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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
současné období je plné pod-
nikatelské nervozity. Ač ko-
nec minulého roku přinesl 
pro řadu potravinářských fi -
rem rekordní tržby, počátek 
roku tohoto je ve stadiu hledá-
ní a očekávání, spíše negativ-
ního vývoje v dosahování hos-
podářských výsledků. Na toto 
téma se vedou nejen diskuse, 
ale i „boje“ o dosažení co nej-
nižších cen vstupů a na druhé 
straně o co nejlepší realizační 

ceny, kde tedy zase moc prostoru není. Takže šetrnost je 
na pořadu dne. Nicméně spotřebitel kupuje potraviny stá-
le, a tak se hospodářské chování potravinářských výrobců 
a obchodníků bude dolaďovat v tomto roce především dle 
spotřebitelské poptávky. U ní zatím k žádným výrazným 
poklesům nedochází a přejme si, aby to tak bylo i nadá-
le. Optimizmus bohužel není dalším z pozitivních ekono-
mických ukazatelů, nicméně může přinášet bojové klima 
a podmiňovat další úsilí a dobré nápady, bez kterých nebý-
vá úspěch dosahován nikdy. Takže touto cestou přeji všem 
potravinářských výrobcům, jejich dodavatelům a obchod-
níkům s potravinami mnoho odvahy a bezchybných roz-
hodnutí a také dosažení lepších výsledků, než na jaké se 
v letošním roce reálně cítí. 

A také přeji dobré počtení z našeho prvního vydání ča-
sopisu Potravinářská Revue v roce 2009. V úvodním člán-
ku časopisu uvádíme ohlédnutí za rokem 2008 „Ekologické 
zemědělství a biopotraviny“ od Ing. Martina Leibla, Ph.D., 
z Ministerstva zemědělství. Problematikou biopotravin se za-
bývají v tomto čísle také články ředitelky Výzkumného ústa-
vu potravinářského Ing. Slavomíry Vavreinové, CSc., a člá-
nek „Nutriční a jakostní hodnocení biochleba“ od kolektivu 
autorů z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který vedl docent 
Ing. Jan Hrabě, Ph.D. Jako velmi podnětný pohled na součas-
ný stav našeho potravinářství hodnotím článek s hamletov-
skou otázkou „Být či nebýt?“ od Ing. Jana Švejnohy, šéfa čes-
ké skupiny NORBERT SCHALLER, a velmi si jeho názorů 
cením. Ing. Jiří Kopáček, CSc., již tradičně plní naše stránky

