řetězec v obchodní síti.

Jaké značky se vyrábí v Hodoníně

V současné době vyrábí hodonínská tavírna sýrů 
sýry značky APETITO, nejprodávanější a nejznámější 
značky v České republice s dlouhou tradicí, v řadě nej-
různějších balení a příchutí. Známá a na trhu úspěšná je 
značka MARATONEC, se kterou výrobce hledá nová 
moderní použití – s vitaminy, s vlákninou, experimen-
tuje s čerstvou chutí. Ostrou chuť reprezentuje značka 
PALIVEC, která si našla už v minulosti řadu konzumentů. 
Běžnou značnou je JAVOR, kde TPK Hodonín hledá
optimum ceny a kvality pro zákazníka. Tradiční chuť sýrů 
najde zákazník u značky PRIBINA, která evokuje známé 
sýry z Přibyslavi, především oblíbené sýry „sedmdesátky“ 
– 70 %.

Protože se v Hodoníně vyrábí i na export, hledáme 
jednak možnosti použití našich značek v zahraničí, jednak 
používáme značky našich tamějších fi liálek fi rmy nebo míst-
ních obchodníků (POCA).

Specifita výroby tavených sýrů

Kolem 70 % výrobních nákladů sýrů tvoří nákupní cena 
mléka. Ekonomika výroby sýrů, koncentrátu mléka, je tedy 
více než u jiných mlékárenských výrobků závislá na vývoji 
nákupních cen mléka. Specializace na výrobu tavených sýrů 
s sebou přináší také trvalou závislost na světových cenách 
sýrů, především čedaru a eidamu. 

Protože ve stejné situaci jsou všichni výrobci tavených 
sýrů, jsou náklady u všech na výrobu velmi blízké. Používají 
se stejné tavičky od jen několika výrobců, stejné technologie 
i baličky. Možnost konkurenčních výhod je tedy jen v receptu-
rách, organizaci práce a rozsahu produkce, daném značkou, 
kvalitou, marketingem a obchodní aktivitou výrobce.

Nová použití tavených sýrů

Tavené sýry mažeme na chleba nebo omáčkami z tave-
ných sýrů poléváme těstoviny. Někdy je přidáváme do omáček 
nebo tavené plátky vkládáme do sendvičů a hamburgerů.

Máme ale nové možnosti: jednoporcová balení pro 
svačiny (vytlačit z tuby přímo do pusy), obohatit tavený sýr 
vitaminy, vlákninou a vápníkem – tavený se nemusí kousat, 
a lze-li jej snadno otevírat, máme ideální a nutričně vhodnou 
potravinu pro seniory. Také teplá kuchyň nabízí řadu mož-
ností – i dnes jsou na trhu obalené předsmažené tavené sýry, 
sortiment omáček a jejich použití je široký. Tavené plátky pro 
jejich praktičnost ve fast-food a v kolektivním stravování nebo 
v restauracích mají široké využití.

Budoucnost
hodonínské tavírny sýrů

Tavírna sýrů v Hodoníně je dnes moderním závodem 
s vysokou kapacitou výroby, zajišťující kvalitní výrobu širo-
kého sortimentu a zaměstnávají několik stovek hodonínských 
obyvatel.

Společně s dalšími tavírnami fi rmy Bongrain v Novém 
mestě nad Váhom a v Répcelaku má do budoucna všechny 
předpoklady hrát na evropském trhu podstatnou roli.

Závěrem konstatování, že

tavené sýry jsou oblíbenou a moderní potravinou (přímo con-
venience food) a mají před sebou budoucnost jako zdravá 
a praktická potravina.

 �

Výrobky se sníženým obsahem laktózy

Jogurt lesní směs 1 kg

Jogurt třešeň
Minus L 3,5% 150 g

Jogurt jahoda
Minus L 3,5% 150 g0

Vý

0 g

Jogurt vanilka
Minus L 3,5% 150 g

Tvaroh
Minus L 200 g

Máslo
Minus L 125 g

zzyzy

Jogurt bílý Minus L
3,5% 150 g

Pudink kakaový
se šlehačkou 200 g

Jogurt stracciatella 1 kg

Pudink vanilkový
se šlehačkou 200 g

íž ý b h
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Rohlík milovaný 
a zatracovaný

PETR MACH,
Ing. JANA DVOŘÁKOVÁ,

backaldrin s. r. o.

Rohlík je typický český pekařský výrobek, který má svůj 
charakteristický tvar. Z hlediska legislativy jde o běž-

né pečivo, které obsahuje méně než 8,2 % bezvodného tuku 
a méně než 5 % cukru. Podle legendy se tvar islámského půl-
měsíce typického pro rohlík objevil poprvé u jednoho vídeň-
ského pekaře na počest vítězství nad Turky v roce 1683. Do-
dnes je ve Vídni k vidění „rodný dům“ rohlíku, kdo nevěří, ať 
tam běží. My se však vraťme do Čech. Rohlík je jednoznačně 
spolu s konzumním chlebem zásadním výrobkem, který peče 
víceméně každý pekař a dobrá cena rohlíku je pro každou pe-
kárnu základem zdravé ekonomiky fi rmy. 

Ponechme nyní stranou cenu pečiva a podívejme 
se na to, jak s tímto „darem“ nakládáme. Každý z nás má 
doma jistě fotografi i z dětství s rohlíkem v ruce a šťastným 
úsměvem. Rohlík nás provází od prvních krůčků. Umíte si 
představit, že Francouz bude říkat, že jejich typické fran-
couzské bagety nestojí za nic? Že ne? Mezi českými pekaři 
se však najdou tzv. odborníci a odbornice, kteří o tom, jak 
je rohlík fádní, nezajímavý a „nutričně prázdný“, píšou na 
stránkách odborného tisku. Proboha proč? Co by asi pekaři 
pekli, kdyby děti snídaly místo rohlíku müsli nebo dospělí 
k polévce, guláši či pochoutkovému salátu jedli místo rohlíku 

třeba rýžové placky? Já říkám naopak, buďme za rohlík rádi, 
chvála rohlíku! 

Pojďme se na problém podívat tzv. od Adama. Rohlíku 
se vyčítá nepříliš vhodné složení. Nejčastějšími námitkami 
jsou velký obsah sacharidů (cukrů) a nízký obsah vlákniny. 
Základní receptura obsahuje: pšeničnou mouku (T530), 
vodu, droždí, sůl, tuk a cukr. Nutriční složení již upečeného 
rohlíku je uváděno ve 100 g přibližně v těchto hodnotách:

Tabulka č. 1  Nutriční složení upečeného rohlíku – 100 g 

Sacharidy 56 g

Bílkoviny 9,5 g

Tuk 3,6 g

Vláknina < 2 g

Energetická hodnota 1210–1260 kJ

Ano, rohlík opravdu obsahuje nejvíce sacharidů, ale 
nejsou to ani jednoduché cukry, jako jsou glukóza, fruktóza 
aj., ani disacharidy, jako je např. sacharóza. Hlavní složku 
sacharidů přijímaných v rohlíku, resp. v pekařských výrob-
cích, je škrob, který řadíme mezi polysacharidy. Jeho vysoký 
obsah v pečivu vychází ze složení pšeničné mouky, která obsa-
huje přibližně 75–80 % škrobu. Co se s ním děje v lidském 
organismu? Za pomoci enzymů v trávicím traktu se pře-
mění na glukózu a odtud putuje krví do jater. V játrech je část 
spotřebována na syntézu glykogenu, což je zásobní polysa-
charid živočichů, a tedy i člověka, a další část je krví rozvá-
děna k orgánům – mozku, srdečnímu svalu, svalům a dalším. 
V těchto orgánech je využívaná jako rychlý zdroj energie. 
Z jednoho gramu sacharidu dokáže člověk získat 16 kJ. Pokud 
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bychom nepřijímali dostatečné množství sacharidů v potravě, 
docházelo by v našem organismu k metabolické nerovno-
váze. V takové situaci by náš organismus využíval jako zdroje 
energie nutričně cenné bílkoviny, čímž se zároveň zhoršuje 
využití tuků. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že určitý denní 
příjem sacharidů potřebujeme a že jeho množství není zane-
dbatelné. Toto bylo zohledněno i při sestavování tzv. výživové 
pyramidy. Pekařské výrobky jsou základní sytící potravinou. 

Kromě významných vlastností sacharidů si ale všim-
něme i neméně důležité složky bílkovinné, tedy proteinů. Ty 
mají svůj název odvozený z řečtiny a potvrzuje jejich nenahra-
ditelnost v lidské výživě. Pšeničná bílkovina, a tedy i rohlík, 
obsahuje 7 z 8 životně důležitých esenciálních aminokyselin 
tvořených základními prvky života v přírodě, tedy uhlík – C, 
kyslík – O, vodík – H, dusík – N a dále síra a fosfor. Rčení, že 
byl někdo živ „o chlebu a o vodě“, jen potvrzuje, že základní 
výživové potřeby člověka lze zajistit pšeničnými výrobky (pří-
padně žitnými), na samotném mase nebo jogurtech by to asi 
nešlo.

Další výhradou je nízký obsah vlákniny. Jak je uvedeno 
v tabulce, rohlík obsahuje méně než 2 g vlákniny na 100 g 
výrobku. Doporučená denní dávka (DDD) vlákniny pro 
dospělého člověka je 20–30 g a pro děti do 10 let pouze 15 g. 
Vzhledem k výši DDD rohlík obsahuje opravdu málo vlákniny 
a není možné potřebu vlákniny pro lidský organismus pokrýt 
pouze konzumací rohlíků. Srovnejme však rohlík s celo-
zrnným pečivem. Podle zákona je pekařský výrobek celo-
zrnný, pokud obsahuje minimálně 80 % celozrnných mouk. 
Pro celozrnné výrobky se uvádí obsah vlákniny min. 4 g/100 g
výrobku. Ve srovnání s rohlíkem je to sice 2x více, ale kolik 
pečiva bychom museli sníst, abychom pokryli pouze polo-
vinu DDD při hmotnosti výrobků 43 g? Výpočet ukazuje, 
že bychom měli během jednoho dne sníst 7,5 běžného celo-
zrnného rohlíku. Z toho vyplývá, že pečivo nebo chcete-li 
pekařské výrobky nemohou sloužit jako hlavní zdroj vlákniny 
pro lidský organismus. Originál Kornpsitz® nicméně obsa-
huje 7 g vlákniny na 100 g pečiva. Mezi potraviny bohaté na 
vlákninu patří všeobecně ovoce a zelenina, např. zelí 30 g, 
jablko 13 g nebo mrkev 18 g vlákniny na 100 g. Další dobrým 
zdrojem vlákniny jsou luštěniny. 

Často můžeme slyšet nářky, že rohlík už není, co býval. 
Do jisté míry je to pravda. Základní recept se změnil, rohlík se 
i zmenšil, také stojí jiné peníze.

Tabulka č. 2   Základní recept na rohlíky v letech
1989 a 2010

1989 * 2010
Pšeničná mouka 100 kg 100 kg

Cukr krupice 1,50 kg 0,20 kg

Droždí 4,00 kg 4,00 kg

Stolní margarín 5,00 kg 4,00 kg /stolní olej

Jedlá sůl 1,70 kg 2,00 kg

Zlepšovací 
přípravek

7,00 kg
/ Diapol 10

0,50 kg

Voda cca 50 litrů cca 53–54 litrů

Posyp sůl, kmín, mák nejčastěji mák, sůl

Hmotnost 60 g 43 g

*(norma VčPC n. p. Pardubice)

Proč? Důvody jsou především cenové. Obchod se snaží 
mít co nejlevnější pečivo, a tak pekaři hledají způsoby, jak toho 
ve výrobě docílit a ušetřit. Kromě úspor v uspořádání výroby, 

bezobslužné technologii, logistických nákladech, mzdových 
nákladech se logicky hledají možnosti úspor i v recepturách. 
S využitím zlepšujících přípravků obsahujících sladovou 
mouku došlo ke snížení obsahu cukru v základní receptuře 
(často se už nepoužívá vůbec), margarín byl nahrazen lev-
nějším olejem. Nižší obsah cukru a tuku negativně ovlivňuje 
vláčnost a čerstvost rohlíku. Zlepšovací přípravky dříve tvo-
řené zejména sladovými extrakty a moukami byly nahrazeny 
složitějšími přípravky s cílem zlepšit výtěžnost těsta (celkem 
těsta na 100 kg mouky) a objem pečiva podle hesla čím větší 
tím lepší. Taktéž zmenšování gramáže rohlíku vedlo k pro-
blémům s vysycháním a čerstvostí rohlíků, tzv. gumovitostí. 
Pro ilustraci: zmenšila-li se hmotnost (objem) rohlíku téměř 
o 1/3, pak jeho povrch se nezmenší o 1/3, ale jen zhruba 
o 1/6. Větší plocha povrchu pečiva vede zákonitě k rychlej-
šímu vysušování, a tedy stárnutí pečiva. I to však dokážou 
pomocí větší vaznosti vody některé kvalitnější zlepšující pří-
pravky částečně eliminovat. 

Dnešnímu pečivu není z hlediska hygieny a bezpečnosti 
potravin zcela jistě co vytknout, ale je tu jedno velké ale – je 
možné si na rohlíku pochutnat? Je to čím dál složitější a rohlík 
za 1,- Kč opravdu spíš jen zasytí. Obchod však velmi dobře ví, 
že nabídky typu „nejlevnější rohlík široko daleko“ přilákají 
zákazníky k většímu nákupu, kdy utratí i za položky jiné, ne 
již třeba tak levné. Cena rohlíku, ať chceme nebo ne, je dnes 
univerzálním měřítkem posuzování levnosti obchodu pro 
řadu konzumentů. Rohlík je navíc typickým bezejmenným 
výrobkem, který si většina konzumentů nedokáže spojit 
s konkrétní pekárnou, která ho vyrábí. Proto obvykle do vel-
kých obchodů dodává ten, kdo dokáže dodat rohlík v danou 
chvíli nejlevněji, bez ohledu na to, zda chutná nebo ne. I proto 
fandím všem pekařům, kteří se nebojí dělat dobrý a chutný 
rohlík po svém, ať již co do tvaru, posypu, větší gramáže 
i odpovídající ceny, a děkuji všem konzumentům, kteří nepod-
léhají cenové masáži a mají, jak se říká, „svého pekaře.“ 

Závěrem připomeňme hlavní fakta o otloukánkovi 
jménem rohlík, kterých se v Čechách pečou denně miliony 
a který dává práci tisícům zaměstnanců pekáren. Obsah 
sacharidů je vysoký, ale pro lidský organismus důležitý. 
Obsah vlákniny je nízký, ale rohlík a ani běžné pečivo nemá 
sloužit jako hlavní zdroj vlákniny. Asi nikdo z nás nemá ale ve 
svém jídelníčku pouze běžné pečivo. Jak praví klasik: „všeho 
s mírou“. Podstatná je pestrost stravy a pekaři: nezapomí-
nejme, že i na rohlíku by si člověk měl především pochutnat!

Zdroje: www.vyzivaspol.cz 
Szemes – Mainitz (1999) Technológia pekárskej výroby

�

b l ž é t h l ii l i ti ký h ákl d h d ý h
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S l a b i k á ř  k o ř e n í

Meduňka
Meduňka, případně me-

duňka lékařská, je hovo-
rově nazývána „útěcha srd-
ce“ nebo „bylinka na nervy“ 
– výrazy, které odkazují na 
speciální použití této rostliny 
v lidovém lékařství. Meduňka 
s její charakteristickou citro-
novou příchutí vytváří z jem-
ných pokrmů, od pikantních 
rybích jídel až po sladké pochoutky, opravdový chuťový 
požitek a nachází využití v rozmanitých oblastech. 

Historie

Označení „meduňka“ bylo odvozeno z řečtiny a zna-
mená „včela“. Meduňka je včelami přednostně obletována, 
a proto ji i dnes včelaři vysazují. Už řečtí učenci doporučo-
vali meduňku v antice jako léčivou bylinu. Arabové oceňovali 
meduňku pro její uvolňující účinek na nervový systém, účinek 
zbavující strachu a vliv na posílení srdce. V 10. století přivezli 
arabští obchodníci meduňku do Španělska, odtud do střední 
Evropy a do tamních klášterů. Z jednoho kláštera pochází 
také pověstný likér „Klosterfrau-Melissengeist“. Vynalezla 
ho jeptiška Marie Clementine v 18. století a ještě dnes má své 
pevné místo v mnohé domácí lékárně.

Původ

Rostlina původně se vyskytující v oblastech u Středo-
zemního moře se rozšířila do Španělska, kde byla v klášter-
ních zahradách kultivována jako léčivá bylina. Nyní najdeme 

meduňku ve střední Evropě, ve východní oblasti Středozem-
ního moře a v západní Asii.

Druhy

Meduňka má nad chloupky žlázy, které při rozemnutí 
vyvolávají silnou citronovou vůni. Z tohoto důvodu je tato 
rostlina známá také pod názvem meduňka lékařská (citro-
nová). Je to víceletá bylina, která dosahuje výšky až 80 cm. 
Vedle meduňky lékařské jsou známé ještě bílá, moldavská 
a krétská meduňka.

Chuť

Chutná lehce po citronu, je jemně hořká, ale osvěžující.

Použití

Hořce sladké lístky svěží citronové chuti se hodí jako 
koření ke zjemnění sladkých pokrmů a na čaj. Mladé lístky 
aromatizují pokrmy z ryb, kuřat, polévky, saláty, poma-
zánky a omáčky. Jogurtům a jiným mléčným výrobkům dává 
meduňka osvěžující vůni a zjemňuje marmelády a ovocné 
pokrmy. Tato aromatická rostlina se může používat jako 
náhrada citronu.

Zdraví

V lidovém lékařství má meduňka široké použití. Má 
uklidňující a protikřečový účinek při neurózách žaludku 
a střevních potížích. Již Paracelus připisoval této rostlině 
účinky posilující srdce. Užíváním meduňky mohou být zmír-
něny poruchy spánku stejně jako vnitřní neklid. Známý je také 
její antibakteriální a antivirový účinek.  �
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S l a b i k á ř  k o ř e n í

Medvědí česnek
Ačkoli byl medvědí česnek 

dlouho v kuchyni opomí-
jen, není to rozhodně žádný 
módní kulinářský objev. Už 
Karel Veliký věděl o před-
nostech této neobyčejné by-
liny a nechal ji pěstovat ve 
své zahradě. 

Historie

Pozitivní účinek a jemně kořeněné aroma medvědího 
česneku jsou známy už po staletí. Již Germáni a Keltové ho 
využívali jako léčivou rostlinu i jako chutnou bylinu. Keltové 
uctívali tuto rostlinu a jedli ji před bitvami, aby získali sílu do 
boje. Název medvědí česnek vychází podle lidových pramenů 
z odpozorovaného zvyku medvědů, kteří si po zimním spánku 
nacpali břicho právě touto bylinou.

Původ

Vlastí medvědího česneku je západní, střední a východní 
Evropa.

Druhy

Jarní bylina medvědí česnek patří do čeledi liliovitých. Je 
to víceletá bylina, která dorůstá výšky od 20 do 50 cm. Med-
vědí česnek vytváří okoličnaté květenství z bílých hvězdicovi-
tých trojčetných květů. Medvědí česnek se musí sklízet dříve, 
než vykvete.