velmi hodnotnými a také aktuálními mlékařskými příspěv-
ky. V tomto čísle je to jednak zpráva o Světovém mlékařském 
summitu konaném v Mexiku v listopadu minulého roku, kde 
inženýr Kopáček nezahálel a kde si „zaputoval“ také za me-
xickými sýry a z těchto poznatků sepsal velmi zajímavou re-
portáž, která jistě zaujme nejen sýraře, ale i další čtenáře. 
Z jeho dílny je i nová seriálová rubrika „jazykový koutek“, ve 
kterém k anglickému textu autorky Marieke Preller připra-
vil český překlad a ten jsme koncipovali jako možný tréning 
odborného jazyka v pojednání „Nutriční profi ly pro tvrze-
ní – co přinesou mlékárenskému průmyslu EU“. Toť výsle-
dek nesmírné a obdivuhodné aktivity Ing. Jiřího Kopáčka, 
CSc., který slouží mlékárenskému průmyslu naší země vel-
mi obětavě. Vědecké články jsou zastoupeny v tomto čísle 
také. Článek „Plíseň Pennicilium nalgiovense jako alternati-
va k výrobě plísňového sýra“ od kroměřížského mlékařského 
kolektivu v čele s Ing. Josefem Mrázkem a také pod vedením 
prof. Pavla Březiny, CSc., z UTB ve Zlíně. Ze stejné univerzi-
ty je článek manželů Buňkových „Úloha tavicích solí při výro-
bě tavených sýrů“. Pro odborníky jsou tyto statě velmi dobře 
vypracované a dávají skvělý přehled o dalších technologic-
kých možnostech sýrařů. Z oblasti masa jsme uvítali článek 
hlavní technoložky Ing. Stranislavy Kolářové z Drůbežářské-
ho závodu Klatovy, který řeší „Nutriční vlastnosti drůbežího 
masa a jeho zpracování“, ale i pohled do jejich společnosti. 
Pro zlepšení informatiky o organizaci potravinářského prů-
myslu je na místě představení pekařského družstva z Vysoči-
ny ČEMPEK a z obchodních řetězců tentokrát představuje-
me společnost TESCO. Již tradičně máme v našem časopisu 
představení odborných škol a v tomto čísle máte možnost se 
seznámit se Střední odbornou školou ve Veselí nad Lužnicí. 
Nadále pokračujeme v rubrice legislativa statí „Zákon o stát-
ní zemědělské a potravinářské inspekci“ od autora MVDr. 
Vladimíra Kopřivy, Ph.D., z Veterinární fakulty v Brně. Již od 
srpna 2005 nacházíte trvale v našich všech titulech časopisu 
Potravinářská Revue „odlehčující“ rubriku „Koníčky potra-
vinářů“, která představuje potravinářské odborníky v rovi-
nách jejich zájmů. V tomto čísle máme „koníčkáře“ Ing. Pe-
tra Marka, ředitele Choceňské mlékárny, s. r. o., co mlékaře, 
zemědělce a milovníka historie.

Věřím, že ani tentokrát jsme Vaše očekávání z náplně ča-
sopisu Potravinářská Revue nezklamali. 

Ing. František Kruntorád, CSc. , vydavatel
�

volné místo
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Ekologické 
zemědělství 

a biopotraviny
– ohlédnutí

za rokem 2008

Ing. MARTIN LEIBL, Ph.D.,
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ekologické zemědělství je systém hospodaření, který je 
svým způsobem samostatný. Má svou legislativu, kon-

trolní a certifi kační systém, dotační politiku, propagační a in-
formační kampaň.

Aby celý systém dobře fungoval a ekologické zeměděl-
ství se rozvíjelo, je nezbytné pracovat na všech jeho součás-
tech. V roce 2008 se jednalo především o oblast legislativy, 
propagace a zvýšení informovanosti spotřebitele. Kontinuál-
ně se zvyšoval počet ekologických zemědělců, výrobců bio-
potravin i podíl zemědělské půdy zařazené do ekologického 
zemědělství.

1. Základní statistické údaje k 31. 10. 2008

Na konci října 2008 hospodařilo v České republice eko-
logicky 1 802 zemědělských podniků, to je téměř o 500 farem 
více oproti loňskému roku, počet výrobců biopotravin se zvý-
šil z loňských 253 na 410, což znamená nárůst o 62 %. Výmě-
ra zemědělské půdy dosáhla 338 722 ha, to představuje téměř 
8 % z celkové výměry zemědělské půdy. Mezi nejrychleji roz-
šiřující se ekozemědělské plochy patří sady a vinice, jejichž 
výměra se v letošním roce zvýšila o cca 70 %. Ekologických 
sadů je v současné době 2 777 ha, plocha vinic dosáhla 408 ha.
Výměra orné půdy se v letošním roce zvýšila o téměř 20 % na 
současných 35 000 ha. Je registrováno 9 ekologických cho-
vatelů včel.

Ukazuje se, že ekologické zemědělství a produkce bio-
potravin není pouze módní trend, ale že jde o stabilní a per-
spektivní podnikatelskou možnost pro zemědělce i potravi-
náře. Hlavním stimulem rozvoje není jen státní podpora, ale 
také vysoká poptávka spotřebitelů po biopotravinách. Ta se 
odráží nejen v nárůstu počtu výrobců biopotravin, ale i v roz-
šiřujících se plochách certifi kované orné půdy.

Tabulka č. 1   Aktuální statistické údaje k 31. 10. 2008 

31. 12.
2007

31. 10. 
2008

Nárůst za 
leden–říjen 

2008

Nárůst
(%)

Počet výrobců bio-
potravin 253 410 157 62,1

Počet ekofarem 1318 1 802 484 36,7
Výměra 
zemědělské půdy 
v ekologickém 
zemědělství (ha)

312 890 338 722 25 832 8,3

Podíl 
ekologického 
zemědělství
na celkové výměře 
zemědělské půdy 
(%)

7,35 7,97 0,62 8,4

Výměra orné půdy 
(ha) 29 505 34 990 5 485 18,6

Výměra trvalých 
travních porostů 
(ha)

257 899 278 913 21 014 8,1

Výměra trvalých 
kultur (sady) ha) 1 625 2 777 1 152 70,9

Výměra trvalých 
kultur (vinice) (ha) 245 408 163 66,5

Ostatní plochy 
(ha) 23 616 21 634 -1 982 -8,4

2. Nová legislativa
ekologického zemědělství

Pravidla ekologického zemědělství a výroby biopotravin 
jsou upravená naší i evropskou legislativou. Do 31. 12. 2008 
platilo nařízení Rady (EHS) 2092/91, o ekologickém země-
dělství. Dnem 1. 1. 2009 bylo toto nařízení zrušeno a pla-
tí zcela nová evropská legislativa. Konkrétně jde o nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci, a označová-
ní ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
2092/91 a prováděcí nařízení Komise (ES) 889/2008, kte-
rým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
834/2007. Soubor nové legislativy doplňuje nařízení Komi-
se (ES) 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro 
dovoz biopotravin ze třetích zemí. Dále platí národní zákon
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. 

Podle těchto nových pravidel bude od 1. 7. 2010 povin-
ností používat na obalu biopotravin evropské logo BIO. Do té 
doby bude použití tohoto loga stále dobrovolné. Od stejného 
data bude také povinnost uvádět na obalu biopotravin označe-
ní původu. Pokud je biopotravina označena logem EU, musí 
také obsahovat informaci, kde byly vyprodukovány zeměděl-
ské suroviny, z nichž se biopotravina skládá. Slovní označení 
může mít následující varianty: „zemědělská produkce EU“, 
„zemědělská produkce mimo EU“ a „zemědělská produkce 
EU/mimo EU“. Uvedený výraz „EU“ lze nahradit názvem 
členského státu v případě, že v této zemi byly vyprodukovány 
všechny zemědělské suroviny, z nichž se biopotravina skládá, 
např. „zemědělská produkce ČR“. 

Dále je nutné na obale biopotravin uvádět kód kon-
trolní organizace ekologického zemědělství, která biopo-
travinu certifikovala. Kódy kontrolních organizací jsou:
CZ-BIO-KEZ-01 (pro KEZ o. p. s.), CZ-BIO-ABCERT-02
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(pro ABCERT AG) a CZ-BIOKONT-03 (pro Biokont CZ
s. r. o.). Podmínky pro používání národního loga pro biopo-
traviny se nemění, stejně tak jako národní legislativa (zákon 
č. 242/2000 Sb.).

Označení odkazující na ekologické zemědělství (evrop-
ské a národní biologo, označení původu biopotraviny, kód 
kontrolní organizace, slovní označení „BIO“, nebo „EKO“) 
lze použít pouze u produktů, u kterých minimálně 95 % 
hmotnostních složek pochází z ekologického zemědělství. 
U potravin, které obsahují složky pocházející z ekologického 
zemědělství, ale ty představují méně než 95 %, lze ve složení 
výrobku uvést, že daná složka pochází z ekologického země-
dělství. 