Chuť

V mnoha jazycích se označuje medvědí česnek jedno-
duše a výstižně jako „divoký česnek“. Skutečně je chutí velmi 
podobný česneku. Ovšem jeho aroma je jemnější a trochu při-
pomíná pažitku.

Použití

Medvědí česnek je odedávna známá léčivá a kořenicí 
bylina, která již několik let zažívá renesanci. Rostlina je sice 
poživatelná celá, v kuchyni jsou používány ale hlavně listy. 
Zpracovávají se často k výrobě italského pesta, do poma-
zánek nebo polévek. Také letním salátům dodává medvědí 
česnek zvláštní čerstvou příchuť. Květy se skvěle hodí jako 
ozdoba.

Zdraví

Medvědí česnek je podle lidového lékařství opravdový 
multitalent. Jsou v něm kromě éterických olejů také mine-
rální soli, magnézium a vitamin C. Medvědí česnek má kromě 
jiného podporovat prokrvení, bránit kornatění tepen, sni-
žovat hladinu cholesterolu a potlačovat jarní únavu. Díky 
své schopnosti čistit krev může medvědí česnek zmírňovat 
kožní vyrážky a lišeje. Kromě toho má schopnost vázat volné 
radikály, brání předčasnému stárnutí, a proto účinkuje jako 
pramen mládí.

Tip

Medvědí česnek je ušetřen typických výparů, kterými 
oplývá druhově příbuzný česnek.  �



52
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

0
m a r k e t i n g

Dextriny
 – modifikované 

škroby bez E čísel
Ing. LINDA ŽLÁBKOVÁ,

 LYCKEBY CULINAR a. s.

Dextriny se řadí mezi nízkomolekulární sacharidy. Zís-
kávají se buď tepelně-chemickým zpracováním škro-

bu, nebo enzymaticky. V Horažďovicích se z bramboro-
vého škrobu vyrábějí tepelně-chemickým zpracováním 
dextriny potravinářské kvality, což je jediná výroba tohoto 
druhu v České republice. Dextriny podle nařízení Evrop-
ské unie číslo 95/2/EC z 20. února 1995 nespadají pod pří-
datné látky, proto u nich není povinnost uvádět E čísla na 
etiketách fi nálních výrobků.

Vlastnosti

Dextriny mají bílou, žlutou nebo hnědou barvu. Při 
uplatnění pro potravinářský průmysl se setkáme především 
s bílými dextriny, které se mohou dále dělit na základě jejich 
rozpustnosti ve vodě za studena. Setkáváme se s dextriny, 
které jsou zcela rozpustné, částečně rozpustné za studena 
nebo rozpustné pouze po ohřátí roztoku. Další důležitou cha-
rakteristikou je viskozita. Některé aplikace vyžadují méně vis-
kózní dextriny, jiné naopak.

Použití

Dříve dextriny nacházely uplatnění především v tech-
nickém průmyslu, a to například při výrobě ve vodě roz-
pustných lepidel, při výrobě slévárenských forem nebo 
v papírenském průmyslu. Díky některým unikátním vlast-
nostem se tyto látky postupně začínají používat i v potravi-
nářství, kdy se hlavně využívá jejich schopnost vázat vodu, 
zahušťovat, lepit a vytvářet lesk. Tyto vlastnosti předurčují 

hlavní aplikace dextrinů v potravinářství. V tomto článku se 
seznámíme s některými z nich.

Nízkotučné a nízkokalorické snacky 

Tradičním pojivem při výrobě ochucených chipsů nebo 
jiných extrudovaných snacků je olej. Vzhledem k čím dál tím 
silnějšímu trendu zdravě žít a zdravě se stravovat je snaha 
nahradit olej, a vyrobit tak chipsy nebo jiné snacky se sní-
ženým obsahem tuku. Jednou z možných alternativ je využití 
výrobků řady Coatmix od společnosti LYCKEBY CULINAR 
a. s. Coatmixy jsou směsi na bázi dextrinů, maltodextrinů, 
škrobů a dextrózy. Díky vyváženému poměru všech kompo-
nent dochází k synergickému efektu mezi jednotlivými slož-
kami, a tím ještě k zesílení lepivé funkce dextrinu. Coatmixy 
jsou rozpustné ve vodě a kromě silné lepivosti vnáší i lesk 
a podporují křupavost fi nálního výrobku. Lepivá funkce roz-
toků Coatmixů je tak silná, že snadno na povrchu výrobku 
udrží například i větší částice bylin, koření nebo různá 
semena. 

Coatmixy lze použít hlavně při výrobě ochucených peče-
ných chipsů, kukuřičných tortil, preclíků, krekrů, keksů, 
rýžových či jiných chlebíků, ochuceného popcornu nebo při 
aplikaci posypových směsí v pekárenství. S úspěchem je lze 
použít i jako náhradu medu, popř. glukózových nebo jiných 
sirupů, a to například při výrobě cereálních tyčinek, fl oren-
týnek nebo marokánek.

Snížení absorbce oleje během fritování/smažení
Dextriny mají schopnost vytvářet v oleji nerozpustný 

fi lm. Této vlastnosti dextrinu využila společnost LYCKEBY 
CULINAR a. s. při vývoji výrobků řady Frymix. Frymixy jsou 
směsi na bázi dextrinu, mouky a škrobů. Přidávají se do oba-
lovacích směsí či panád za účelem snížení nasákavosti oleje 
během smažení. Účinnost dextrinu byla testována v laboratoři 
společnosti LYCKEBY CULINAR a. s. mimo jiné i na obalo-
vacích směsích určených pro smažený sýr. Přidáním Frymixu 
do obalovací směsi byla snížena nasákavost oleje až o 15 %. 
Během smažení dochází k odpařování vody z výrobku. Pou-
žitím Frymixu se vlivem dextrinu sníží ztráta vody až o 25 %, 
čímž si fi nální výrobek zachová pružnost a vláčnost. Trojobal 
s přidaným dextrinem je navíc křupavější a probarvenější.

Frymixy je možné použít i do panád na klasické hra-
nolky. Hranolky obalené ve směsi s dextrinem kromě toho, 
že nasáknou méně olej, jsou i křupavější, probarvenější a tyto 
vlastnosti si ponechávají i po vychladnutí.
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Mražená zelenina

Dextriny nacházejí další uplatnění při výrobě mražené 
zeleniny. Při zamrazování zeleniny dochází k uvolňování vody 
z rostlinných tkání směrem k povrchu, což má za následek, 
že se jednotlivé kousky zeleniny během mražení k sobě při-
lepí, a vytvoří tak jeden blok. Tomuto jevu je možné zabránit 
přídavkem dextrinu do blanšírovacího roztoku, kdy se opět 
využívá schopnost dextrinu vázat vodu. Pokud se zelenina 
blanšíruje v roztoku s dextrinem, dochází během jejího zamra-
zování k výraznému snížení uvolňování vody z tkání, a tím 
i k omezení tvorby zmrzlých bloků. Společnost LYCKEBY 
CULINAR a. s. vyvinula pro tyto účely speciální Coatmix, 
směs na bázi dextrinu.

Extrudované výrobky

Charakteristické vlastnosti extrudovaných výrobků 
(objem, textura, tvar, barva a chuť) jsou závislé na vlastnos-
tech surovin, které se používají na jejich výrobu. Výrobci stále 
hledají nové a nové ingredience, aby tak optimalizovali fi nální 
vlastnosti svých výrobků. Jednou z možností je přidání potra-
vinářského dextrinu k základním surovinám. Dextrin hraje 
důležitou roli během vlastní extruze. Zadržuje téměř veš-
kerou vodu uvnitř výrobku a zabraňuje její migraci směrem 
ven během chladnutí. Tato funkce je velmi důležitá pro fi nální 
křupavost a trvanlivost extrudovaných výrobků. Extrudo-
vané snacky s dextrinem jsou navíc odolnější vůči lámaní, 
což dovoluje výrobcům vytvořit daleko komplikovanější a pro 
fi nálního spotřebitele atraktivnější tvary výrobků. 

Výše zmíněnou vlastnost dextrinů lze využít i pro výrobu 
krmiv, protože dochází k výraznému snížení ztrát způsobe-
ných právě drolením. Vhodně zvoleným dextrinem a jeho 
dávkováním se navíc upraví tvrdost krmiva tak, aby vyhovo-
vala danému živočišnému druhu.

Zpomalení procesu stárnutí pečiva

Rychlé stárnutí pečiva trápí pekaře již od nepaměti. 
Denně se vyhodí 10 až 15 % ztvrdlého pečiva, což má značný 
negativní ekonomický dopad. Vzhledem k tomu se pekaři snaží 
vylepšovat receptury tak, aby získali optimální poměr mezi 
měkkostí a vláčností pečiva a zároveň aby si jejich výrobky tyto 
vlastnosti uchovaly co možná nejdéle. Společnost LYCKEBY 
CULINAR a. s. vyvinula řadu přípravků CuliSoft pro prodlou-
žení trvanlivosti pečiva. Tento přípravek je založen na bázi dex-
trinu. Dextriny v malém množství samovolně vznikají z mouky 
během pečení vlivem vysokých teplot. Jejich vliv na výsledné 
vlastnosti pečiva je dobře znám. Použitím přípravku na bázi 
dextrinu proto dojde ke zvýraznění těchto vlastností.

Stárnutí pečiva je způsobeno hlavně jeho postupným 
vysycháním. Přidáním dextrinu k mouce se proces vysychání 
zpomalí. Pečivo si zachová požadovanou měkkost a vláčnost 
po delší dobu. Dextrin hraje důležitou roli už během samot-
ného pečení. Vzhledem k jeho schopnosti vázat vodu nedo-
chází tolik ke spékání pečiva. Hotový výrobek má až o 10 % 
větší objem, probarvenější a lesklejší kůrku. Přidáním dex-
trinu k mouce se změní i vlastnosti těsta během jeho zpra-
cování. Těsto je pružnější, odolnější vůči mechanickému 
namáhání, méně se lepí a snáze se tvaruje. 

Náhrada tuku

Dextriny je možné s úspěchem použít i jako náhradu 
tuku v nízkotučných majonézách, dresincích či margarínech. 
Již při velmi nízkém dávkování mají dextriny schopnost navo-
zovat plný pocit v ústech. Pro tuto aplikaci se hodí zejména 
dextriny zcela rozpustné za studena.

Závěr

Zájem o dextriny roste i vzhledem k tomu, že se jedná 
o fyzikálně modifikované škroby, tedy škroby bez E čísel. 
Dextriny fungují již při velmi nízkém dávkování. U většiny 
aplikací postačí dávkování 0,2 až 1 %. I přes to, že se už dnes 
s dextriny můžeme v řadě potravinářských aplikací setkat, 
mají tyto látky ještě svoji budoucnost stále před sebou. Proto 
i společnost LYCKEBY CULINAR a. s. stále pracuje na vývoji 
nových směsí na bázi dextrinu a nových aplikací do potravi-
nářského průmyslu.

 

�
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SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

NORBERT SCHALLER, spol. s r. o.
Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9, ČR
tel.: +420-283 891 149 - 51
fax: +420-283 893 108
office.prag@schalleraustria.com

SCHALLER TECHNOLOGY® | WIBERG® | PEBÖCK | EFA

HOLAC® | LASKA | SEPAMATIC® | KNECHT | INJECTSTAR®

REX® | DOLESCHAL | MONDI | SUPERVAC | ZIEGRA

SEALPAC® | AMB | VORAN®

Udělejme z nápadu Váš úspěch.
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Nové call centrum 
v United Bakeries 

usnadňuje dodávky 
čerstvého pečiva

ke spotřebiteli
Nové centralizované call centrum s propojením na ERP 
systém QAD umožňuje v pekárenské společnosti United 
Bakeries urychlit objednávky, zvýšit operativnost při 
pořizování zakázek, snížit chybovost a celkově uspořit
kapacity. 

Minerva Česká republika vystupující v roli systémového 
integrátora spolupracovala na dodávce propojení call 

centra a QAD pro United Bakeries se svým subdodavatelem, 
společností Telefónica. Díky aplikaci je okamžitě při zavolání 
do call centra identifi kováno číslo volajícího zákazníka a ope-
rátor pracuje v QAD přímo s jeho daty. Aplikace umožňuje 
zpětně volat zákazníkům přímo z ERP systému. 

Subdodavatel vytvořil nadstavbu svého call centra, které 
nyní používá telefonní seznam a další informace přímo z ERP 
a zabezpečuje předávání volaného čísla zpět do systému. 

●    dodavatelské požadavky řetězců,  

včetně EDI

●  řízení a sledování výroby po šaržích

●  strategické plánování a rozhodování

●  podpora vývoje nových produktův

Informujte se, jak zefektivnit oblasti Vašeho informačního systému:

Dáváte také přednost podnikovému informačnímu

systému zaměřenému na specifika Vašeho oboru?

●    Hamé

●    Kraft Foods

●    Madeta Group

●    St. Nicolaus

●    United Bakeries

Potravinářský

a nápojový

průmysl

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

Minerva Česká republika vyvinula nový modul systému 
QAD, který zabezpečuje integraci call centra se standardním 
modulem QAD Distribuce. V okamžiku zvonění je telefonní 
číslo spárováno s příslušným zákazníkem a operátorovi se 
automaticky spustí v QAD aplikace, která umožňuje zadat 
nebo upravovat objednávku s vyplněnými údaji o zákazníkovi. 
Podobně mohou operátoři použít aplikaci při volání – jedno-
duše si vyberou v ERP systému telefonní číslo zákazníka a to 
se automaticky vytočí. Nová aplikace vytváří historii volání, 
jež umožňuje vytváření statistik a vyhodnocení.

Minerva ČR v rámci projektu realizovala řešení situace, 
kdy má zákazník plánovanou dodávku, ale na příslušný den si 
ještě neobjednal. Aplikace vyhledá takové zákazníky a předá 
informaci do call centra, které pak automaticky vytáčí tele-
fonní čísla dle požadovaných priorit se zobrazením detailních 
informací relevantních pro vyřízení zakázky. 

ERP systém QAD do akciové společnosti dodala v roce 
2005 Minerva Česká republika. QAD je základní infor-
mační systém používaný ve všech závodech United Bakeries. 
Pokrývá a integruje všechny oblasti, od nákupu, výroby, dis-
tribuce po fi nance. Systém je nasazen v pekárenských provo-
zech v České republice a na Slovensku. 

Více o společnosti Minerva Česká republika
a řešení pro výrobní společnosti

z oboru potravinářství a výroby nápojů
se dozvíte na www.minerva-is.eu

nebo na tel. čísle 386 351 870. 
Alena Pribišová

�
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Palačinky,
oblíbená pochoutka 

generací
HANA LUŽNÁ,
Ka°Ka°  CZ s. r. o.

Sladká jídla, moučníky a další sladkosti jsou ve větší či men-
ší míře zastoupeny a vyhledávány po celém světě. Těší se 

veliké oblibě zejména u dětí, ale i u dospělých, kteří rádi vyhle-
dávají chutě ze svého mládí. Málokdo odolá lákavé vůni sko-
řice, podmanivé vůni vanilky či nahořklé chuti kakaa a oře-
chů, jemné chuti čokolády či čerstvého ovoce. Tyto moučníky 
máme rádi a vyhledáváme je dodnes, i když už částečně vymi-
zely z běžného denního jídelníčku, kdy byly levným, oblíbe-
ným, i když trochu pracným hlavním jídlem našich předků. 
Moučníků je mnoho nejrůznějších druhů a česká kuchyně je 
jimi pověstná. Podáváme je na konci hlavního jídla jako pří-
jemné chuťové zakončení a završení stolování ve formě „slad-
ké tečky“. 

Velmi vhodným a oblíbeným moučníkem jsou v českých 
zemích palačinky, které nevyžadují složitou přípravu, a přitom 
výsledkem je vynikající gastronomický zážitek. Palačinka je 
ideálním řešením nejen jako doplněk stolování, ale je vhodná 
i jako oběd, svačinka či sladká večeře pro každého, kdo se po 
náročném dni vrací domů z práce a pomýšlí na rychlé a nená-
ročné jídlo, které by utišilo nejen hlad, ale zároveň i navodilo 
příjemný pocit.

Ve vyhlášených restauracích se setkáváme i s efektním 
zážitkem v podobě fl ambování palačinek či jiného moučníku 
přímo před zraky hostů. Flambování je laicky řečeno opalo-
vání některých pokrmů různě aromatizovaným alkoholem 
jako třeba koňak, vodka, rum a různé likéry. Zapálit se dají 
jedině páry z nápoje, který obsahuje více než 50 % alkoholu. 

Tato úprava zlepšuje vzhled, chuť i atraktivitu samotného 
pokrmu. Flambování spočívá v tom, že malé množství 
alkoholu, kterým se polije obsah pánve, se následně zapálí 
a nechá hořet tak dlouho, až se alkohol vypaří a ve fl ambo-
vaném pokrmu zůstane jen chuť šťávy, veškerý přebytek tuku 
je přitom spálen a spotřebován plamenem. Nutno dodat, že 
při fl ambování je zapotřebí dbát na bezpečnost svou i okolí, 
aby nedošlo k nečekaným nehodám.

Palačinka jako taková je nekynutý moučník, který je 
velice oblíbený už pro svou variabilitu. Těsto, ze kterého se 
palačinky vyrábí, bývá tajemstvím každé hospodyňky a ta si 
jej patřičně chrání. Jelikož se jedná o známý a léty prověřený 
úspěšný moučník, tak provozovny, které je nabízejí, mívají 
s tímto sortimentem velký úspěch.

Základní těsto na palačinky je přitom velmi jednoduché 
a skládá se jen z mála surovin. Hlavní surovinou je mouka, 
přitom vhodnější je pšeničná mouka s menším obsahem lepku, 
aby se těsto lépe rozlévalo, ale není to podmínkou. Další suro-
vinou pro přípravu palačinek je mléko. Mléko může být jak 
sladké, tak kyselé anebo lze použít i podmáslí. Kyprost a jem-
nost těsta nám zajistí vejce. Cukru nedáváme mnoho, neboť 
by se palačinky snadněji připalovaly. Nezbytnou součástí 
palačinek je i sůl, která by neměla v těstě chybět pro zabezpe-
čení jeho správné struktury. Všechny suroviny se smísí, dokud 
nevznikne homogenní hmota bez kousků, a těsto se nechá na 
nějakou dobu odpočinout. Během této doby dochází k roz-
puštění cukru, bobtnání lepku obsaženého v mouce a spojení 
všech chutí a vůní surovin. Po odležení těsta přichází na řadu 
smažení palačinek. Tento moučník se zpravidla smaží na oleji, 
ideální variantou dodávanou naší společností KåKå CZ s. r. o.
je olej VITOL® fritovací. Na rozehřátou pánev rozetřeme 
nepatrné množství oleje a pak vlijeme těsto. Aby palačinka 
dosáhla podoby velmi tenké placky, musíme těsto rozetřít 
po celé ploše pánve. Když je jedna strana palačinky usma-
žená, tak opatrně otočíme, ti odvážnější nadhazují a otáčejí 
ve vzduchu, a osmažíme i z druhé strany.