Pravidla pro dovoz biopotravin
ze třetích zemí

U biopotravin dovážených ze třetích zemí bude použití 
EU loga dobrovolné i po 1. 7. 2010. Nicméně pokud budou 
logem označeny, musí obsahovat i informaci o původu bio-
potraviny. Jak je uvedeno výše, od 1. 1. 2009 nabylo účinnosti 
evropské nařízení o dovozu biopotravin ze třetích zemí. Podle 
tohoto nařízení bude probíhat dovoz biopotravin do zemí EU 
na třech úrovních: 
–  Evropská komise sestaví seznam třetích zemí a kontrol-

ních organizací ekologického zemědělství, které jsou 
oprávněné biopotraviny v daných třetích zemích certifi ko-
vat. Kontrolní organizace bude na seznam zařazena tak, 
že požádá Evropskou komisi o zařazení na tento seznam 
a doloží všechny informace a doklady, které bude Komise 
požadovat k ověření, že certifi kace dané kontrolní organi-
zace je v souladu s legislativními pravidly pro dovoz bio-
potravin ze třetích zemí.

–  Druhá úroveň je stejná, jako byla i před 1. lednem 2009, 
jedná se o tzv. seznam třetích zemí. Znamená to, že uznána 
nebude pouze konkrétní kontrolní organizace z dané třetí 
země, ale bude uznána celá třetí země včetně jedné nebo 
více kontrolních organizací, které mají oprávnění v dané 
třetí zemi biopotraviny certifi kovat. O uznání třetí země je 
nutné požádat Evropskou komisi, která posuzuje ve spolu-
práci s vybranými členskými státy (tzv. koreportéry) soulad 
legislativních pravidel a kontrolního a certifi kačního systé-
mu dané třetí země s legislativou EU. V současné době je 
na tzv. seznamu třetích zemí zařazeno 7 zemí: Austrálie, 
Nový Zéland, Argentina, Kostarika, Švýcarsko, Izrael a In-
die. Pokud je třetí země na seznam zařazena, znamená to, 
že může dovážet biopotraviny do zemí EU bez jakéhokoliv 
omezení, pouze za dodržení obecných předpisů pro mezi-
národní obchod. 

–  Poslední úroveň je taková, že do zemí EU může být doveze-
na biopotravina, která je certifi kovaná podle norem, které 
jsou ekvivalentní s legislativou ekologického zemědělství 
a zajišťují stejný standard jako evropské normy. Konkrétně 
se jedná např. o akreditaci podle kontrolního systému or-
ganizace IFOAM nebo podle standardů Kodexu Alimenta-
rius pro biopotraviny.

3. Propagace a zvýšení
informovanosti spotřebitele

V roce 2008 byla zahájena dosud největší propagač-
ní a informační kampaň v oblasti ekologického zeměděl-
ství a biopotravin, která má rozpočet cca 25 mil. Kč na roky 
2008–2010. 50 % tohoto rozpočtu hradí Evropská komise, 

která také kampaň schválila. Realizační agenturou je společ-
nost Ogilvy & Mather s. r. o. Hlavními nástroji komunikace 
jsou billboardy, inzerce v tisku, ochutnávky biopotravin, tiš-
těné materiály, prezentace na webu apod. 

Na konci roku 2008 provedla agentura průzkum trhu 
s biopotravinami, který navázal na předchozí průzkum trhu 
MZe z roku 2006. Průzkum byl zaměřen především na zna-
lost spotřebitelů o biopotravinách a na jejich spotřebitelské 
postoje, cílem průzkumu bylo také zjistit, jak účinný byl první 
rok kampaně.

Výsledky průzkumu trhu
s biopotravinami

Z aktuálních výsledků průzkumu z listopadu 2008 vy-
plývá, že biopotraviny se stávají samozřejmostí při náku-
pu českých spotřebitelů. V současné době kupuje biopo-
traviny 39 % spotřebitelů, z toho 14 % pravidelně (alespoň 
jednou týdně). Národní logo BIO, kterým se biopotraviny 
označují, zná již 54 % spotřebitelů, prodejce biopotravin 
ve svém okolí zná již 74 % spotřebitelů.

Poslední obdobný průzkum MZe proběhl v červenci 
2006, v té době kupovalo biopotraviny pouze 29 % spotře-
bitelů, z toho 3 % pravidelně, logo BIO znalo pouze 23 % 
spotřebitelů. Největší překážka pro nákup biopotravin byl 
v roce 2006 nedostatek informací, v současné době již tato 
překážka v podstatě neexistuje. Stabilní překážkou tak zů-
stává pouze cena biopotravin. Cenu biopotravin je nutné 
chápat jako přirozený regulační mechanismus rozvoje trhu 
s biopotravinami, který zaručuje, že tento rozvoj bude po-
stupný a bude probíhat v souladu s nabídkou dané komodi-
ty na trhu.

Spotřebitelé nejvíce kupují mléčné biovýrobky, peči-
vo, ovoce a zeleninu. Pokud v roce 2006 znalo ve svém oko-
lí prodejce biopotravin pouze 22 % spotřebitelů, v součas-
né době je to již 74 %! Stejně tak v roce 2006 znalo ve svém 
okolí ekofarmáře pouze 6 % spotřebitelů, v současné době je
to 15 %.

Billboardy kampaně zná 27 % respondentů, inzerci v ča-
sopisech zaznamenalo 20 % respondentů.

Tabulka č. 2    Srovnání výsledků hlavních postojů a znalos-
tí spotřebitelů v letech 2006 a 2008 

Postoj spotřebitelů
Červenec 

2006
(%)

Listopad 
2008
(%)

Nárůst 
(%)

Kupuji biopotraviny 29 39 +10
Kupuji biopotraviny 
pravidelně 3 14 +11

Cena je pro mě největší 
překážkou pro nákup 
biopotravin

31 29 -2

Nedostatek informací
je pro mě největší překážkou 
pro nákup biopotravin

32 2 -30

Vím, jak se biopotraviny 
označují, znám národní BIO 
logo

32 54 +22

Znám ve svém okolí 
ekologického farmáře 6 15 +9

Znám ve svém okolí prodejce 
biopotravin 22 74 +52

�



6
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
0

9
s p o l e č n o s t

Světový mlékařský 
summit poprvé 

v Latinské Americe
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

Ciudad de México, španělský název pro město, které v na-
šich zeměpisných šířkách známe spíše pod rozšířeněj-

ším anglickým jménem Mexico City, je v současnosti neje-
nom nejlidnatější městem na světě (28 mil. obyvatel), ale 
od loňského listopadu se také stalo dalším místem, které 
hostilo světový výroční summit Mezinárodní mlékařské 
federace (IDF = International Dairy Federation). 

Mlékaři přijeli do Latinské Ameriky vůbec poprvé a uká-
zalo se, že MEXIKO, které se již v roce 2001 rozhodlo uspořá-
dat tento světový mlékařský summit, věnovalo po dobu násle-
dujících sedmi let přípravám zasedání skutečně značné úsilí, 
které loni v listopadu sklidilo zasloužený úspěch a zaslouže-
né uznání více než 700 delegátů z celého světa. Výroční zase-
dání IDF zde proběhlo ve dnech 8.–14. 11. 2008 a souběžně 
s ním také řada doprovodných akcí, například Světová mlé-
kařská výstava umístěná na ploše 8 000 m2, které se zúčastni-
lo dalších 2 900 hostů. Česká republika byla v Mexiku zastou-
pena hned několika účastníky: Ing. Jiří Kopáček, předseda 
Českého komitétu IDF, reprezentoval Českomoravský mléká-
renský svaz, Ing. Eduarda Bermanna vyslala společnost Da-
none a Ing. Iveta Bošková z Ústavu zemědělské ekonomiky 
a informací se dokonce přihlásila se svojí prací do posterové 
sekce summitu. Kromě toho můžeme zmínit ještě účast naše-
ho rodáka prof. Pavla Jelena z univerzity v kanadské Albertě 
a dlouholetého pracovníka pařížské OECD Ing. Pavla Vávry, 
který zde na konferenci o mlékařské ekonomice a politice vy-
stoupil s přednáškou o vývoji mlékárenského obchodování po 
vyjednávacím kole WTO v katarském Doha. Následující re-
portáž vám přiblíží podrobněji průběh mexického summitu.