58
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

0
m a r k e t i n g

Základní receptura na palačinkové těsto
Mléko či podmáslí 1 l

Hladká mouka 500 g

Vejce 4 ks

Sůl 3 g

Cukr (nemusí být) 40 g

Olej VITOL fritovací na potření pánve

Následuje vlastní plnění palačinek, což je nejobvyk-
lejší finální úprava. Palačinka se z jedné strany namaže 
a následně srolovaná anebo složená do různých tvarů se 
servíruje. Klasické palačinky s tvarohem jsou jedním ze 
základních receptů, avšak můžeme si je vylepšit čerstvým 
ovocem, marmeládou či čokoládou. Všechny tyto suroviny 

jsou také v portfoliu společnosti KåKå CZ s. r. o. Výbor-
ného chuťového i vizuálního výsledku dosáhneme s ovocem 
v gelu značky BAKER® (lze použít maliny, jahody, meruňky 
či višně v gelu). Palačinku je možno ozdobit ovocem v gelu 
i na povrchu, případně doplnit ještě zmrzlinou, pak dostá-
váme luxusní výrobek. Pro ty, jež upřednostňují marmelády, 
nabízíme ovocné náplně AIMA® (meruňkovou, jahodovou, 
borůvkovou či ovocnou směs). Kvalitní čokoládové polevy 
pro konečnou dekoraci dodáváme opět v několika varian-
tách, jak mléčnou, tak hořkou pod značkami BAKER® 
a AIMA®. Fantazii se prostě v případě úprav palačinek meze 
nekladou – palačinky sladké, palačinky zapečené, dle chutí 
a nároků každého z nás, z nepřeberného množství variací 
a příchutí si vybere každý.

Ve Francii dovedli úpravu palačinek tzv. crépes – pala-
činka na sladko, téměř k dokonalosti. Nebojí se kombinovat 
různé příchutě a přísady, aby uspokojili své chuťové pohárky.

A neboť těsto na palačinky je univerzální svým použitím, 
lze je připravovat i na slaný způsob. Ve Francii se prodávají 
pod názvem galety. Těsto na galety se liší použitím pohankové 
mouky, což jim dodává tmavší hnědé zabarvení a pochopi-
telně i lepší chuť. Francouzské palačinky můžete plnit dle vaší 
fantazie a chuti, ať už se jedná o různé druhy sýrů, šunky, hub 
či špenátu.

Ovšem ani vy nemusíte zůstat pozadu! Pohostěte 
návštěvu netradičními variacemi na palačinkové téma nebo 
překvapte svou rodinu jejich oblíbenou pochoutkou. Zejména 
u dětí máte předem zaručený úspěch. Je to jen na vás, jakou 
variaci si zvolíte a vykouzlíte pro své nejbližší gastronomický 
zážitek. Nám dovolte za společnost KåKå CZ s. r. o. popřát 
dobrou chuť.  �
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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
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Všechny druhy těstovin z řady Exclusive vyrábíme z té nejkvalitnější semolinové mouky podle tradičních italských receptur 

a pod dohledem italských expertů. Takže ať už si připravíte fusilli, penne nebo třeba spaghetti, čeká vás gurmánská specialita, 

jaká se vyrovná nejkvalitnějším italským produktům.

Přidejte se k nám na www.vivalittovella.it.
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Europasta
staví na divizi 

Adriana Litovel 

V roce 1993 v centru úrodné Hané byl na zelené louce po-
staven moderní závod na výrobu těstovin. Již jeho název 

Adriana v sobě nese závan Itálie – země těstovin, takže po 
právu jsou zde vyráběny „nejitalštější české těstoviny“. Těs-
toviny se zde vyrábějí na nejmodernějších výrobních linkách 
italského výrobce Pavan při použití vysokých teplot sušení, 
čímž splňují nejpřísnější požadavky bezpečnosti a hygieny 
potravin. Pro výrobu jsou používány nejkvalitnější suroviny, 
pšeničná mouka obecná Triticum aestivum, která většinou 
pochází z našich nebo slovenských úrodných polí, nebo mou-
ka z tvrdé pšenice Triticum durrum, která se dováží z Rakous-
ka, Německa, Itálie nebo Maďarska.

Závod se zaměřuje pouze na výrobu bezvaječných těs-
tovin. Podle použité suroviny rozlišujeme dvě základní pro-
duktové řady – těstoviny z měkké pšenice a těstoviny z tvrdé 
pšenice. Kromě privátních značek se v závodě vyrábějí vlastní 
značky, kterými jsou Adriana Exclusive (z tvrdé pšenice) 
a Adriana Standard (z měkké pšenice). Především Adriana 
Exclusive označená 5 hvězdičkami je špičkovým produktem, 
který se vyznačuje skvělými parametry ve vařivosti a zacho-
váním tvaru a doporučuje se zvláště pro gastro kuchyni.

Rozvoj fi rmy probíhal postupně, zvyšoval se podíl na 

vnitřním trhu a firma získala významné pozice na zahra-
ničních trzích v celé střední Evropě. V létě roku 1998 došlo 
k rozšíření výrobní kapacity spuštěním nejmodernější vysoce 
kapacitní linky, čímž se Adriana stala největším a nejmo-
dernějším výrobcem těstovin v ČR. Další posílení výrobní 
kapacity proběhlo v roce 2009, kdy se spustila do provozu 
další vysokokapacitní linka na výrobu krátkých těstovin, 
čímž fi rma významně posílila svou pozici nejen v ČR, ale i ve 
střední Evropě. Další rozvoj je plánován v nejbližších dvou 
letech. Závod by měl posílit o novou vysokokapacitní linku 
na výrobu špaget a dále by měla být posilována oblast balení 
a logistiky. 

Firma investovala nejen do výrobních kapacit, ale zamě-
řila se i na nové možnosti balení výrobků, a proto zakoupila 
nejmodernější balicí zařízení se všemi dostupnými kontrol-
ními systémy. Za zmínku stojí balicí zařízení italské fi rmy 
Ricciarelli, které umožňuje použít nejmodernější formy 
balení do hranatých sáčků s opakovaným otevíráním sáčků. 
Další významnou investicí, která zvýšila logistickou operativu 
společnosti, byla výstavba plně automatizovaného skladu od 
fi rmy Schäffer. Sklad byl uveden do provozu v roce 2010.

Divize Adriana je od roku 2003 jedním z hlavních sta-
vebních kamenů společnosti Europasta SE, která je v sou-
časné době největší společností vyrábějící těstoviny v zemích 
střední a východní Evropy s celkovým objemem výroby okolo 
60 000 tun ročně. Společnost má v dalších letech další růstové 
ambice, když investiční rozvoj je plánován zejména v Adrianě 
a divizi Bratři Zátkové v Boršově nad Vltavou. Cílem fi rmy 
je i významné posílení pozic vlastních značek, kterými jsou 
zejména Adriana, Zátkovy vaječné těstoviny, Rosické těsto-
viny a Ideál.   PhDr. Radka Navrátilová, ředitelka

 �
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Cutisin, s. r. o., je tradičním výrobcem a dodavatelem 
širokého sortimentu obalů na masné výrobky. Tech-

nologie výroby bílkovinných obalů, typická pro výrob-
ky Cutisin, s. r. o., spočívá na bázi přírodního materiálu. 
Základní surovinou pro většinu produkce fi rmy je vrst-
va kůže – vláknitá bílkovina zvaná kolagen. S rozvojem 
uzenářské výroby ve světě získávala umělá střeva a potra-
vinářské obaly z Cutisinu stále větší oblibu a odbyt, a to 
především pro svoji kvalitu, hygienické přednosti opro-
ti střevům přírodním a také v neposlední řadě pro výbor-
nou stravitelnost a skus. CUTISIN klade prvořadý důraz 
na ekologické aspekty v průběhu své produkce a napros-
tou hygienickou nezávadnost svých výrobků pro dané po-
užití v potravinářství. 

Historie Cutisinu, s. r. o., Jilemnice, začíná 17. 7. 1933 
v Kořenově v prostorách bývalé přádelny, kde byla zahájena 
výroba kolagenních střev kalibr 60 a 65 pod fi rmou Naturin. 
Ochranná známka Cutisin byla zaregistrována v roce 1946, 
název je odvozen od latinského slova „cutis“, kůže. Od 
té doby Cutisin dále rostl a vyvíjel se a jeho součástí se stal 
také závod na výrobu papírových střev (dnes plastových) ve 
Slavkově u Brna. Cutisin jako první přišel s výrobou jedlých 
párkových střev a v 60. letech byl zahájen provoz v novém 
závodě v Jilemnici. V roce 1989 byl postaven v Jilemnici 
další nový provoz výroby jedlých střev, který byl později ještě 
rozšířen a modernizován. O tom, jak je produkce Cutisinu 

zajímavá, svědčí také vstup významného zahraničního part-
nera do společnosti v roce 1992. S pomocí tohoto strategic-
kého partnera, americké fi rmy TEEPAK a jeho kapitálu, byla 
zahájena výstavba nového závodu ve Slavkově u Brna, která 
byla dokončena v roce 1994 a kde se zahájila výroba plasto-
vých střev. Dalším důležitým mezníkem v historii Cutisinu je 
rok 1996, když začátkem roku schválila Americká federální 
obchodní komise koupi americké fi rmy TEEPAK skotskou 
fi rmou DEVRO. Tímto krokem se fi rma Cutisin stala členem 
skupiny fi rem DEVRO-TEEPAK. Následně pak 1. října 2001 
fi rma DEVRO prodala celulózovou část výroby a rozhodla 
se přednostně věnovat výrobkům z kolagenu. Název fi rmy se 
vrátil k původnímu jménu společnosti, tedy pouze DEVRO.

Náš zahraniční partner vysoce hodnotí především 
vysokou úroveň a kvalitu produkce jedlých kolagenních střev 
a schopnost našich lidí pružně reagovat na rostoucí poža-
davky trhu.

Cutisin je tedy součástí silné nadnárodní společnosti 
DEVRO se sídlem ve Skotsku. 

Ke konci roku 2006 byla rozšířena výroba jedlých kola-
genních střev o nově vybudovanou část závodu Jilemnice 
a komerční produkce na prvních 5 linkách byla zahájena hned 
v počátku následujícího roku 2007.

Na konci května roku 2009 byla ukončena výroba v pro-
vozu Kořenov. Celkové výrobní kapacity Cutisinu však zůstaly 
zachovány díky navýšení produktivity práce a rozšíření výrob-
ních kapacit o další linky v nově vybudované části závodu 
Jilemnice.

Nyní má Cutisin, s. r. o., ve svých závodech v Jilemnici 
a Slavkově u Brna téměř 1000 zaměstnanců a díky stále vyšší 
poptávce po kolagenních střevech na párky a salámy rozšiřuje 
své výrobní kapacity v Jilemnici o další linky. 

Celkový obrat fi rmy dosahuje ročně přes jednu a půl mili-
ardy Kč. Téměř 85 % produkce fi rmy je exportováno do více 
než 40 zemí světa, což svědčí o vysoké oblibě našich výrobků 
u producentů masných výrobků na celém světě. 

Plány společnosti Cutisin, s. r. o., na budoucí období 
jsou pevně spojeny s výrobou a prodejem obalů na masné 
výrobky. Vycházíme v nich ze stále narůstající poptávky po 
našem sortimentu výrobků a dalších požadavků trhu apli-
kovat kolagenní obaly na stávající, ale i nově vyvíjené typy 
masných výrobků, které vyžadují inovaci v současnosti nabí-
zeného sortimentu. Nezaměřujeme se samozřejmě pouze na 
výrobek, ale na celkové řešení potřeby výrobců potravin na 
formování a následné opracování potraviny do formy, ve které 
je předkládána konzumentům. S řešením spojujeme i zajiš-
tění technické pomoci při zpracování výrobku a prodejní 
servis zajišťující plynulost dodávek.

Michal Štoček,
ředitel společnosti Cutisin, s. r. o.

Cutisin, s. r. o.,
výrobce obalů

pro masné výrobky
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S O R T I M E N T  V Ý R O B K Ů
Sortiment výrobků firmy Cutisin, s. r. o., dodáva-

ných na český a slovenský trh je velmi rozsáhlý a obsahuje 
všechny druhy obalů vhodných pro různé typy výrobků 
produkovaných v masném, drůbežářském a mlékáren-
ském průmyslu.

Jedlá kolagenní střívka přímá a kroužková

Jednoznačně nejvýznamnějším výrobkem fi rmy Cutisin 
jsou jedlá kolagenní „párková“ střívka s označením „FINE“, 
která jsou určena pro tepelně opracované masné výrobky typu: 
Jemné párky, Debrecínské párky, Vídeňské párky, Spišské 
párky, Kuřecí párky a stejně tak pro tepelně neopracované 
sušené a fermentované masné výrobky typu: Dunajská klo-
bása a Uherská klobása.

K dalším „párkovým“ střívkům patří střívko s ozna-
čením AF, které je určeno pro tepelně neopracované masné 
výrobky, které jsou před konzumací opékány, jako jsou: Bílé 
klobásy, Vinné klobásy, Grilovací klobásy.

Náš sortiment je dále doplněn párkovými střívky vyrábě-
nými fi rmo DEVRO ve Skotsku, které svým použitím odpo-
vídají střívkům FINE. Jako jediný výrobce na světě umí fi rma 
DEVRO vyrobit párkové střívko pouze z vepřového kolagenu.

Mezi hlavní výhody použití párkových střívek FINE, AF 
a DEVRO patří:
–  přírodní vzhled výrobků srovnatelný s výrobky ve skopo-

vých střevech
–  velmi jemný skus s typickým křupnutím
–  vysoká produktivita a minimální ztráty při narážení
–  stabilní kalibr, délka, hmotnost a vzhled výrobků 

Střívko CPE je jedlé kolagenní střevo vhodné pro tepelně 
opracované masné výrobky větších průměrů. Střívko CPE lze 
klipsovat a je vhodné ke grilování a opékání. Příkladem pou-
žití pro krátké masné výrobky je typ: Špekáček, Buřtík.

Zcela novou kvalitu kolagenních jedlých střívek ale 
reprezentuje párkové střívko SELECT, které bylo předsta-
veno našim zákazníkům na veletrhu IFFA 2010. Hotové 
výrobky ve střívku SELECT rozezná od výrobků ve skopovém 
střevě již jen opravdový odborník. 

Spolu se střevem SELECT byla na veletrhu IFFA 2010 
představena nová generace jedlých kroužkových střev, která 
alternují skupinu přírodních vepřových, hovězích, ale i čás-
tečně skopových střívek. Jedlá kroužková střeva jsou nabí-
zena ve třech kategoriích CRQ, CRF, CRA. 

CRQ – jedlé kroužkové střevo určené pro tepelně opra-
cované masné výrobky typu: Myslivecká klobása, Ostravská 
klobása, Papriková klobása, Šunková klobása a pro tepelně 
neopracované, sušené a fermentované masné výrobky typu: 
Dunajská klobása, Uherská klobása

CRF – střívko je určeno pro výrobky z čerstvého masa, 
polotovary, určené k následnému opečení, smažení či grilo-
vání.

Hlavní společné výhody použití jedlých kroužkových 
střev CRQ, CRF:
–  zachování kroužkového tvaru po naražení a tepelném opra-

cování
–  atraktivní vzhled výrobku a velmi jemný skus s typickým 

křupnutím
–  vysoká produktivita a minimální ztráty při narážení
–  stabilní kalibr, délka, hmotnost a vzhled výrobků 

CRA – jedlé kroužkové střevo, které lze bez problémů 
klipsovat a které je určeno pro masné výrobky typu fuet, cho-
rizo, sucuk, drůbeží točený, Kabanos.

Salámová kolagenní střeva

Salámová střeva patří k tradičním a na trhu notoricky 
známým výrobkům Cutisin, s. r. o. V nabídce jsou dva základní 
typy střev a to SPR a 014. Salámové kolagenní střevo s ozna-
čením SPR je určené pro výrobky tepelně opracované uzením 
a následným dovařením v páře typu: Vysočina, Selský salám, 
Turistický trvanlivý, Pálivý paprikový, Gothajský salám zau-
zený.

Salámové kolagenní střevo SPR dává výrobku přirozený 
vzhled a barvu, má optimální prostupnost pro kouř a vodní 
páru a dokonale přijímá kouřové aroma. Typ SPRL je navíc 
dodáván se speciální vnitřní úpravou, která zajišťuje doko-
nalou loupatelnost střeva z hotového výrobku.

Salámové kolagenní střevo s označením 014 je určeno 
výhradně pro trvanlivé výrobky za studena zrající, opraco-
vané uzením a sušením, typu: Herkules, Poličan, Lovecký 
salám, Paprikáš a různé druhy salámů s ušlechtilou plísní na 
povrchu: Uherák a Křemešník.

Výrobky ve střevě 014 mají přirozený vzhled a barvu, 
střevo má optimální prostupnost pro kouř a dokonale při-
jímá kouřové aroma, Výrobky ve střevě 014 nekroužko-
vatí, nešednou a k dispozici je také střevo 014 V se speciální 
úpravou proti plísni.

Salámová kolagenní střeva SPR a 014 je možné dodat 
řásněná, ve formě přířezů nebo různé tvary šitých střev, a to 
jak bez potisku, tak až s 6barevným potiskem.

Jedlá kolagenní fólie 

Speciálně ke zdokonalení vzhledu uzenářských výrobků 
v síťkách a snížení hmotnostních úbytků při tepelném opra-
cování byla vyvinuta jedlá plochá kolagenní fólie EDICOL 
„R“ a EDICOL ®. 

Alternativou ploché jedlé kolagenní fólie je jedlá kola-
genní EDICOL T, která je vyráběna ve formě bezešvé hadice, 
a lze ji tak plnit přímo na klipsovacích (polo)automatech, což 
vede k významnému zvýšení produktivity a standardizaci 
výroby.

EDICOL „R“, EDICOL® a EDICOL T jsou určeny 
pro použití na výrobky tepelně opracované, jako jsou: uzené 
šunky, rolované plece, drůbeží rolky, sekané masové pečeně 
a pro různé typy výrobků tepelně neopracovaných, fermen-
tovaných.

Unikátním typem jedlé tubulární kolagenní fólie je fólie 
EDICOL „A“, určená pro výrobu pečených masných výrobků 
a polotovarů určených k pečení: Pečená masová rolka, Sekaná, 
Ochucená masírovaná masa různých druhů. 
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Plastová střeva 

Široké možnosti použití mají v masném, drůbežářském 
a mlékárenském průmyslu také plastová střeva vyráběná 
v Cutisnu, s. r. o.

Nejpoužívanějším je střevo typu RALEX „S“. Jedná se 
o nejedlé, biaxiálně orientované, mono-vrstvé, teplem smršti-
telné střevo, vyrobené ze 100% polyamidu (neobsahuje chlor 
a plastifi kátory), které je určené pro masné výrobky tepelně 
opracované vařením ve vodě nebo v páře. Příklady aplikací 
tohoto obalu jsou: Šunkový salám, Gothajský salám, Jemný 
salám, Hodonínský salám, Paštiky.