Mexiko – rozvíjející se mlékařská země 

První čtyři dny summitu byly tradičně věnovány pracov-
ním jednáním odborných výborů, komitétů a pracovních sku-
pin IDF. Na zasedání tajemníků národních komitétů před-
stavila hostitelská země svůj mlékárenský sektor. José Luis 
Vilicana z Mexického komitétu IDF informoval především 
o tom, že se v posledních letech ve stodesetimilionovém Me-
xiku mlékárenství velmi rychle rozvíjí, ale tato země je v mlé-
ce zatím stále ještě nesoběstačnou. To je také důvodem toho, 

proč se Mexiko řadí na 2. místo na světě (za USA) v dovo-
zu mlékárenských výrobků (přibližně 2,8 mil. tun v hodno-
tě mléčného ekvivalentu). V současnosti se v Mexiku produ-
kuje okolo 10,5 miliardy litrů mléka a z nich se průmyslově 
zpracovává asi 9 miliard, ale dalších přibližně 3−3,5 miliard 
litrů mléka se ke zpracování dováží ze sousedních středo-
amerických zemí. Ve výrobě převládá mléko kravské, ale na 
bohatším severu je možné, především pak v horách, setkat se 
i s mlékem koz a ovcí, využívaném hlavně v sýrařství, na jihu 
země v tropech a na pobřeží Pacifi ku se produkuje také mlé-
ko buvolů. V současnosti je rozvoj mlékárenství státem cíle-
ně podporován, a to s ohledem na zdravou výživu. Postupně 
dochází i k nárůstu dodávek ke zpracování (tržnost je vyka-
zována okolo 90 %). Nejvýznamnější mlékárenskou oblastí 
Mexika je stát Jalisco (na západním pobřeží Pacifi ku), kde se 
vyrábí a zpracovává přibližně 17 % mexického mléka. Urči-
tý problém v prvovýrobě představovala ještě donedávna růz-
ná nákazová onemocnění skotu, např. slintavka a kulhavka, 
ale ty, jak se zdá, již byly, právě z důvodů efektivních zásahů 
a opatření vlády, úspěšně zažehnány. V mlékárenském prů-
myslu dominuje zahraniční kapitál. Nejvýznamnějšími mlé-
kárenskými společnostmi jsou ALPURA (pokrývající jak 
oblast prvovýroby mléka, tak jeho zpracování), japonský kon-
cern YAKULT, nadnárodní skupiny DANONE a NESTLÉ, 
mexické společnosti SIGMA Alimentos a LALA, ve kterých 
je však rovněž přítomen americký kapitál, či Grupo Agro-
industrial ZARAGOZA. Ve výrobním portfoliu jsou přede-
vším čerstvé mlékárenské výrobky, stále se rozvíjející a vel-
mi oblíbené zakysané produkty, kterým dominují hlavně 
fermentované probiotické výrobky na bázi sušeného mléka 
YAKULT a SOFÚL, a také úspěšně se rozvíjející sýrařství 
(o mexických sýrech však podrobně píšeme v dalším díle na-
šeho seriálu „Putování za sýry“). A jak již bylo uvedeno, do-
mácí výroba nestačí ke krytí postupně rostoucí spotřeby, do 
Mexika proto směřují mlékárenské výrobky například z USA 
a Kanady, v segmentu sýrů se můžeme setkat také s importem 
ze Španělska, Francie, Rakouska, Německa a dalších světo-
vých sýrařských velmocí. Mlékárenský export Mexika je po-
měrně nevýznamný, mexické výrobky (fermentované nápoje 
či sýry) se však dostávají i do několika sousedních států Kari-
biku (např. Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikara-
gua, Kostarika a Panama), ale také do Jižní Ameriky (např. 
Argentina, Chile, Uruquay, Brazílie a Kolumbie).

Při mém seznamování se s mexickým mlékárenstvím 
jsem měl vedle setkání se sýrařským průmyslem (viz člá-
nek o sýrech) příležitost navštívit také mexický závod ja-
ponského koncernu YAKULT v Ixtapaluce (přímo na úpatí
legendární sopky Popocatépetl) a přesvědčit se o supermo-
derní a vysoce efektivní specializované výrobě probiotických 

Mlékárna YAKULT
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nápojů a fermentovaných mléčných výrobků podle 
nejnovějších poznatků mlékárenské vědy a výži-

vy. V závodě, ve kterém je v provozu první výrob-
ní linka od roku 2002 a druhá pak od roku 2005, 
se dnes každodenně vyrábí a plní 3 miliony kusů 
známých 100ml lahviček probiotického drinku 
Yakult, obsahujících až 40 mil. zárodků Lbc. ca-
sei Shirota v 1 balení. Samozřejmostí je neuvě-
řitelně přísný hygienický režim. Při prohlídce 
výrobny sterilních lahviček směli vejít součas-
ně k lince maximálně 3 návštěvníci, a to ve ste-

rilních skafandrech přes trojnásobnou antibakteriální clonu. 
O nápoji Yakult vedou světoví mlékaři trvalé diskuze, zda se 
vůbec jedná o mléčný produkt, protože složení obsahuje pou-
hých 40 % mléčné složky. Výrobek se připravuje obnovením 
sušeného mléka za přídavku cukru, vlákniny a dalších přísně 
utajovaných ingrediencí. V každém případě je to ale z pohle-
du výživy velmi důmyslný výrobek, který Japonci vyvinuli již 
před 28 lety a který se postupně rozšířil po celém světě (v ČR 
zatím v prodeji není). Pro jeho distribuci je příznačný prodej 
prostřednictvím hostesek tzv. „Yakult-Ladies“, které výrobek 
„doručují“ až do domácností a konzumentům vysvětlují jeho 
výživové benefi ty; nicméně v Evropě, ale i zde v Mexiku se již 
prodává v běžných maloobchodních systémech.

Mlékárenský závod Yakult v mexické Ixtapaluce vyrábí 
kromě nápoje Yakult ještě také nový fermentovaný nápoj pro 
země Latinské Ameriky nazvaný Sofúl, který vedle mléčné 
složky obsahuje také složku ovocnou, velmi často získanou 
z různých tropických plodů. Sofúl je ale i značkou pro probio-
tické mléčné dezerty krémové konzistence, které spíše připo-
mínají smetanové jogurty. Rovněž k výrobě Sofúlu se používá 
obnovené mléko.

Technologie obnovování sušeného mléka je s ohledem 
na nedostatek mléčné suroviny v Mexiku poměrně běžná. 
V hotelích jsem se setkával s podáváním cateringového más-
la vyrobeného obnovením sušené smetany, nebo stloukáním 
smetany získané z obnoveného mléka. Nutno však dodat, že 
čerstvost výrobku se oproti chuti másla, jak jej známe z naší 
zeměpisné oblasti, dosti vytratila, a toto „obnovené“ máslo 
mělo často i nepříjemně olejovou až nažluklou pachuť.