Polyamidové střevo RALEX „S“ bylo testován Státním 
veterinárním ústavem Brno a obdrželo Certifi kát o údržnosti 
masného výrobku po dobu 10 týdnů od data výroby salámu. 
Hmotnostní úbytek výrobků ve střevech Ralex „S“ je po 7 týd-
nech skladování menší než 1 %. 

Unikátním typem RALEXU je RALEX „D“. Toto střevo 
je „uditelné“, tzn. speciální komponenty použité při výrobě 
tohoto střeva zajišťují při tepelném opracovaní dostatečnou 
propustnost stěny střeva pro vodní páru a kouř. Výrobek při 
doporučeném způsobu tepelného opracovaní tak získá kouřové 
aroma, a to při zachovaní vynikajících bariérových vlastností 
zaručujících dlouhou údržnost a nízké hmotnostní úbytky.

Polyamidová střeva RALEX „S“ a RALEX „D“ se 
vyznačují vysokou pevností a pružností, která zaručuje jejich 
snadné zpracování a u hotového výrobku zajišťuje stabilní 
kalibr a konzistentní výrobek s hladkým, vypnutým povrchem 
a snadnou loupatelností.

Dalším „tradičním“ plastovým obalem vyráběným 
v Cutisin, s. r. o., je polyethylenové střevo NILEN, určené pro 
vařené masné výrobky, např. na tlačenky nebo na krmivo pro 
zvířata. NILEN je částečně propustný pro kyslík a vodní páru, 
a proto není vhodný pro výrobky s dlouhou trvanlivostí. 

Uvedené typy plastových střev je možné dodat řásněná, 
ve formě přířezů, to jak bez potisku, tak až s 6barevným 
potiskem.

Své místo na trhu v Čechách a na Slovensku získávají 
také plastová střeva MINIRALEN a MINISMOKE určená 
pro drobné masné výrobky, jako jsou například: Jemný párek, 
Kuřecí párek.

Střevo typu MINIRALEN je nejedlé, biaxiálně orien-
tované, monovrstvé, teplem smrštitelné střevo, vyrobené ze 
100% polyamidu (neobsahuje chlor a plastifi kátory), které 
je určené pro masné výrobky tepelně opracované vařením ve 
vodě nebo v páře. MINIRALEN není propustný pro kouř. 

MINIRALEN byl testován ve Státním veterinárním 
ústavu Brno a na základě výsledků obdržel Certifi kát o údrž-
nosti č. PO – 01303/00 – 5 týdnů od data výroby párku frank-
furtského typu.  Hmotnostní úbytek po 1 týdnu skladování při 
5 °C je menší než 1 %.

Pro vařené drobné masné výrobky následně uzené 
kouřem bylo speciálně vyvinuto plastové střevo MINIS-
MOKE. Střevo MINISMOKE je díky své „zauditelnosti“ 
rovnocennou náhradou celulózových střev a oproti nim zaru-
čuje navíc výrazně nižší hmotnostní úbytek během tepelného 
zpracování (cca 2 %) a následně také během skladování a dis-
tribuce hotových výrobků. 

Polyamidová střeva MINIRALEN a MINISMOKE se 
dále vyznačují vysokou pevností a pružností, která zaručuje 
jejich snadné zpracování a u hotového výrobku zajišťuje sta-
bilní kalibr a konzistentní výrobek s hladkým, vypnutým povr-
chem a snadnou loupatelností.

Polyamidová střeva MINIRALEN a MINISMOKE se 
dodávají řásněná s možností potisku.

Servis a služby zákazníkům

Našim zákazníkům je neustále k dispozici tým obchod-
ních zástupců a servisních techniků, kteří jsou schopni oka-
mžitě reagovat na všechny jejich požadavky a problémy. 
Umíme se spolu se zákazníky podílet na vývoji jejich nových 
výrobků a technologií. K tomuto účelu je možné využít naši 
zkušebnu masné výroby. V této zkušebně také pravidelně pro-
bíhají semináře a školení, na kterých je předváděno praktické 
použití našich obalů, a to nejen tuzemským zákazníkům, ale 
i zákazníkům z celého světa.

Objednávky zákazníků z Čech a Slovenska jsou při-
jímány zákaznickým centrem ve Slavkově u Brna. Dodání 
vybraného sortimentu zákazníkům je v rámci Česka a Slo-
venska realizováno do 24 hodin. Běžný sortiment je dodáván 
v termínu dohodnutém se zákazníkem v závislosti na našich 
kapacitních možnostech.

Po vzájemné dohodě lze omezené množství vybraných 
výrobků držet zákazníkům na našem skladě, tak abychom 
byli schopni okamžitě reagovat na nárůst jejich výroby. Tato 
naše nadstandardní služba umožňuje minimalizovat sklady 
u zákazníků a přináší jim významné fi nanční úspory.

Cutisin, s. r. o., je solidní a spolehlivý dodavatel, který 
vždy dostojí svým závazkům a dává tak zákazníkům potřebnou 
„výrobní“ jistotu.

IFFA 2010

Přestože je Cutisin, s. r. o., dlouholetým tradičním účast-
níkem nejvýznamnějšího potravinářského veletrhu v ČR 
Salima Brno, v letošním roce byla dána přednost účasti na 
veltru IFFA 2010 ve Frankfurtu nad Mohanem. Cutisin,
s. r. o., vystavoval své výrobky v rámci stánku mateřské fi rmy 
Devro plc. Hlavním tématem letošní výstavy bylo předsta-
vení našich novinek – párkových střev SELECT a jedlých 
kroužkových střev CRQ. Oba tyto výrobky jsou naprostou 
jedničkou v sortimentu jedlých kolagenních střev, svým 
vzhledem se velmi blíží vzhledu přírodních střev a v někte-
rých senzorických vlastnostech je i předčí. Samozřejmě, že 
produktivita při zpracování těchto střev je významně vyšší 
než při zpracování střev přírodních a navíc je jejich kvalita 
neustále konzistentní. Jaroslav Novosad,

vedoucí prodejů v ČR a SR
  �
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Dobrý tuzemský
potravinářský výrobek

„Česká chuťovka“ SLOW FOOD 2010

Praha (fk) – Ve dnech 16. až 19. září 2010 se konal na praž-
ské Kampě Originální festival chutí Čech, Moravy a Slez-

ska. Součástí této významné události bylo vyvrcholení soutě-
že Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“ 
SLOW FOOD 2010, v němž se střetly výrobky našich vý-
robců. Do soutěže se přihlásilo 24 fi rem s 55 výrobky. Hod-
notitelská komise nezávislých předních potravinářských 

odborníků, v čele s předsedkyní komise Ing. Slavomírou Va-
vreinovou, CSc., se sešla již 9. září 2010 ve Výzkumném ústa-
vu potravinářském Praha, v. v. i. A měla při hodnocení vel-
mi obtížný úkol, protože téměř všechny hodnocené výrobky 
měly vysokou úroveň organoleptických vlastností. Po několi-
kahodinové hodnotitelské práci komise získaly ocenění a di-
plomy následující výrobky – viz tabulky.

Zástupci fi rmy Váhala a spol. s r. o., vpravo Ing. Ladislav Denk, 
manažer marketingu a prodeje, a Vlastimil Váhala, jednatel, při 
převzetí ocenění za výrobek Originální Váhalova šunka − výběrová

Zástupce ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s, MVDr. 
Radek Šůs po převzetí diplomu za Otavskou klobásu 

Členové hodnotitelské komise po náročném hodnocení vytvořili 
skupinku – u všech s úlevou na tváři.

Zleva Ing. Miroslav Kajňák, MBA (COOP) s prof. Ing. Petrem 
Pipkem, CSc., (VŠCHT) a prof. Ing. Janou Dostálovou, CSc., 
(VŠCHT) při vlastním hodnocení



67
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

0
i n f o r m a c e

KATEGORIE: CEREÁLNÍ VÝROBKY

Druh ocenění Číslo vzorku Název výrobku Výrobce

Soška 14 Sváteční koláče BEAS a. s., Hradec Králové

Soška 15 Valašský frgál
Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o., 

Velké Karlovice

KATEGORIE: MLÉČNÉ VÝROBKY

Druh ocenění Číslo vzorku Název výrobku Výrobce

Soška 25 Dobroty s příběhem
PORTUS PRAHA,

obč. sdružení 

Diplom 22 Jihočeský jogurt ve skle/malina
„AGRO-LA“, spol. s r. o.,

Jindřichův Hradec

KATEGORIE: MASNÉ VÝROBKY

Druh ocenění Číslo vzorku Název výrobku Výrobce

Soška 313 Židlochovický pršut z kotlet
JANÍČEK & ČUPA,

Židlochovice

Soška 36 Originální Váhalova šunka – výběrová
VÁHALA a spol. s r. o.,
Hustopeče nad Bečvou 

Diplom 304 Otavská klobása
ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK 

CZ, a. s

KATEGORIE: PIVO, VÍNA, LIHOVINY A DESTILÁTY

Druh ocenění Číslo vzorku Název výrobku Výrobce

Soška 72
Révové víno Zweigeltrebe-Rosé

pozdní sběr
VERITAS spol. s r. o.,

Bošovice

KATEGORIE: OSTATNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY

Druh ocenění Číslo vzorku Název výrobku Výrobce

Soška 101 Loštický koláček se syrečkem
Zbyněk Poštulka - lahůdky

Mc TEROZ, Loštice 

Diplom 81 + 82 Maruščina bašta, Čertík v lokši
Staročeská kuchyně s. r. o.,

Vimperk

Ocenění a diplomy vítězných výrobků byly předány 
zástupcům vítězných fi rem při slavnostním zahájení festivalu 
Česká chuťovka 2010 v Muzeu Kampa v Praze. 

Vítězným fi rmám i touto cestou blahopřejeme! 

Poděkování a uznání za precizní a korektní průběh 
soutěže přísluší všem členům hodnotitelské komise a také 
všem organizátorům. Jmenovitě paní Blance Turturro, pre-
zidentce SLOOW FOOD Prague, panu Adamu Weberovi, 
řediteli pořadatelské organizace festivalu „Česká chuťovka 
2010“ a také kolektivu Výzkumného ústavu potravinář-
ského Praha, v. v. i., v čele s jeho ředitelkou Ing. Slavomírou 
Vavreinovou, CSc. Zvláštní poděkování přísluší i vrcholo-
vému odborníkovi na jakost potravin Ing. Josefu Barvířovi
za aktivní pomoc při vlastním hodnocení. 

�
Studenti z „Podskalské“ − VOŠES a SPŠ potravinářských 
technologií − přispívají k báječné atmosféře soutěže.
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Životní cykly 
pekařských výrobků

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

Cyklus je výraz používaný pro stále se opakující jevy, čin-
nosti a skutečnosti, se všemi charakteristickými znaky, 

ve všech sférách národního hospodářství, veřejném a podni-
katelském sektoru i sektoru živnostenského podnikání, vždy 
za určité časové období. Znakem všech nastalých a uskuteč-
něných změn je relativní pravidelnost, prostor, rozměr a čas. 
Některé změny dovedeme s jistou pravděpodobností předví-
dat a cíleně je usměrňovat podle strategických záměrů ma-
nažerů podnikových organizačních jednotek. Především ve 
výrobních, pracovních, dopravních a zhodnocovacích proce-
sech všech podnikatelských směrů.

Specifi ckým problémem jsou faktory ovlivňující prodej-
nost sortimentních skupin potravinářského zboží. Výrobní 
a obchodní manažeři mají zájem je všechny do určité míry 
poznat, předvídat a vědomě využívat pro zvyšování, nebo ale-
spoň udržení celopodnikových integrálních ekonomických 
ukazatelů. Není tomu jinak ani v pekárenském průmyslu, 
vyrábějícím základní potraviny uspokojující každodenní 
lidské potřeby.

Pekárenský průmysl

Pekárenský průmysl je významné odvětví potravinář-
ského průmyslu. Z produktů obilnin s přídavky speciálních 
ingrediencí denně jednotlivá pekařství zásobují maloobchod 
a velkoodběratele základními druhy hygienicky nezávadných 
potravin. V některých případech si pekařství sama zajišťují 
pravidelný rozvoz výrobků do některých obchodních domů 
i vícekrát denně, aby kupující měli možnost nakupovat stále 
relativně čerstvé pečivo. V některých případech se zaměst-
nanci velkých a středních pekařských podniků bezprostředně 
podílejí na zajišťování prodeje výrobků v jednotlivých super- 
a hypermarketech. Pro propagaci vyráběných produktů a pro 
získání poznatků o reakcích spotřebitelů na vlastní vyráběné 
produkty si mnohé pekárny zřizují podnikové prodejny. Jako 
příklad je možno uvést v posledním období nově otevřené 
tři prodejny ve vestibulu hlavního nádraží ČD v Brně. Podle 
postavení v konkurenčním prostředí a ekonomické síly reali-
zují různé formy propagace výrobků. Jsou případy, že některé 
velké pekařské podniky se na reklamě obchodních řetězců 
fi nančně bezprostředně podílejí.

Pekařské kapacity v regionech jsou početně rozšířené, 

ale značně diferencované. V odvětví vyvíjejí podnikatelské 
aktivity koncentrovaná, moderními technologiemi vybavená 
pekařství. Dosahují vysoké produktivity práce a snižování 
výrobních nákladů. Zásobují obyvatele v bezprostředním 
okolí podniku i několik desítek kilometrů vzdáleného. Proti 
těmto ekonomicky, výrobně a prodejně silným seskupením 
vyvíjejí činnost středně velká a drobná pekařství. Často mají 
regionální, případně jen místní dosah. Soutěžní prostředí 
nemohou nikterak podstatně ovlivnit. Avšak vhodně vyplňují 
na trhu mezery speciálně vyráběným sortimentem zboží, vari-
abilní druhovou a hmotnostní skladbou. K poměrně známým 
regionálním pekařstvím patří výrobna pečiva ve Velkých 
Karlovicích. Majitelka výrobky typické pro valašský region 
vystavuje i na mezinárodních veletrzích. Jako příklad kon-
centrovaného pekárenského podniku majícího provozovny 
v některých zemích EU můžeme uvést PENAM, a. s., Brno, 
organizačně začleněný do skupiny AGROFERT HOLDING, 
a. s. Zvětšování ekonomické síly dominantních pekařských 
podniků napomáhají fúze. K tomu je nutný souhlas Úřadu 
pro hospodářskou soutěž. Strukturu pekárenského průmyslu 
znázorňuje schéma č. 1.

Terminologické hledisko

Z terminologického hlediska rozlišujeme mezi pekáren-
ským průmyslem, pekařstvím, pekařskými produkty a pekaři. 
Dříve se používal pro národohospodářský pohled název peká-
renské i pekařské odvětví, odvozeně pekárenské i pekařské 
výrobky. Od 1. 1. 2008 zavedl Český statistický úřad nové tří-
dění nárohospodářských odvětví a jednotný název pekárenské 

Zdroj: zpracováno autorem

Potravinářský průmysl

Pekárenský průmysl

Pekařství

Chléb PečivoPekařské výrobky

Schéma č. 1  Struktura potravinářského průmyslu
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odvětví. Tím se odstranila dvojkolejnost v označování pro-
duktů. Nadále se používá pouze název pekařské výrobky. 

Pekárnou se rozumí vymezený prostor k přípravě těsta, 
pečení a přípravě produktů k expedici. V této souvislosti nemů-
žeme opomenout ani drobné pekárny v super- a hypermar-
ketech. K pečení sortimentu používají zmrazená těsta. Patří 
sem i pekárny, vlastně pekárničky v některých restauracích 
a horských chatách. Napomáhají dotvářet kolorit prodejního 
prostředí. Existuje i velké množství specifi ckých rodinných 
pekáren. Svým významem tvoří samostatnou skupinu.

Pekař je řemeslná živnost, vázaná na splnění předepsa-
ných a ověřených odborných předpokladů. Do živnosti náleží 
výroba a pečení bílého a tmavého chleba, výroba dále členě-
ného pečiva obsahujícího minimálně 50 % mouky. K výrobě 
pekařských produktů se mimo mouky používá voda, mléko, 
droždí, sůl. Potravní doplňky se do těsta nepřidávají vůbec 
nebo jen některé v povoleném množství.

Modernizace výrobních postupů

Z retrospektivního hlediska se pekařské řemeslo vyzna-
čovalo ruční přípravou těst, pečením výrobků v pecích roz-
topených dřevem a nehygienickým rozvozem zboží. Dnešní 
pekárny jsou podniky vybavené moderními technologiemi, 
řízené samočinnými počítači. Mechanizované pracovní 
postupy umožňují dosahovat vysokou produktivitu práce, 
snižovat celkovou pracovní zátěž i zaměstnanost. Jsou to 
bazální charakteristiky pro celý pekárenský průmysl. Za pří-
klad moderního pekařského podniku můžeme uvést PENAM, 
a. s., zaujímající v zásobovaném trhu významné postavení. 
Podle generálního ředitele J. Kurčíka se podnik specializuje 
na mlýnsko-pekárenskou produkci na českém a slovenském 
trhu.

Spolupráce pekařských podniků 
v potravinářské vertikále

Pekařské podniky úzce spolupracují s mlýnským a těstá-
renským průmyslem, obchodem a specializovanými podniky 

vyrábějícími dnes již neodmyslitelné pekařské a cukrářské 
směsi. Můžeme jmenovat IREKS ENZYMA s. r. o., Zeelandia 
spol. s. r. o., backaldrin s. r. o. a další. Výrobní podniky, pod-
niky služeb a obchod vytvářejí mezi sebou obchodní spojení, 
které Tvrdoň (2005) defi noval jako „propojení jednotlivých 
podnikatelských subjektů, které se jakýmkoliv způsobem 
podílejí na konverzi, úpravě, distribuci a prodeji potravinář-
ských produktů. Vzájemné spojení nazval potravinářská ver-
tikála“. Přibližuje ji schéma č. 2.

Na potravinářské vertikály upozorňuje Koncepce 
potravinářství ČR pro období po vstupu České republiky do 
Evropské unie (2004–2013). Citujeme z ní: „Využití příleži-
tostí dalšího stupně zpracování agrárních komodit vytváří 
prostor pro růst výkonnosti a efektivnosti potravinářského 
odvětví i celé potravinářské vertikály.“ Upozorňujeme na kon-
cept potravinářství v ČR, který rozděluje potravinářské obory 
na první a druhou fázi zpracování. Rozdělení je významné pro 
statistické zjišťování v rámci EU a diferencované přidělování 
dotací.

Zdroj: zpracováno autoremSchéma č. 2   Potravinářská vertikála
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Import potravin
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Přijetí potravinářské 
surovin ze států EU

Export
potravinářských surovin

Odeslání potravinářských
surovin do států EU

Krmivářský průmysl

Mlýnský průmysl

Nákupní podniky
potravinářských surovin
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průmysl

Ostatní velkoodběratelé

Nezávislý
maloobchod

Obchodní
řetězce

Zemědělské 
podniky

Odbytová
družstva
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Trh s pekařskými produkty

Pekařské produkty se prodávají v prodejnách jako ne-
dílná součást trhu. V ekonomické literatuře najdeme mnoho 
defi nic trhu. Nejčastěji se trh vymezuje jako určitý ekono-
mický prostor. V něm se střetává nabídka s poptávkou, sjedná-
vají rovnovážné ceny, dochází ke změně vlastnických vztahů 
ke zboží. Na trhu se zjišťují názory respondentů na prodávané 
zboží, poskytované služby i další faktory významné pro ově-
ření obliby podniku a jeho postavení na trhu. Trh je neroz-
lučně spojen s konkurencí. Projevuje se uvnitř nabídky mezi 
jednotlivými výrobci současně prodávajícími, uvnitř poptávky 
mezi kupujícími, mezi nabídkou a poptávkou, v senzorickém 
hodnocení výrobků, obalů, dostupností výrobků, místem, 
době a způsobem prodeje a samozřejmě cenou.
Trh s pekařskými produkty se vyznačuje silným konku-
renčním prostředím. 

1.  Na trhu působí velký počet drobných podnikatelů 
a několik silných pekařských podniků. Všichni v něm 
vyvíjejí každodenní činnost pro zajištění koupěschopné 
poptávky obyvatel po jejich výrobcích.

2.  Zboží, s nímž na trhu obchodují, uspokojuje základní 
lidské potřeby. Pro zajištění výživy lidí je nezastupitelné, 
pokud abstrahujeme od cenově nákladnějších druhů 
pekařských produktů, používaných k úhradě vydané 
tělesné energie a obnovu fyzických a duševních sil.

3.  Výrobky pekařských podniků jsou značně prodejně 
omezeny pro nemožnost dlouhodobého skladování pro-
duktů a krátkou záruční lhůtou.

4.  Pro uspokojení koupěschopné poptávky musí být zboží 
neustále čerstvé, v dostatečně širokém a senzoricky při-
jatelném stavu.

5.  Podstatná část produktů se prodává nezabalená. Pro 
přepravu je nezbytné dodržet hygienické zásady a kri-
téria stanovená Nařízením Rady EU.

6.  Zcela zásadním faktorem je skutečnost, že spotřebi-
telům nejsou producenti pekařských produktů dosta-
tečně známí, pokud na ně obchod zvláště zřetelně 
neupozorní. Tím se odlišují od průmyslového spotřeb-
ního zboží viditelně označeného názvem, případně 
ochrannou známkou, logem a názvem výrobce.

7.  Moderní technologické postupy zaváděné ve výrobě 
a ingredience používané při přípravě těst umož-
ňují změny proporcí ve prospěch výrobků cereálních, 

celozrnných a rustikálních. Odpovídá to moderním 
trendům racionální výživy. Současně výrobci za prodané 
výrobky získávají více fi nančních prostředků. Dokládá 
to:

 �  větší zájem kupujících nakupovat oblíbené druhy 
chleba některých výrobců a chleby s menší gramáží,

 �  diferencovaný zájem kupujících o podávaný sorti-
ment pekařských výrobků v jednotlivých územních 
celcích. Dochází k tomu, že v regionech s větší kupní 
sílou nastává pokles prodeje tradičních výrobků ve 
prospěch prodeje tmavých chlebů a celozrnného 
pečiva. Za ně jsou kupující ochotni zaplatit větší 
částky.

8.  Maloobchodní cena prodávaných pekařských produktů 
v důsledku používaných marketingových nástrojů pod-
pory prodeje nekoresponduje zcela s užitnou hodnotou, 
zvláště pokud se výrobky prodávají v různých „akčních 
slevách“.

Obchodní sortiment

Obchodní sortiment vyráběných pekařských výrobků 
z obilovin (anglicky „grains“) nazývaných cereálie (anglicky
,,cereal“) je značně široký a různorodý. Příslušná vyhláška 
ministerstva zemědělství je definuje jako ,,výrobky získa-
né tepelnou úpravou těst nebo hmot, jejichž sušina je 

Zdroj: zpracováno autorem

Schéma č. 3    Třídění pekařských výrobků podle doby trvanlivosti

Podle druhu náplně

Pečivo s náplní

Chléb a pečivo 
bez náplně

Doba trvanlivosti 
l až 2 měsíce

Podle druhu náplně

Pekařské výrobky

Čerstvé

Pečivo sladké

Trvanlivé

Pečivo ostatní

Doba trvanlivosti několik dnů.
Použití k běžné každodenní spotřebě.
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a zisk, zatímco jedinou proměnou je čas. Životní cyklus 
výrobku závisí výrazně na marketingových aktivitách pod-
niku a někdy obtížně kvantifi kovatelných vnějších vlivech“.

Přesto, že teorie životního cyklu výrobků není nikterak 
složitá, bývá dost obtížné zjistit, ve kterém stadiu vývoje se 
výrobek nachází, zvláště když je prodejně značně rozkolísaný, 
aby manažeři mohli rozhodnout o tom, zda výrobek inovovat, 
případně vyřadit z prodeje vůbec a zavést výrobek nový.

Cykly pekařských výrobků

Cykly pekařských výrobků mají různě dlouhá období 
a stadia v nich. Souvisí to se spotřebitelskou oblibou výrobků 
i podporou prodeje výrobců nebo obchodů samotných. Cykly 
nemusí být vždy zcela zřejmé, pokud prodávající dovedou 
odhadnout kupní sílu obyvatel a z ní odvodit spotřebitelskou 
poptávku. Jak víme, poptávka po zboží není konstantní, ale 
vyznačuje se variabilitou v jednotlivých dnech každého týdne. 
Jak mi řekl ředitel jednoho středně velkého pekařského pod-
niku, prodej se podstatně zvýší při akčních cenách. Kupující 
si nakoupené výrobky zmrazí, takže je nutné se na prodej 
řádně připravit. Obchodní ředitel společnosti PENAM, a. s.,
v tomto případě zajišťuje operativní zásobování obchodů 
z těch pekáren, které mají volnou výrobní kapacitu. Jak napsal 
G. J. Tellis v publikaci Reklama a podpora prodeje (2000,
s. 551) „pravděpodobně nebude cyklus ukazovat na jasná 
zvýšení a snížení, která by odpovídala typickým cyklům,“ jak 
se v učebnicích marketingu znázorňují. Dokládá to cyklus 
výrobku pekařského podniku APELEX, s. r. o., kdy zaváděcí 
stadium mělo krátký strmý vzestup prodeje. Po něm násle-
dovaly v nasyceném stadiu značné výkyvy způsobené koupě-
schopnou poptávkou obyvatel. Postupně docházelo k útlumu 
a v 10. týdnu od zavedení výrobku do prodeje došlo k vyřa-
zení vůbec.

Specifikum pekařských výrobků je v tom, že nemají 
substituty. Inovace nemusí být pro spotřebitele dost zřetelné, 
jako je tomu u průmyslového spotřebního zboží. Životnost 
komplikuje záruční doba, která prodejnost výrazně ovliv-
ňuje. Po projití záruční doby musí být výrobky vyřazeny 
z prodeje, prodávány na zřetelně označeném místě za sní-
ženou cenu, případně z prodeje vyřazeny vůbec. Některé 
obchody mají s výrobci dohody, že neprodané výrobky jim 
vrací. Při krátké životnosti produktu musí pekařské podniky 
neustále výrobky inovovat na základě prodaného množství, 
připomínek kupujících a výsledků zjištěných marketingovým 
výzkumem, aby se předešlo technologickým ztrátám, neeko-
nomičnosti  a celkové době zkracování životnosti. Obchodní 
ředitel PENAMU, a. s., k inovacím řekl: „Inovujeme pře-
devším náplně některých produktů, hmotnost, obal, balení 
a částečně i vzhled.“

Značnou zkušenost s inovacemi výrobků mají v pod-
niku IREKS ENZYMA, s. r. o., specializovaném na kom-
plexní směsi pro výrobu pekařských a cukrářských výrobků. 
Tím se spolupodílejí na zavádění nových technologických 
postupů, rozšiřování sortimentu a jeho inovacích. Současně 
s tím na snižování náročnosti přípravy základních surovin 
pro výrobu kvalitních pekařských produktů.

Vyvážené složení připravovaných pekařských směsí, 
spolu se zručností a zkušeností pekařů a ostatních pracov-
níků, mají rozhodující vliv na vytváření příznivého povědomí 
o goodwillu jednotlivých pekařů jako základním předpokladu 
pro upevňování pozic jednotlivých pekáren na trhu.

Zavádění nového produktu představuje pro podnikatele 
mnoho neznámých a často nepředvídatelných rizik. Poptávka 
po produktu by měla vyvolávat potřebu již v počáteční fázi 

převažujícím podílu tvořena mlýnskými obilnými výrobky 
s výjimkou šlehaných hmot a sněhového pečiva“. 

Základními druhy pekařských výrobků jsou – chléb 
a pečivo, které se dále člení. Suroviny k výrobě pekařských 
produktů se získávají z tradičního a ekologického zeměděl-
ství. Ve stále větším rozsahu ještě převládají suroviny z tra-
dičního intenzivního zemědělství, i když současně dochází 
k rozšiřování surovin z ekologicky pěstovaných plodin. Při 
pěstování polních plodin ekologického zemědělství se nepo-
užívají herbicidy ani průmyslová hnojiva, ale pouze organická 
hnojiva, což je předpokladem k získání zdravotně nezávad-
ných potravin. Pekařské výrobky můžeme členit i podle trvan-
livosti, jak je zřejmé ze schématu č. 3.

Evropská unie věnuje výrobě potravin velkou pozor-
nost. Dokladem toho je fi nancování výzkumného projektu 
začleněného do 6. rámcového programu. Na řešení v letech 
2006–2010 bude vynaloženo 20,08 mil. eur. Koordinátorem 
projektu je Evropské konsorcium federací potravinářského 
průmyslu pro výzkum, inovace a vzdělání, sdružující 11 
národních federací potravinářského průmyslu. Zastupuje 
280 oborů a 35 tisíc malých a středních podniků.

Životní cyklus výrobků

Každý z nás je konzumentem pekařských výrobků, i když 
konzumentem značně diferencujícím mezi množstvím spo-
třebovaných výrobků, druhovou skladbou, dobou a místem 
spotřeby, zdravotním stavem a životním stylem. Rozlišujeme 
mezi spotřebitelskými návyky, oblibou jednotlivých druhů, 
atraktivností nabízených výrobků a dalšími atributy, kterými 
se výrobky vyznačují. Jsou to senzorické vlastnosti, goodwill 
podniku a obchodů, šíře a hloubka prodávaného sortimentu 
zboží. Tyto faktory ovlivňují prodejnost zboží, celkovou dobu 
prodeje a rozsah prodeje určitého výrobku, dobu od uvedení 
výrobku na trh do doby vyřazení z prodeje. Marketing pou-
žívá název životní cyklus výrobku. Má stadium zavádění, roz-
šiřování prodeje, nasycení trhu a pokles prodeje až vyřazení 
výrobku z prodeje vůbec. 

„Životní cyklus výrobku (PLC – produkt life cycle) 
umožňuje nahlédnout do dynamiky konkurenceschopnosti 
výrobku. Vypovídá o vývoji prodeje a zisku během život-
ního cyklu.“ (Kotler, 2004). Glosová (2002) k tomu napsala: 
„Životní cyklus výrobku je určitým modelem reakce trhu 
v čase. V něm závislou proměnou bývá obvyklé množství pro-
daných výrobků, tržby, příspěvek na pokrytí fi xních nákladů 
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získávání obliby pekařů. Zjistili jsme, že námi hodnocené 
potravinové směsi nemají klasický průběh životního cyklu, 
jak se učí v marketingu. Na křivky jednotlivých částí cyklu 
mají vliv marketingové a obchodní motivační faktory pod-
pory prodeje, což cykly značně deformuje. 

Čas vynaložený na prognózy strmosti stoupání a tím 
rozšiřování prodejnosti včetně doby trvání životního cyklu 
je nezbytný pro zajištění racionálního přístupu k pláno-
vání výroby, expedici, skladování a prodeji, rovněž k vytvo-
ření představy nutného času pro strategická rozhodnutí 
o výrobku. Dokonalé poznání chování produktu na trhu je 
nezbytné pro vyvíjení postupných kroků při rozšiřování, 
resp. prodlužování životního cyklu, při udržování výrobků 
v prodeji, cíleném vyřazování již pro trh nezajímavého nebo 
výrobně nákladného produktu. Všechny poznatky a empi-
rická hodnocení v rozhodující době před snižováním zájmu 
spotřebitelů o nákup produktů jsou signálem pro inovace 
výrobků stávajících, případně již laboratorně ověřených, 
a zavedení na trh výrobků nových.

Během stadia vstupu na trh se manažeři zpravidla 
obtížně rozhodují o výši prodejní ceny výrobku. Zpočátku 
by mohli zvolit vysokou cenu, aby se investice na výzkum 
a vývoj produktu vrátila v krátké době. Marketing pro 
tuto strategii používá termín „sbírání smetany“. Případně 
podnik může stanovit tzv. „zaváděcí cenu“ silně konkurující 
ostatním výrobcům. Tím se vytváří zcela jedinečné konku-
renční prostředí. Rozhodnutí záleží na odhadu pravděpo-
dobné délky životního cyklu, možném stupni napodobení 
výrobků ostatními výrobci, výši kapitálu potřebného k vývoji 
a zavedení výrobku na trh, následném rozsahu prodeje, elas-
ticitě poptávky v prvních obdobích životního cyklu i dalších 
obchodních faktorech. Konečné rozhodnutí může zásadně 
ovlivnit rychlost, s jakou se produkt na trhu začne prodávat, 
a rovněž doba trvání životního cyklu. Můžeme však zobecnit 
– čím více producentů vyrábí nový produkt, tím větší úsilí 
je nutné vynaložit na budování cíleného trhu. Výsledkem 
je zpravidla rychlejší a strmější růst prodeje. Tržní podíl 
podniku, který přišel první na trh s novým produktem, 
může klesnout, ale celkový prodej a disponibilní zisk může 
narůstat.

Největší riziko při zavádění nového produktu nese 
první výrobce. Zpravidla musí vynaložit nejvíce nákladů, má 
nemálo potíží s vývojem jak produktu samotného, tak s jeho 

zaváděním na trh. Potom, co výrobek vyzkoušeli a obmě-
nili konkurenční výrobci, musí původní fi rma být schopna 
odolávat konkurenčním tlakům. Proto potenciální rychlost 
růstu prodeje původního produktu může být nižší a může 
trvat i kratší dobu, než se celková poptávka dokáže vyrovnat. 
Tento moment nastává pro velký počet konkurujících pod-
niků i proto, že noví soutěžitelé přijdou s dokonalejším 
výrobkem a nižší cenou.

Pro vytýčení cílů strategie prodeje jsou nezbytné ana-
lýzy vývoje prodejnosti v jednotlivých měsících roku, zpraco-
vané podle odběratelů a trhů v množství a celkových tržbách. 
Analýzy vycházejí sice z retrospektivních údajů, avšak jsou 
nezbytné. Retrospektivní metoda umožňuje manažerům 
vytvoření představy o faktorech, které výrobek ovlivňovaly 
v množství, ceně a času.

Současně nutí manažery, aby se dívali dopředu, sna-
žili se predikovat vývoj prodeje ve vytvořeném a stále pro-
měnlivém konkurenčním prostředí. Analýza je nezbytná 
pro perspektivní pohled. Současně poskytuje větší prostor 
pro současnost. Při predikci se někteří manažeři nezabý-
vají již přítomností, což není vhodné. Vědět, v jakém stadiu 
a konkurenčních souvislostech se produkt nachází, často 
bývá významnější než odhad, která překvapení může při-
nést budoucnost. Současně s tím je třeba usilovat o poznání, 
čím se vyznačuje přítomnost. Poznatek o momentální fázi 
výrobku je v tom, že umožňuje posoudit všechny faktory, 
které ovlivňující prodejnost. Použití poznané skutečnosti 
se vždy realizuje v budoucnosti. Proto prognóza budoucího 
vývoje v konkurenčním prostředí, v němž se bude prodej 
realizovat, je významná pro efektivní využití získaných 
poznatků.

Dynamičnost životního cyklu výrobku ovlivňují výrobní 
kapacity nákupní, schopnost zásobovaných odběratelů, 
atraktivnost jednotlivých produktů, dostupnost odběratelů, 
pohotové zásoby a logistické náklady. Tyto faktory mohou 
podstatným způsobem životní cykly modifi kovat, a jak jsme 
zjistili, také modifi kují. Proto životní cyklus je nutné posu-
zovat zásadně z dlouhodobého hlediska. Působením marke-
tingových motivačních faktorů podpory prodeje jsou životní 
cykly ve značném rozsahu modifi kovány. Tuto skutečnost 
potvrdila i námi provedená analýza prodejnosti pekařských 
a cukrářských směsí v podniku IREKS ENZYMA, s. r. o.

�

  pronájem mrazírenských skladů
  pronájem chladírenských skladů
  skladování chlazeného a mraženého zboží
  skladování v netemperovaném skladu

  vykládka paletizovaného zboží
  ruční vykládka z kontejneru
  logistické služby
 pronájem prostor pro podnikatelské účely

Sklad schválen a registrován pod číslem CZ 72940259 ES
Výhodná geografická poloha v Uherském Hradišti - Kunovicích, kapacita skladování 44 000 m3
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SÝRY A VÍNO…
ale také jiné nápoje

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

V našem minulém „sýrovém“ povídání jsme si vyprávěli 
o nákupu sýrů, o tom, kde je nejlepší sýry zakoupit, čeho 

je třeba si všímat a na co se ptát, abychom s naším nákupem 
byli spokojeni. Něco jsme si řekli o kvalitě sýrů, o optimál-
ních způsobech jejich úchovy v domácnosti a popsali si ně-
které techniky krájení a porcování jednotlivých druhů. Dnes 
se zaměříme na další určitě zajímavé téma, a sice, jaké víno je 
nejlepší k tomu kterému sýru vybrat. Všem z nás je totiž ur-
čitě známý tolikrát opakovaný výrok o tom, že „… sýry a víno 
prostě patří k sobě“. Ve Francii k tomu dokonce ještě přidávají 
chléb a onu kombinaci nazývají „Svatou trojicí stolování“.

Ale na obranu jiných nápojů je potřeba hned na začátku 
dodat, že jakkoliv je výrok o snoubení sýrů a vína namístě, 
nelze se jím vůbec tak striktně řídit. Vždyť sýry patří mezi nej-
základnější potraviny vůbec a podávají se v podstatě ve všech 
stravovacích chodech, počínaje snídaní, přesnídávkou ve 
škole a zaměstnání, či v různých kulinářských podobách jako 
hlavní pokrm při obědě a večeři. A pak je samozřejmě známé 
servírování sýrů jako dezertu či jenom tak při všedních nebo 
naopak slavnostních stolováních. Těžko si tedy představit, že 
by někdo při snídani zapíjel plátek ementálu na bílém tous-
tovém pečivu sklenkou bílého či červeného vína. V těchto 
„běžných“ příležitostech se samozřejmě k sýrům daleko více 
hodí celá řada jiných nápojů, ať už je to v nejideálnějším pří-
padě lahodné čerstvé mléko, nebo třeba čaj, bílá káva, ale 
i obyčejná stolní voda, mošty, džusy, ovocné šťávy apod. Pak 
jsou zde samozřejmě i takové sýry, ke kterým by se víno ani 
nehodilo. Takovými jsou například tzv. kyselé sýry typu olo-
mouckých tvarůžků nebo velmi pikantní a aromatické měkké 
sýry s mazem na povrchu. K těm se pak asi nejlépe hodí dobře 
vychlazené pivo. Jako další podobný příklad uveďme ještě 
„Pivní sýr“, v jehož názvu je již vhodný snoubící se nápoj, 
tedy pivo, uveden. Vhodnou kombinací k těmto druhům sýrů 
může být rovněž podmáslí nebo jiný neochucený fermento-
vaný nápoj z mléka. V případě, že budeme k sýrům podávat 
nealkoholické nápoje, doporučuji dodržovat zásadu, aby 
k jemným druhům sýrů byly servírovány nápoje méně aroma-
tické a neslazené, k sýrům s výraznější chutí se pak hodí spíše 
nápoje ochucené, více aromatické, sycené i slazené.

Ale vraťme se zpět k našemu hlavnímu tématu, kterým 
je harmonie chutí a vůní sýrů a vín. To, proč je sýr ideálním 
společníkem vína, je vlastně dáno jejich společným přírodním 
charakterem. Oba produkty totiž spojuje složitost jejich 

výrobních postupů, ale také potřebná pečlivost při zpraco-
vání přírodních surovin, tedy mléka a vinné révy, ze kterých 
se vyrábějí. Samozřejmě je-li sýr výjimečně chutný, nepotře-
bujeme si ho vychutnávat s vínem, a opačně to určitě platí 
i o vínu. Dalším společným jmenovatelem snoubení sýrů a vín 
je zajisté i jejich častá podobnost v chuti a aroma. Někdy ale 
může vytvořit vzájemné spojení sýra a vína ještě zajímavějším 
naopak kontrast jejich chutí – a zde mám na mysli např. kom-
binaci výrazně slaného a pikantního modrého sýra (např. 
Roquefort) se sladkým dezertním nebo např. ledovým či slá-
movým vínem.

Pokud chceme našim hostům při nějaké příležitosti, 
a nemusí to být vždy jenom sváteční záležitost, dopřát některý 
výjimečný a ne třeba zrovna levný sýr, je vhodné k němu vybrat 
a nabídnout také odpovídající víno. Zpravidla platí zásada, že 
čím je sýr jemnější a nevýrazný, tak se k němu mají podávat 
lehká, zpravidla bílá vína, čím je naopak sýr vyzrálejší, chu-
ťově výraznější až pikantní, tím by i víno mělo být silnější 
chuti a převážně červené. Dalším doporučením odborníků 
bývá i rada vybírat k sýrům víno ze stejného regionu, odkud 
pochází daný sýr. Tato rada je možná opodstatněná, ale v prak-
tickém životě už hůře realizovatelná, protože když si u nás 

zakoupím ve specializo-
vané sýrové prodejně např. 
italský ovčí sýr Pecorino, 
stěží ve stejném obchodě 
či v sousedním supermar-
ketu k němu najdu doporu-
čované mladé Chianti víno 
z Toskánska. Budete-li ces-
tovat po sýrařských zemích 
a vychutnávat tamní sýry, 
pak bych „dodržování“ 
této rady ale určitě dopo-
ručil. Současná všeobecná 
doporučení uváděná v růz-
ných příručkách o stolo-
vání a gastronomii velmi 
často uvádějí docela pro-
stou radu, a sice, nechť si 
každý ke svému sýru vy-
bere takové víno, které mu

prostě chutná. Nejvhodnější výběr téměř vždy vychází z indivi-
duální chuti, protože každý z nás dává přirozeně přednost jiným 
kombinacím. A zdá se, že i toto doporučení je logické, protože  
koneckonců vždy záleží na aktuální degustaci. Sýry a víno jsou 
totiž „živé“ a stále se měnící produkty, a od této skutečnosti se 
tudíž odvíjejí ideální chuťové kombinace. Každý konzument 
tedy určitě po určité době dospěje na základě své zkušenosti 
a pocitů k vlastní vhodné kombinaci, kterou bude dále roz-
víjet a třeba i s možnými kombinacemi dále experimentovat.

Několik rad k výběru vhodného vína k sýrům 

1.  Při výběru vhodného vína k sýrům se především řiďte 
tím, co vám osobně chutná, a nenechávejte se „natlačit“ 
do doporučení, které by nebylo vhod vašim chuťovým 
smyslům a představám.

2.  Pokud můžete zabezpečit, vyberte si k sýrům takový druh 
vína, který pochází ze stejné výrobní oblasti jako vybraný 
sýr.

3.  Obecně ale platí, že čím bohatší je celkový buket sýra, tím 
by mělo být servírované víno plnější a „robustnější“.

4.  K sýrům se především hodí bílá vína. Bílé chuťově plné 
odrůdy harmonují obvykle s mnoha sýrovými druhy. 
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Doporučují se odrůdy s jemnou kyselinkou a nepříliš 
vysokým obsahem alkoholu, a především nízkým obsahem 
taninu.

5.  Sušší vína a svěží růžová vína se dobře hodí k čerstvým 
a měkkým sýrům, např. vyrobeným z kozího mléka.

6.  Při volbě červených vín vybírejte spíše lehká vína 
s ovocným podtónem. Chuťově těžší vína s výraznější třís-
lovinou se podávají spíše k výrazně aromatickým sýrům, 
např. s mazem na povrchu či tzv. omývanou kůrou.

7.  K dezertním, ledovým a slámovým vínům vždy hledejte 
chuťový „kontrast“, kterým jsou např. sýry s modrou 
plísní uvnitř hmoty.

8.  Dodržujte zásadu, aby podávané sýry a vína byla vždy 
správně vytemperovaná. U čerstvých sýrů by se měla tep-
lota pohybovat mezi 15–17 °C, zralejší sýry by měly mít 
teplotu pokojovou okolo 20 °C. Bílá vína musejí být vždy 
vychlazená, červená vína by měla být temperovaná na tep-
lotu 15–18 °C. 

Ještě je potřeba zmínit další skutečnost. Při různých 
party se nepodává obvykle pouze jeden druh sýra, ale naopak 
je jich hned několik a často to bývá v kombinaci i s různým 
typem pečiva, ale také v kombinaci s jinými produkty studené 
kuchyně, např. s masnými výrobky, jako jsou šunka, paš-
tiky, ale také často v kombinaci se zeleninou, ovocem, oříšky 
a jinými pochutinami. Při výběru vhodného vína je tedy stěží 
možné servírovat hned několik druhů vína současně, obvykle 
se nabízejí vína maximálně dvě, přičemž jedno je bílé a druhé 
červené. Volba odrůdy by se však měla orientovat vždy podle 
sýra s nejsilnějším či nejaromatičtějším buketem. 

Konkrétní doporučení výrobců sýra 
a sommelierů

V následujícím přehledu jsem se pokusil shrnout 
některá základní doporučení výrobců sýrů uváděná na výrob-
kových letácích a webových stránkách a rady prezentované 

zkušenými sommeliery. Tento přehled jsem rozšířil o kon-
krétní příklady české provenience (viz tabulka).

A na závěr dnešního sýrařsko-vinařského povídání bych 
rád zmínil jeden překrásný citát z roku 1957 od slavného brit-
ského spisovatele Patience Graye, který se věnoval gastro-
nomii a kulinářství:

„Sýr je pravděpodobně nejlepším pokrmem
a víno nejlepším nápojem.“

Až tedy budete mít chvilku volna a chuť na něco opravdu 
dobrého, vyberte si některý z vašich oblíbených sýrů, zvolte 
vhodné víno, které vám k němu nejlépe sedí, vychutnejte si 
oba produkty a zamyslete se, zda se tento světově proslulý 
gurmán nemýlil.  �

Druh sýra Česká alternativa sýra Doporučené typy vína – odrůdy, popř. jiné nápoje
Čerstvé a termizované sýry

Měkké sýry
Čerstvé kozí sýry

Lučina, Smetanový sýr, 
Žervé

Suchá bílá vína s ovocným či květinovým podtónem,
např. Muškát, Müller-Thurgau

Sýry s bílou plísní,
např. typu Camembert a Brie

Hermelín
Král sýrů

Suchá bílá vína s ovocným či květinovým podtónem
nebo i lehká červená vína, např. Müller-Thurgau, Bordeaux

Sýry s modrou plísní uvnitř 
hmoty typu Roquefort,

Danablue, Bleu d´Auvergne

Jihočeská Niva
Modřenín

Sladká dezertní vína,
Ledové či slámové víno

Gorgonzola Caesar Bleu
Tramínová vína

Tramín červený, Gewürztraminer
Stará (uleželá) gouda,

extratvrdé sýry typu Grana 
a Parmezán

Gran Moravia
Archivní sýr

Dezertní vína, Portské
ale také např. Ryzlink z Trentina

Tvrdé sýry, sýry s tvorbou ok jak 
typu Ementál, tak typu Maasdam

Primátor
Montana

Madeland

Sauvignon, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský,
Chardonnay

Horské sýry, Raclette Moravský blok
Lahodná přívlastková bílá vína, např. Ryzlink vlašský, 

Sauvignon Blanc
Dvouplísňové sýry, 
např. Cambonzola

Vltavín
Bordeaux,

Cabernet Sauvignon
Klášterní sýry

(Münster, Romadur,
Limburger)

Romadúr
Silnější bílá vína plné ovocné chuti, ale také např. pivo

nebo ovocný mošt

Polotvrdé a tvrdé ovčí sýry
(Pecorino)

– Suché červené víno Chianti z Toskánska

Pivní sýr (Weißlacker) Pivní krkonošký sýr Pivo, podmáslí

Floris van Dijck: Zátiší se sýry – slavný obraz starého holand-
ského mistra z let 1615–20; Rijksmuseum Amsterdam
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Podaná ruka je pro mě závazek.
Nepotřebuji dodávku, která své závazky neplní.

Moje dodávka. Nové Vito.
www.nove-vito.cz

Vito KB CDI 110/L spotřeba 9,2 / 6,5 / 7,5 l/100 km, emise 198 g/km
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Střední škola 
gastronomie 

a služeb Nová Paka

Historie školy

Dějiny školy sahají až do 19. století (konkrétně k 25. 1. 
1885, kdy byla v Nové Pace zřízena Průmyslová škola 

pokračovací, která připravovala mimo jiné i pekaře, krejčí 
a truhláře. Novodobé dějiny školy začínají v roce 1951, 4. 11. 
1951 vzniklo samostatné učňovské středisko cukrářské v Ro-

kycanově ulici. V roce 1957 vznikla v budově bývalého ONV 
Učňovská škola, předchůdkyně dnešní SŠGS Nová Paka. Po-
stupně začala v teoretické přípravě připravovat žáky v kovoo-
borech, oborech cukrář, tkadlena a přadlena. Ve školním roce 
1959/60 už škola disponovala celkem 17 třídami. V září 1962 
byla rovněž defi nitivně adaptována budova ONV pro potřeby 
školy. Od 1. 9. 1966 jsou na škole zavedeny nové učební obory 
– Pánská a Dámská krejčová. V následujících letech se počet 
žáků školy pohyboval trvale v rozmezí 450–550 žáků, kteří se 
připravovali celkem v 6 učebních oborech. Ve školním roce 
1978/79 byl ke škole připojen učební obor pečivář ze středis-
ka v Lomnici nad Popelkou, lomnické středisko zůstalo elo-
kovaným pracovištěm novopacké školy až do počátku 90. let. 
1. 1. 1982 je SOU Nová Paka převedeno pod správu Výcho-
dočeských pekáren a cukráren Pardubice jako jejich kmeno-
vá škola. Tento stav přetrval až do rozpadu VČPC Pardubice 
v roce 1990. K další významné změně došlo v roce 1996, kdy 
spojením středního odborného učiliště a rodinné školy (ote-
vřena v roce 1991) byla vytvořena Integrovaná střední škola 
Nová Paka. Sdružovala celkem 11 oborů, z toho 4 studijní. 
V roce 1998 k ISŠ přibylo další zařízení – učiliště, zaměře-
né na 2leté učební obory. Rozhodnutím MŠMT Praha byly
v 2. polovině 90. let s okamžitou platností zrušeny rodinné 
školy, a proto došlo od 1. 9. 2000 ke změně názvu školy na 
Střední odborné učiliště a Učiliště Nová Paka. SOUaU zajiš-
ťovalo přípravu pro 19 oborů, z toho 15 učebních a 4 studij-
ní obory. Po zrušení 2letých oborů se škola na veřejnosti pre-
zentovala pod názvem Střední odborné učiliště Nová Paka 
(od ledna do září 2006). V pořadí poslední změnou od 1. 9. 
2006 se stala transformace školy ve Střední školu gastrono-
mie a služeb Nová Paka a zavedení 4letého oboru vzdělání 
s maturitní zkouškou Hotelnictví a turismus (po vydání rám-
cových vzdělávacích programů Hotelnictví). 

V současném období škola nabízí 5 oborů vzdělání 
s výučním listem a 2 obory vzdělání s maturitní zkouškou 
(mimo obor vzdělání Hotelnictví 1 obor nástavbového studia 
Podnikání v denní i dálkové formě). Celkový počet žáků pro 
školní rok 2010/2011 činí 529 žáků denního i dálkového 
studia. Od 1. 9. 2008 s předstihem zahájila škola počínaje 

Budova
cukrářských 
a pekařských dílen 
v Havlově ulici

Ředitel školy Mgr. Milan Pospíšil
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prvními ročníky přípravu podle školních vzdělávacích pro-
gramů (mimo obor vzdělání Podnikání).

Pozici školy lze ve stávajícím období označit za stabili-
zovanou, těšící se značnému zájmu absolventů ZŠ i dalších 
zájemců o středoškolské odborné vzdělání.

Současnost školy

V současném období škola nabízí 5 oborů vzdělání 
s výučním listem a 2 obory vzdělání s maturitní zkouškou 
(mimo obor vzdělání Hotelnictví 1 obor nástavbového studia 
Podnikání v denní i dálkové formě) . Celkový počet žáků pro 
školní rok 2010/2011 činí 529 žáků denního i dálkového 
studia. Z potravinářských oborů se jedná o obory Cukrář, 
Pekař a Kuchař–číšník (obory vzdělání s výučním listem) 
a maturitní obor Hotelnictví. 

Potravinářský charakter školy utvářejí především obory 
Cukrář, Pekař, Kuchař–číšník a dále čtyřletý maturitní obor 
Hotelnictví. Posledně zmiňovaný obor patří v současném 
období k nejvyhledávanějším oborům mezi absolventy ZŠ 
a ve své gastronomické části připravuje velmi dobře studenty 
pro práci na většině pozic v moderním hotelu.

Historicky nejstarším potravinářským oborem je obor 
Cukrář, který se na škole vyučuje už od jejího vzniku. Zde také 
škola dosahuje vynikajících úspěchů, jak potvrzují dlouho-
dobé výsledky odborných soutěží. Mladším oborem ve vzdě-
lávací nabídce školy se stal obor Pekař, vyučovaný na škole 
nově poslední desetiletí. Oba obory mají k dispozici moderní 
cukrářské a pekařské dílny, jejichž vybavení umožňuje plnit 
stanovené cíle výuky v nejširším možném rozsahu. V průběhu 
odborného výcviku se tak žáci mohou seznamovat s moder-
ními stroji a technologickými celky. 

Dalším oborem nyní s víceslužbovým charakterem je 
obor Kuchař–číšník, o jehož studium je mimořádný zájem, 
a tak i v současných složitých podmínkách se daří naplňovat 
dvě třídy v rámci ročníku. Přijatí žáci mají k dispozici jak 
cvičnou kuchyň, tak i odbornou učebnu stolničení vybudo-
vanou ve stylu staročeské restaurace Švejk. Převážná část 
odborné přípravy se však odehrává na smluvních pracoviš-
tích jednotlivých hotelů, restaurací, penzionů, kterých je více 
než padesát. 

Vzdělávací nabídku školy pak doplňují dva službové 
obory – truhlář, který je zaměřen na výrobu nábytku, a krejčí 
se zaměřením na modelování oděvů. Rozhodně nepatří 
k „popelkám“ v rámci školy, oba mají své nezastupitelné 
postavení a vykazují velice dobré výsledky i na celostátních 

odborných soutěžích. Mimochodem, obor Krejčí je vyučován 
na jediné škole Královéhradeckého kraje a tou je právě SŠGS 
Nová Paka.

Nejlepší absolventi všech zmíněných oborů vzdělání 
s výučním listem pak mohou pokračovat v dalším vzdělávání 
přímo na škole, a to v nástavbovém oboru Podnikání. Smyslem 
uvedené přípravy je umožnit úspěšným absolventům budoucí 
samostatnou podnikatelskou činnost. Ke studiu si mohou 
zájemci vybrat mezi denní a dálkovou formou tohoto nástav-
bového studia.

Je potěšitelné, že i v době rapidního poklesu počtu absol-
ventů ZŠ se daří v přijímacím řízení škole získávat dostatečný 
počet zájemců, a tak udržovat v aktivní činnosti všechny 
obory. Zvláště u oborů Pekař a Krejčí, kde tyto obory škola ve 
všech ročnících připravuje jako jediná v kraji.

Praxe

Nedílnou součástí přípravy žáků je praktická složka 
výuky, u oboru Hotelnictví odborné praxe průběžné i souvislé, 
u oborů vzdělání s výučním listem pravidelný odborný výcvik. 
Výhodou školy jsou dobře vybavené dílny odborného výcviku 
a především kolektiv plně kvalifi kovaných učitelů odborného 
výcviku. Obě složky jsou garantem všestranně kvalitní pří-
pravy žáků pro budoucí povolání. Mimo vlastní dílny odbor-
ného výcviku však škola spolupracuje s celou řadou pracovišť, 
z nichž řada patří ke špičkám ve svém oboru. Odborné praxe 
oboru Kuchař–číšník a oboru Hotelnictví jsou např. rea-
lizovány na takových pracovištích, jako jsou Anenské sla-
tinné lázně Lázně Bělohrad, Strom života Lázně Bělohrad, 
Vojenská zotavovna Bedřichov a další. Škola úzce spolupra-
cuje s renomovanými fi rmami jako Plzeňský Prazdroj, Jelínek 
Vizovice, Tchibo Café, Vinné sklepy Valtice, NOPEK Vysoké 
Mýto – provozovna Hořice, Carla Dvůr Králové, IREKS 
Enzyma Brno, ZELLANDIA Malšice a mnoha dalšími. Cel-
kově má škola více než sto smluvních partnerů.

Škola však rozvíjí partnerství i v rámci Evropské unie, 
realizuje řadu projektů v rámci programů NAEP Praha, jejichž 
cílem je umožnit žákům školy poznávat partnerské země 
i školy, seznamovat se se způsoby výroby v jiných zemích, 
speciálními produkty těchto zemí a podobně. Takováto spo-
lupráce probíhá již řadu let, realizuje se především formou 
bilaterálních i multilaterálních projektů programů Comenius 
a Leonardo Národní agentury pro evropské vzdělávací pro-
gramy Praha. Vedle těchto forem škola využívá i dvojstran-
ných vztahů, velmi dobře spolupracuje např. s partnerskými 

Učnice 2. ročníku Míla Zelinková při výrobě laskonek Učnice 3. ročníku Žaneta Melicharová při zdobení dortu
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školami v německém Lipsku nebo polském Darlowu. V sou-
časné době jsou pro žáky školy schváleny a připraveny odborné 
praxe v Německu a Velké Británii, jejich realizace bude zahá-
jena v listopadu 2010. K velmi úspěšným se řadí i spolupráce 
s partnerskými školami ze šesti zemí EU (Polska, Rumunska, 
Bulharska, Slovinska, Řecka a Itálie) v rámci projektu Come-
nius zaměřeném na gastronomii a cestovní ruch.

Soutěže, ocenění

Kde jinde ověřit úroveň odborných znalostí a dovedností 
žáků školy než na celostátních i mezinárodních odborných 
soutěžích? Proto se žáci všech oborů těchto soutěží pravidelně 
účastní a získávají na nich (rovněž pravidelně) cenná umís-
tění. Patrně nejlépe si ve vnitřní konkurenci vedou cukráři 
– jejich účast na soutěžích GASTRO Hradec, SALIMA Brno 
přináší vždy zisk nejcennějších medailí. V roce 2010 získali 
cukráři bronzovou medaili v Brně a zlatou medaili a zvláštní 
cenu primátora v Hradci Králové. Neméně úspěšní pekaři se 
zase mohou pochlubit zlatou medailí z Brna a celou řadou 
cenných úspěchů ze soutěže Dny chleba v Pardubicích.

Zcela mimořádným úspěchem se ale stala účast školy na 
Světové olympiádě kuchařů a cukrářů IKA Erfurt 2008, kde 
studentka školy Jana Dostálová získala se svým cukrářským 
výrobkem, kterým byl čtyřicetikilogramový exponát francouz-
ského zámku Chaumont, zlatou olympijskou medaili. Na tento 
úspěch by škola ráda navázala, a proto v současné době na cuk-
rářských dílnách probíhají přípravy na Světový pohár kuchařů 
a cukrářů, který se uskuteční v listopadu v Lucembursku.

Neméně zdatně si vedou i ostatní obory – všechny se 
mohou chlubit úspěchy na celostátních soutěžích. Mezi nej-
čerstvější úspěchy patří např. třetí místo truhlářů v soutěži 
Machři roku, druhé místo krejčích na celostátní soutěži odbor-
ných dovedností Žatec 2010, ale dalo by se pokračovat.

Zručnost a um žáků však neprověřují pouze odborné sou-
těže, ale i celá řada dalších faktorů. Na prvním místě vlastní 
produktivní práce všech školních dílen, kde veškeré činnosti 
směřují k tomu, aby výsledné produkty mohly být nabídnuty 
široké veřejnosti. Ne náhodou se objemem této produktivní 
práce škola řadí k nejúspěšnějším v rámci Královéhradeckého 
kraje. Žáci oborů Kuchař–číšník a Hotelnictví tak zajišťují po 
celý rok cateringové služby v širokém okolí, vlastními pro-
dukty je při těchto akcích podporují i pekaři a cukráři, kteří 
však k plné spokojenosti zákazníků zásobují svými výrobky síť 
prodejen v Nové Pace, krejčí vedle vlastních úspěšných mód-
ních přehlídek zajišťují zakázkovou výrobu v oblasti dámské 

i pánské módy pro širokou veřejnost a mezi nejproduktivnější 
obory se svými výrobky řadí truhláři. Obecná teorie a nutnosti 
propojení teorie s praxí tak v činnosti školy dostává naprosto 
zřetelnou a konkrétní podobu.

Úspěchy školy

Jaký je největší současný úspěch školy? Na tuto otázku 
existuje jediná správná odpověď – škola až po okraj naplněná 
žáky. To je zcela jistě nejcennější deviza školy. V době rapidně 
klesajícího počtu absolventů ZŠ je potěšitelné, že počet žáků 
SŠGS neklesá, ale naopak roste. 

Ale ani zde není možné usnout na vavřínech, všeobecný 
trend dnešní doby (pokles zájmu absolventů ZŠ o obory vzdě-
lání s výučním listem) se nevyhýbá ani této škole a je třeba 
mu čelit. Jedním z účinných nástrojů je např. projekt zaští-
těný Hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje (re-
gionálním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou) nazvaný
10 lekcí techniky. V rámci tohoto projektu spolufi nancova-
ného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 
se mohou hlásit zájemci z řad žáků vyšších ročníků ZŠ, kteří si 
chtějí formou deseti lekcí vyzkoušet svoji šikovnost a předpo-
klady pro studium daného oboru. Řada účastníků tak vlastně 
poprvé proniká do tajů daného řemesla a je potěšitelné, že 
některé z nich se již podařilo na základě této zkušenosti získat 
pro studium daného oboru.

Škola se velmi aktivně zapojuje i do programu celoživot-
ního vzdělávání a v rámci projektu UNIV2 kraje připravuje 
vzdělávací programy pro dospělou veřejnost, na podzim 2010 
připravuje pilotáž prvního programu zaměřeného na obor 
Pekař. Postupně pak připravuje ucelenou nabídku pro všechny 
stávající obory vzdělání s výučním listem, které má škola ve 
vzdělávací nabídce. Za velký úspěch školy je třeba označit 
i úspěchy v odborných soutěžích, zapojení do mezinárodních 
projektů a další aktivity školy zaměřené na propagaci školy před 
širší veřejností.  Za zmínku stojí i skutečnost, že se vysokému 
procentu absolventů školy daří uplatnit se po ukončení studia 
na trhu práce. Potvrzuje to známou skutečnost, že o „vyučené 
řemeslníky“ je ze strany zaměstnavatelů trvalý zájem.

Tyto všechny jmenované úspěchy by však nebyly možné 
nebýt dobrého kolektivu pracovníků školy, kteří „táhnou 
za jeden provaz.“ Bez nadsázky lze konstatovat, že většina 
pedagogického sboru jak v teoretické přípravě, tak v rámci 
odborného výcviku odvádí skvělou práci, jejímž výsledkem 
je i vysoký kredit školy v očích veřejnosti. Jistě deviza nejcen-
nější.  �

Studenti oboru Hotelnictví na kurzu vyřezávání ovoce a zeleniny Jana Dostálová, olympijská vítězka, se svým exponátem
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Vinobraní 
v Temlářských 

sklepích Čejkovice 
V posledních zářijových dnech navštívila naše redakce 

Templářské sklepy Čejkovice. Ve vinařském ráji obce Čejkovice 
a ve sklepích samých nás velmi vlídně přivítal vinařský fachman, 
vynikající obchodník a ředitel tohoto vinařského seskupení Ing. 
Pavel Pastorek. Přálo nám však i velmi vlídné počasí letošního 
krátkého babího léta. A to vše v čase pro tuto oblast svatém – 
v čase vinobraní. Naše fotoaparáty lačně snímaly při skvělém 
světle kouzla přírody ve vinohradech před sklizní a při ní, ale 
také tajemná zákoutí sklepů samých. Snímky z vlastního vino-
braní jsme pořídili za velmi ochotné spolupráce pana Zdeňka 
Němce ze společnosti Zemědělská a. s. Čejkovice. A nezapo-
mněli jsme ani na záběry moderního provozu – od příjmu 
čerstvě sklizených hroznů až po stáčení révových vín a také 
ochutnávky. 

Naše následující prezentace Templářských sklepů Čejko-
vice je pak výsledkem součtu naší snahy a čejkovických vinařů 
zachytit jejich letošní vinobraní, ale i je představit v „dobrém 
světle“, které jim právem přísluší.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Mezi nejvýznamnější vinařské obce na Moravě patří Čej-
kovice na Hodonínsku, a to nejen současnou výměrou 

vinic (třetí největší plocha vinic v ČR), ale především více než 
tisíciletou historií pěstování révy a výroby vína. V současnos-
ti se s víny z této lokality setkáváme stále víc, vedle celé řady 
privátních vinařů je víno označené logem v podobě templář-
ského kříže jednoznačně dominantní. 

Prvně trochu historie. Pomineme-li skutečnost, že 
v době existence Velkomoravské říše se v této oblasti pro-
dukovalo víno, tak zcela prokazatelně v polovině 13. století 
členové řádu Templářských rytířů vybudovali v Čejkovi-
cích současně s tvrzí doslova labyrint vinných sklepů, které 
svému původnímu účelu slouží i v současnosti. O velikosti 
těchto sklepů se do dnešních dnů vypráví pověsti, které 
i tímto způsobem svědčí nejen o pěstování révy a výrobě vína 
v této lokalitě, ale také o tehdejším významu vinařství, kde 

Ing. Pavel Pastorek
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zcela jednoznačně musela být zaměstnávána většina původ-
ních obyvatel. Řád templářských rytířů byl zrušen v roce 
1312, tvrz a rozsáhlé sklepy dále využívala česká šlechta, 
a to až do roku 1620, kdy poslednímu vlastníku – Janu Ada-
movi z Víckova – byl po prohrané bitvě na Bílé hoře vítěz-
nými Habsburky zabaven veškerý majetek a následně byly 
Čejkovice prodány řádu Jezuitů. Tito stavebně dokončili tvrz 
a vinným sklepům dali současnou podobu. Takže toto je další 
důkaz významu pěstování révy a výroby vína v Čejkovicích. 
Priorita vinařství v této lokalitě poklesla až ve druhé polovině 
19. a na začátku minulého století, což má vazbu na problémy 
vinařství v celé Evropě (obměna vinic po napadení révo-
kazem, výskyt nových houbových chorob, 1. světová válka). 
Po vzniku Československa v roce 1918 došlo k významným 
změnám ve vlastnictví půdy zabavením majetku rakousko-
-uherské šlechtě.

Novodobá historie vinařství se začala formovat ve tři-
cátých letech minulého století, kdy v Čejkovicích vzniklo 
vinařské družstvo, které znovu zavedlo výrobu vína právě do 
historických templářských sklepů. I když byla činnost tohoto 
družstva ukončena znárodněním jeho majetku v roce 1952, 
nástupnické státní podniky provozovaly vinařinu v těchto 
prostorách až do privatizace v polovině devadesátých let, kdy 
obnovené vinařské družstvo navázalo na výše uvedené tra-
dice a v průběhu několika let se stalo nejvýznamnějším vinař-
ským podnikem v této oblasti.

Díky vhodným půdním i klimatickým podmínkám – Čej-
kovice jsou jedním z nejteplejších míst v České republice – se 

zde pěstují prakticky všechny odrůdy zapsané na seznamu 
povolených odrůd, jako nejzdařilejší jsou považovány odrůdy 
Tramín, Neuburské a celá skupina Pinotů (Rulandské)
a Modrý Portugal. Bez nadsázky lze říci, že pomyslnou 
„lokomotivou čejkovického vinařského vlaku“ jsou právě 
vína z produkce Templářských sklepů, vinařského druž-
stva, která díky zdařile propracovanému marketinku jsou 
k dostání prakticky ve všech koutech celé republiky. Právě 
tradice je jedním z faktorů, které management vinařského 
družstva zavazují k co nejzodpovědnější práci ve vinařském 
oboru, a krátké ohlédnutí na výsledky minulých let doka-
zují, že předkové (včetně tajemných Templářů) mohou být 
právem hrdí na současnou úroveň vinařství v Čejkovicích. 
Není roku, ve kterém by zmíněná společnost nezískala 
různá ocenění svých kvalitních vín, ale i ceny za design, obaly 
a bezkonkurenčně nejzajímavější adjustáž a v neposlední 
řadě i ocenění nejvyšších managerů fi rmy prestižním titulem 
Manažer roku. Společnost podporuje řadu tradičních akcí 
v obci spojených někdy více, jindy méně s vinařinou, připo-
meňme si např. Vinné trhy probíhající pravidelně v druhé 
polovině května, ze kterých se pomalu, ale jistě stává tradice 
(v tomto roce již proběhl 15. ročník), Den otevřených sklepů, 
následně tradiční Zarážení hory, slavnost Svatomartinského 
vína a v neposlední řadě obřad Žehnání nového vína, který se 
pravidelně uskutečňuje 27. prosince. Zapomenout nelze na 
nově tvořenou tradici, a to Ples vinařů, který je hojně navště-
vován. Jenom z tohoto je vidět, že víno a obyvatelé Čejkovic 
dokáží velmi silně podpořit společenský a kulturní život, 
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z reakcí návštěvníků zase vyplývá jeden poznatek – zákazník 
rád přijede přímo „k prameni“, když ví, že jeho požadavky 
a dnes i vyšší nároky budou naplněny.

Zajímavým meziproduktem při výrobě vína je burčák. Že 
se jedná o osvěžující, mírně alkoholický nápoj se zajímavým 
odrůdovým aroma, to se ví obecně. Připomeňme si, že 
dospělý člověk by měl vypít za sezonu vinobraní tolik bur-
čáku, kolik má krve – to je asi 6 litrů, a to z více důvodů, např. 
pro dokonalejší vyčištění zažívacího traktu, někteří vinaři při-
rovnávají burčák k „tekutému penicilinu“. Jedno je ale nemě-
nitelné – burčák se nedá vozit, na jeho ochutnávku si musí 
každý přijet, a to z důvodu rychlé změny charakteru tohoto 
fermentujícího nápoje.

V posledních letech se i čejkovičtí vinaři doslova „naml-
sali“ kvalitou a vyzrálostí hroznů díky příznivému vývoji 
počasí, což výrazně pomohlo k vytvoření vín vynikající kva-
lity. Rok 2010 je přesně opačný – silné zimní mrazy poško-
dily v některých lokalitách révu, takže již na jaře bylo jasné, že 
bude nižší úroda. Aby nezůstalo jenom u jednoho problému, 
vinice trpěly dál – chladné a deštivé jaro oddálilo zahájení 
kvetení révy, navíc se v tomto období zcela atypicky objevila 
jedna z houbových chorob, která ničí hrozny, výsledkem bylo 
poškození vinic, které pěstitel včas a řádně neošetřil. Ani další 
průběh vegetace nedělal vinohradníkům radost, začátkem 
července panoval silný tlak škodlivých houbových chorob 
a v některých oblastech byly vinice ničeny krupobitím. Sečte-
me-li všechny tyto „morové rány“, nutně dojdeme k závěru, 
že v roce 2010 bude nižší výnos hroznů, a co se kvality týká, 
bude záležet na průběhu počasí v září a na začátku října, kdy 
hrozny získávají potřebnou kvalitu, to je především příznivý 
obsah cukru. 

Templářské sklepy Čejkovice jsou již několik let druhým 
největším zpracovatelem hroznů v České republice, které zís-
kávají většinou z vinic svých členů (těch je téměř 400 a obdělá-
vají skoro 2 000 hektarů vinic v Čejkovicích a okolních obcích) 
a částečně výkupem od smluvních partnerů, což jsou bývalá 
zemědělská družstva, dnes transformovaná do různých spo-
lečností (s. r. o., a. s.). Tato surovinová základna umožňuje 
vyrobit vína v širokém sortimentu, kdy základní řada je tvo-
řena jakostními odrůdovými víny přes vína typu reserva, vína 
zušlechtěná zráním v barikových sudech, přívlastková vína 
– tato jsou nabízena v několika řadách, až po speciální vína, 
jako jsou ledová a slámová vína. Z účasti na různých soutěžích 
a výstavách si řada vín dovezla různá ocenění, která jenom 
zvýrazňují kvalitu vín z Templářských sklepů. V posledních 
letech je tento sortiment tichých vín doplněn kolekcí vín šumi-
vých, a to jak vín vyrobených metodou kontinuálního kvašení, 
tak i třemi druhy sektů vyrobenými tradiční metodou sekun-
dární fermentace v láhvi. Přesto, že v této oblasti se teprve 

zkušenosti získávají, kvalita sektů byla oceněna již na něko-
lika významných soutěžích (Zlatý klas, Muvina a jiné). Tyto 
sekty jsou díky své nekonvenčnosti zvláště vyhledávány gas-
tronomickými provozy a v poslední době i fi rmami pro různé 
propagace. 

V tomto roce společnost Templářské sklepy Čejkovice, 
vinařské družstvo, uvádí na trh ojedinělou a na poměry České 
republiky nevídanou kolekci biovín. Jedná se o osm druhů 
přívlastkových vín vyrobených z hroznů z ekologicky ošetřo-
vaných vinic, která se nabízejí všem milovníkům nejen BIO 
a navíc rozšiřují nabídku v segmentu biopotravin, protože 
značné množství vína z ekologické produkce je do našeho 
státu importováno. Tímto krokem se čejkovické vinařství 
staví do popředí českých producentů vína z ekologicky vypro-
dukovaných hroznů.

A že tato vína jsou skutečně dobrá, svědčí i získání nej-
vyššího ocenění Zlatý klas s kytičkou na výstavě Země živi-
telka v srpnu tohoto roku za víno odrůdy Rulandské šedé 
v kvalitě pozdního sběru.

Aby těch novinek z Templářských sklepů v tomto roce 
bylo víc, začátkem října představí vinařské družstvo novou 
exkluzivní kolekci osmi druhů přívlastkových vín ze sklizně 
ročníku 2009, označenou v souladu s tradicí jako řada Sanctus 
Victoria. Pro tuto řadu vín byl připraven nový typ láhve a pře-
devším etiket – po rozlomení dvou pečetí si konzument přečte 
maximum informací o vínu na čtyřech stránkách této více-
vrstevné etikety, natištěné opět na ručním papíru. Řada 
Sanctus Victoria je určena výhradně pro gastronomické pro-
vozy a pro potřeby fi rem jako dárkový a propagační předmět. 
Nezbývá, než těmto vínům přát co nejvíce spokojených kon-
zumentů...

S Čejkovicemi je spjato období dětství prvního prezi-
denta Československé republiky – T. G. Masaryka, který zde 
prožil šest let (od roku 1856 do roku 1862) a následně zde 
krátce působil jako pomocný učitel. Proto má v obci nejen 
sochu v životní velikosti – tato byla na jaře roku 1990 již 
potřetí (a doufejme, že natrvalo) postavena – ale i pamětní 
síň, kde je možno si prohlédnout předměty spojené s dobou 
a životem tohoto zakladatele republiky.

Návštěvníkům obce Čejkovice se dále mimo desítek kilo-
metrů cykloturistických vinařských stezek nabízí prohlídka 
historických prostor templářských sklepů spojená s ochut-
návkou vín. Mimo to je možné si dohodnout řízené degustace 
pro skupiny zájemců i z řad fi rem, v poslední době se tichá 
vína stále více používají jako dárkový a propagační předmět. 
S tímto má vinařské družstvo dostatek zkušeností a dokáže 
poradit se zakázkou nejrůznějším fi rmám.

Ing. Pavel Pastorek, ředitel,
Templářské sklepy Čejkovice,

vinařské družstvo �
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www.templarske-sklepy.cz
www.templari.cz
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Jaroslav Pomp 
vyznává rockovou

a sportovní terapii

Sice už patnáct let pracuje v potravinářském průmyslu, ale 
zařazení do rubriky Koníčky potravinářů se urputně bránil 

se slovy, že není ten správný pravý potravinář, protože neumí 
ani uvařit pivo, ani upéct chleba. Neubránil se. Jeho výrob-
ním nástrojem je notebook, jeho surovinami jsou písmenka, 
mezery, diakritická znaménka. Působil osm let na pozici kor-
porátního mluvčího ve společnosti Plzeňský Prazdroj, dnes je 
manažerem pro vztahy s veřejností v největší středoevropské 
pekárenské skupině United Bakeries. Celoživotně je pak no-
vinářem, rockerem, sportovcem, cestovatelem. Jmenuje se 
Jaroslav Pomp.

Právě sport, zejména fotbal a triatlon, a rocková minulost 
se na něm nejvíce podepsaly. „Rockový nadhled se v dnešní 
hektické době velmi hodí, stejně jako smysl pro týmovou práci 
a periferní vidění fotbalisty. A triatlon naučil člověka tvrdě 
pracovat a zdolávat zdánlivě nepřekonatelné hranice,“ říká 
Jaroslav Pomp.

Ke sportu jej od mala vedli rodiče. Vyrůstal s míčem 
u nohy, jezdil denně na kole, ohromnou radost mu udělaly 
první kopačky. Hrál za žáky Baníku Líně, jehož A tým kopal 
divizi. Právě do Líní u Plzně se v pěti letech s rodiči a mladším 
bratrem museli přestěhovat z Plzně, kde se v roce 1956 
narodil – otec byl stíhací pilot a přišel rozkaz, že letci musí 
bydlet kousek od letiště. A vesnické prostředí, to byl klukovský 
ráj. Lesy, velké koupaliště, hřiště, kamarádi, vše po ruce. Ve 
fotbale hráli žáci Baníku okresní přebor, Jaroslav Pomp si 

Jaroslav Pomp (v bílém triku) – rockerská léta v prvním ročníku 
na Fakultě žurnalistiky UK v Praze

párkrát zahrál i za okresní a krajský výběr. Vzpomíná rád na 
zápas v krajském týmu západních Čech, kdy hrál ve Stříbře 
předzápas utkání Španělsko–Portugalsko v rámci mistrovství 
Evropy do 18 let. Nikdy ale neměl vyšší ambice, jeho zájmem 
nebyl pouze fotbal. Hrál na housle, na kytaru, jezdil na kole, 
hltal v té době tuny knih.

Když mu bylo 17 let, mohla rodina zpět do Plzně. Začal 
hrát fotbal za Sokol Plzeň-Doubravka, ale do hry vstoupil 
významně i rock. Na gymnáziu hrál na baskytaru a zpíval 
v kapele Bambus. „Našimi vzory byli vlasatí hudebníci z Deep 
Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Ten Years After a spousty 
dalších kapel. Z policejní i školní šikany kvůli vlasům jsme však 
neměli depku, spíše legraci. Dlouhé vlasy a rocková hudba, to byl 
náš styl protestu proti tehdejšímu establishmentu,“ vzpomíná 
Jaroslav Pomp. Vrcholem hudebního snažení byla vedle kon-
certů nahrávka ve studiu Českého rozhlasu v Plzni. „S běžným 
repertoárem bychom neměli šanci, proto náš manažer, který 
později emigroval do Kanady, napsal angažovaný protestsong 
o Pinochetově puči v Chile. Ten měl v rozhlasu zelenou,“ směje 
se Jaroslav Pomp. Hudební působení však mělo vedle spousty 
legrace a pohody i jednu velkou přidanou hodnotu: díky pře-
kladům anglických textů se výrazně zlepšila jeho znalost jazyka, 
který je dnes světovým esperantem. 

I během vysokoškolského studia na Fakultě žurnalis-
tiky Univerzity Karlovy v Praze hrál dál fotbal i rockovou 
muziku. V tehdejší době angažované žurnalistiky mu bylo 
jasné, že chce po ukončení studia psát buď o kultuře, nebo 
o sportu. Zvítězil sport a před nabídkami z pražských redakcí 
vyhrála Plzeň, kam se rád vrátil. „V Praze, když jsem si chtěl 
zahrát tenis, tak jsem ztratil hodinu cestou na kurty a hodinu 
cestou zpět. V Plzni je všechno blíž, časové ztráty jsou výrazně 
menší,“ vysvětluje Jaroslav Pomp. Stal se sporťákem v teh-
dejší Pravdě, dnes se list jmenuje Deník, psal hlavně o tenisu, 
cyklistice, hokeji a lyžování. A také o triatlonu.

Triatlon přišel poprvé v Československu na scénu v roce 
1980. A Plzeň byla jeho druhou kolébkou po Havaji, kde se 
v Honolulu zrodil slavný Ironman, jeden z nejtěžších vytr-
valostních závodů světa, který se pak přestěhoval z ostrova 
Oahu na Big Island. Nové výzvě nešlo odolat, Jaroslav Pomp 
se stal jedním z prvních československých železných mužů, 
legendárního Železného muže na Butově v objemech 2 km 
plavání, 200 km cyklistiky a 20 km běh absolvoval čtyři-
krát v řadě. Třikrát úspěšně startoval v závodě i jeho otec, 
při jednom ročníku závod absolvovali dokonce tři nositelé 
jména Pomp – přidal se i Jaroslavův mladší bratr Pavel. Jaro-
slav Pomp závodil za triatlonový klub Slavie VŠ Plzeň, který 
se tehdy nemohl jmenovat triatlonový, protože název tri-
atlon přišel z USA a místní ideologové ho zakázali – proto 
se klub ofi ciálně nazýval úsek vytrvalostních sportů. Jaroslav 
Pomp startoval v desítkách závodů, absolvoval i historicky 
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první mistrovství Československa v závodě družstev v Děčíně 
v objemech 2 km plavání, 100 km cyklistiky a 20 km běh. 
Nikdy nic nevyhrál, ale bavilo ho to, jezdil pro žízeň, pohodu 
a endorfi ny. Jedno prvenství však přece jen má: stal se prvním 
Východoevropanem, který absolvoval New York City Tria-
thlon. To bylo v roce 1985, kdy vyjel do USA na pozvání Big 
Apple Triathlon Clubu. O svých triatlonových zkušenostech 
napsal v roce 2000 knihu Dobrodružství triatlonu.

Triatlon Jaroslava Pompa držel ve svých spárech hodně 
dlouho. Dva roky byl i tiskovým mluvčím Českého svazu tri-
atlonu, s triatlonem procestoval kus světa: dvakrát byl na 
slavném Ironmanu na Havaji, z kterého připravoval televizní 
reportáže i články pro časopisy, novinářsky pokrýval světové 
šampionáty v Kanadě, Mexiku a prakticky v celé Evropě, 
naposledy působil na mistrovství světa na Madeiře. Dvakrát 
byl šéfem tiskového střediska mistrovství Evropy v olympij-
ském triatlonu, spolupořádal celkem jedenáct ročníků pres-
tižního Carlsbad Triathlonu. S triatlonem skončil po puči 
v Českém svazu triatlonu, kdy loajálně odešel s odvolaným 
vedením svazu. Mimochodem, po onom puči triatlon v Česku 
funkcionářsky, fi nančně i mediálně skomírá. 

Jako sportovní novinář měl Jaroslav Pomp štěstí na 
úspěchy českých reprezentantů. Byl na svém prvním teni-
sovém US Open, když vyhráli dvouhry Ivan Lendl a Hana 
Mandlíková a ve čtyřhře Helena Suková společně s Němkou 
Kohde-Kilsch, další titul pak přidaly ve čtyřhře juniorek Zru-
báková s Holíkovou. Byl jedním ze čtyř českých žurnalistů, 
kteří byli u historicky jediné české medaile ze silničního závodu 
jednotlivců na mistrovství světa v cyklistice v norském Oslo, 
když bronz vybojoval Lubor Tesař. Byl u famózních výsledků 
cyklokrosaře Radomíra Šimůnka, z kanadského Bromontu 
psal o excelentním pátém místě Petera Hrice na MS v cross 
country, z etapových závodů Okolo Rakouska nebo Okolo 
Švýcarska referoval o úspěších českých cyklistů… Mluvil 
osobně s desítkami velkých sportovců – Lance Armstrongem, 
André Agassim, podle kterého pojmenoval svého syna, Mar-
tinou Navrátilovou, lyžařskými mistry světa Vasilijem Smir-
novem, Alexejem Prokurorovem či Kateřinou Neumannovou, 
hokejovými šampiony Erichem Kühnhacklem, Martinem 
Strakou, Zigmundem Pálffym, s desítkami fotbalistů, s legen-
dárními triatlonisty Davem Scottem nebo Markem Allenem… 
Navštívil spousty slavných sportovišť jako Wembley nebo 
Wimbledon v Londýně, tenisový areál Rolland Garros v Paříži, 
baseballové chrámy Shea Stadium v New Yorku nebo Rogers 
Centre (dříve Sky Dome) v Torontu, dělal rozhovory v šatnách 
olympijského stadionu v Mnichově, v hokejové hale New York 
Islanders nebo třeba v Landshutu, působil ve slavném lyžař-
ském centru Holmenkollen i v Aspenu v Coloradu, pokrýval 
novinářsky olympiádu v Sarajevu…

Po listopadu 1989, když přestaly fungovat tzv. kádrové 
rezervy, byl Jaroslav Pomp jmenován vedoucím sportovního 
oddělení a stal se členem vedení redakce – v té době Plzeňský 
deník měl denní náklad 100 000 výtisků. Postavil kolem 
sebe kvalitní tým, ale cítil, že jej začíná ubíjet stereotyp, že 
potřebuje okysličit krev, změnu. V roce 1995 se přihlásil do 
výběrového řízení na pozici tiskového mluvčího Plzeňského 
Prazdroje. A vyhrál – i díky rockerskému samostudiu ang-
ličtiny. „Díky Roberte Plante, díky Iane Gillane,“ chechtá se 
při děkovačce pěveckým hvězdám. Ale s novinařinou nikdy 
neskončil a svoji stopu zanechal v řadě titulů, jako jsou Svět 
v obrazech, Stadion, Peloton, Velo, Triatlon, Xantypa, Regal, 
Trend Marketing atd. Po revoluci dvacet let působil jako 
komentátor Amerických listů, vycházejících v New Yorku. 
„Objektivní glosování české politické scény, plné špíny, je 
hodně těžká a psychicky náročná práce,“ říká a oceňuje, že se 
mohl vždy opřít o nadhled rockera.

V Plzeňském Prazdroji zažil z hlediska fi remního komu-
nikátora opravdu zajímavé roky. Privatizace, rojení strategic-
kých investorů i novinářů ze zahraničí, fúze s Radegastem 
a Velkými Popovicemi a s ní související boje s ÚOHS, akvi-
zice na Slovensku a v Litvě, příchod nového majitele z JAR, 
restrukturalizace, start výroby piva Pilsner Urquell v Polsku, 
to vše vyžadovalo maximálně kvalitní komunikaci dovnitř 
fi rmy i navenek. „Byla to vzrušující práce, která vyžadovala 
velké nasazení a invenci, moc mě to bavilo. Hlavně jsem 
si však stále silněji uvědomoval, že za každým výrobkem 
a úspěchem stojí spousta práce a především konkrétní lidé,“ 
vzpomíná. I v této roli se potkával se spoustou zajímavých 
osobností, jako třeba s Peterem Coorsem, majitelem pivovar-
nické trojky na trhu USA, lordem Lichfi eldem, bratrancem 
anglické královny, kterému moderoval tiskovou konferenci 
a vernisáž jeho fotografi í v British Council, nebo se svým oblí-
beným britským spisovatelem Davidem Lodgem… V té době 
už triatlon jako koníček ztrácel své výsadní postavení, Jaro-
slav Pomp začal upřednostňovat horské kolo. Ale fotbal hrál 
stále a rock zůstával stabilním životabudičem. 

V roce 2003 přišla další zajímavá změna. Jaroslav Pomp 
byl osloven společností Delta Pekárny, aby řídil komuni-
kaci této fi rmy. „Setkal jsem se nejprve s Janem Jedličkou 

Občerstvování při běhu na 20 km na mistrovství Českoslo-
venska v triatlonu družstev v Děčíně, rok 1986

S předsedou Svazu československých sportovců v zahraničí 
Milošem Vobořilem po běžeckém závodě v Sea Cliffs na Long 
Islandu, rok 1992
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a poté s Markem Paříkem. Nabídli mi velice zajímavou práci, 
v podstatě totéž, co jsem absolvoval v Plzeňském Prazdroji. 
Firmu čekala spousta změn, opět nové akvizice, tentokrát 
v Maďarsku, Polsku a na Slovensku, fúze se společností 
Odkolek, náročná restrukturalizace,“ říká. Stal se ředitelem 
pro vztahy s veřejností a jeho cílem vždy bylo nejen zviditel-
nění mateřské fi rmy, ale i celého pekárenského oboru, který 
byl oproti pivovarnickému během komunistického režimu 
značně znevýhodněný: zatímco značky piv přežívaly i tehdy, 
značky chleba a pečiva, jako například Odkolek, byly vygu-
movány a pekárenské zboží se proměnilo v anonymní levné 
krmivo. „Pekaři si zasluhují velkou úctu a všechny moje tis-
kové výstupy se snaží vrátit chlebu, pečivu a celému oboru 
jeho prestiž. Pekaři odvádějí těžkou a skvělou práci, proto mě 
štve, že kdejaký šašek, který nic neumí, je označován v médiích 
za celebritu. Přitom celebritou by měl být každý pekař, za 
nímž je vidět smysluplná a užitečná práce. Třeba Jan Staněk 
z Uničova, který je šestým pekařem v rodu a pekl plných 45 
let. To je člověk, který má moji úctu, ne rychlokvašky z růz-
ných přihlouplých televizních show. Ve skupině United Bake-
ries máme vynikajících pekařů i odborníků v jiných profesích 
opravdu hodně,“ říká Jaroslav Pomp. 

Jaroslav Pomp byl sportovním novinářem, pivovar-
níkem, nyní je pekařem. Vším byl a je rád. Ale koníčky nemění. 
Stále hraje fotbal – pravidelně střílí góly (hrává v útoku nebo 
v záloze) každý týden v dresu Media Teamu a sporadicky hraje 
i ligu starých gard za Senco Doubravka. Stále běhá, většinou 
10kilometrové trasy, stále jezdí na kole, i když jen horském. 
Má za sebou Krále Šumavy, pár závodů jako Karlštejn Tour, 
Chomutor Tour, Cyklobraní v Jevišovce ze seriálu Kolo pro 
život. Poslední tři roky startoval v dresu týmu United Bakeries 
na mezinárodním mistrovství pekařů v bikemaratonu v Leš-
tině, které organizuje skvělý chlapík-pekař se sympatickým 
jménem Jura Chlebníček. Nejraději však jezdí po lesích a přes 
pole v menší sestavě, než je tisícovka jezdců. „Mám vysoce 
vyvinutý pud sebezáchovy a z kopců brzdím, zatímco při 
závodech kolem mě zprava i zleva soupeři doslova létají. Fakt 
se bojím, příjemnější je jet sám nebo v malé partě,“ přiznává 
Jaroslav Pomp. I jeho letošní dovolená byla na kole: nejprve 
pohodová s manželkou Yvetou, bývalou špičkovou moderní 
gymnastkou, na rovinách kolem Třeboně, poté sportovní 
s kamarádem, bývalým triatlonovým reprezentantem, v kop-
cích České Kanady. Se synem a přáteli pro změnu „jeli vodu“, 
na kanoích o prázdninách zdolali Ohři.

Rockovou muziku poslouchá stále, a letos si dokonce 
zahrál opět s kapelou. „Vypadl jim basák a tak jsem to s nimi 
párkrát zkusil. Sunshine Of Your Love nebo Cocaine od Erika 
Claptona, Black Night, Soldier Of Fortune nebo Smoke On 

The Water od Deep Purple, All Right Now od Free, to šlo hned, 
ale naučit se basové linky všech 45 písní v repertoáru sehrané 
kapely, to by chtělo hodně času. A ten není, proto angažmá 
skončilo. Ale jsem rád, že jsem si to opět po letech zkusil,“ 
konstatuje pekařský mluvčí. Jeho koníčkem jsou samozřejmě 
i děti a sledování jejich vývoje: dcera Dominika jako zpěvačka 
ve sboru vystupovala v Kanadě, Řecku, Švýcarsku, Itálii 
a dalších zemích, okusila prkna plzeňského Divadla J. K. Tyla 
i Státní opery Praha. Když chtěla v 18 letech k čerstvému řidi-
čáku auto, přihlásila se na Miss Plzeň: vyhrála titul, k němu 
získala i šerpy Miss Sympatie a Miss Press a moderátor 
Leoš Mareš jí předal klíčky od auta, kvůli kterému tam byla. 
Výborně umí každý sport, na který sáhne, v současné době 
studuje řízení organizace, angličtinu a španělštinu na univer-
zitě v USA, kde je členkou cyklistického klubu. Syn André, 
student gymnázia, je skvělý lyžař, rád hraje fl orbal, ale fotbal 
ani kolo ho nebaví. Zato umí všechno kolem počítačů, chce 
být pilotem. Na své děti je Jaroslav Pomp evidentně hrdý.

Sport a rocková muzika jsou podle Jaroslava Pompa ide-
ální terapie proti stresu, který přináší dnešní hektická doba. 
Důležité je podle něj najít si na koníčky čas a mít před sebou 
i nějaká „těšítka“. „Mám jich před sebou pořád spoustu: chci 
si zaběhnout maraton, absolvovat trek v Himálaji, navštívit 
země, kde jsem ještě nebyl, objevovat na lyžích nové loka-
lity… Nejdůležitější je samozřejmě zdraví. Vím, jak bych chtěl 
zemřít: když v 85 letech při fotbalu vstřelím z voleje gól do 
šibenice a zabije mě tsunami endorfi nů. A na pohřbu mi pak 
zahrají úžasnou skladbu Epitaph od skupiny King Crimson. 
To by bylo fajn,“ směje se Jaroslav Pomp. 

František Kruntorád

Pár desítek metrů před cílem letošního mezinárodního mistrov-
ství pekařů v bikemaratonu  na 50 km v Leštině  �

Stejná krevní skupina: zprava fotbalový internacionál Ladislav 
Vízek, Jaroslav Pomp, bubeník skupiny Turbo Jiří Lang, zpě-
váci Aleš Brichta, Josef Vojtek, Petr Janda 

Po zápase Media Teamu s rockerským mužstvem 1. RFC Spark, 
Jaroslav Pomp čtvrtý zprava v první řadě stojících hráčů, rok 
2003
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� ISO 22000
� IFS
� BRC
� HACCP
� GLOBALG.A.P.

Certifi kace osob pro funkce:
� Manažer bezpečnosti potravin
� Auditor bezpečnosti potravin
� Hodnotitel senzorické jakosti

Úsek vzdělávání ČSJ organizuje kurzy pro manažery a auditory 
bezpečnosti potravin a zemědělské produkce.

Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci ČSJ:
Česká společnost pro jakost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Tel.: 221 082 602, e-mail: csq_cert@csq.cz, http://www.csq.cz 

CSQ–CERT
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