Světová „mlékařská rodina“ se rozrůstá

Vlastnímu summitu mlékařů předcházela také výroční 
valná hromada IDF, při které se kromě diskuze a schvalování 
nového světového plánu práce této nevládní, neziskové a nad-
stavbové organizace mlékařů sdružující nejvýznamnější od-
borníky, experty, pedagogy, manažery a vědce světa za členy 
federace přijímají noví členové. Současná Mezinárodní mlé-
kařská federace pokrývá již 85 % celosvětové produkce mléka 
(meziroční nárůst 2007/2008 dosáhl 12 %) a zahrnuje 46 stá-
tů (36 s plným a 10 s tzv. asociovaným členstvím – mezi aso-
ciované patří též ČR). Při příležitosti mexického zasedání se 
novým plnohodnotným členem stala Brazílie, země s rovněž 
velmi dynamicky se rozvíjejícím mlékárenstvím, o které v bu-
doucnu v mlékárenské branži asi ještě hodně uslyšíme. Za dva 
nové asociované členy byly přijaty Litva a Egypt. Rozdíl mezi 
úplným a asociovaným členstvím není podstatný. Asociova-
ným členstvím se umožňuje některým zemím jejich zapojení 
do práce federace při nižší úhradě členských příspěvků. Tento 
členský status má umožnit dočasné překlenutí období určité 
ekonomické náročnosti u nových či malých členů. Asociova-
ní členové nemají volební právo a nesmějí být ani voleni do 
orgánů federace, nicméně jejich aktivní odborná či vědecká 
práce ve federaci není tímto typem členství dotčena.

Výměna na postu prezidenta IDF

Každé čtyři roky dochází rovněž k výměně v nejvyšší 
funkci v Mezinárodní mlékařské federaci. Od roku 2005 za-
stával tuto pozici uznávaný evropský odborník, pan Jim Begg 
ze Skotska, který pracuje jako ředitel britského mlékárenské-
ho svazu „Dairy UK“. Za období působení pana Begga došlo 
k významné modernizaci celé IDF, ke zvýšení jejího zastoupe-
ní ve světovém mlékárenství (pokrytí světové produkce mléka 
se zvýšilo z 56 na 85 %), k výraznému zlepšení komunikace se 
světovým mlékárenstvím a dalšímu propojení na významné 
světové organizace. IDF se v tomto čase spolupodílela na vy-
tvoření organizace „Global Dairy Platform“ a v současnosti 
na formování organizace „Sustainable Farming“ – tedy orga-
nizace zaměřené na „udržitelné farmaření“. Další směřová-
ní činnosti IDF vychází z fl exibility a proaktivního přístupu, 
a především pak z reakce na postupnou globalizaci společ-
nosti. Po čtyřletém funkčním období se však Jim Begg mu-
sel v souladu se stanovami s pozicí prezidenta rozloučit. Při 
letošním volbě byl ze dvou kandidátů na nového prezidenta 
IDF s výraznou podporou zvolen pan Richard Doyle (na ob-
rázku), výkonný ředitel nejvýznamnější organizace v oblas-
ti prvovýroby mléka v Kanadě „Dairy Farmers of Canada“. 
Nový prezident IDF pan Richard Doyle se může pochlubit 
již dvaatřicetiletou praxí v mlékárenském oboru a součas-
ně dlouholetou prací v orgánech IDF. Ve svém inauguračním 
projevu zdůraznil, že nastupuje do čela federace v době, kdy 
IDF významně posílila svoji celosvětovou pozici. „Naše zájmy 
budeme nyní rozšiřovat vůči významným mezinárodním orga-
nizacím. Máme tu silnou IDF a s podporou našich členů musí-
me účinně rozvinout náš potenciál,“ komentoval doslova nový 
prezident.
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Prezident IDF
Richard Doyle
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Český národní komitét zastoupený na summitu svým 
předsedou ing. Kopáčkem navázal okamžitě kontakt s novým 
prezidentem IDF a Richardu Doylemu se z úst J. Kopáčka do-
stalo ubezpečení o tom, že české mlékárenství chce i do bu-
doucna pokračovat v aktivní spolupráci s odborníky a orgány 
této významné světové organizace.

Cena IDF za rok 2008 putuje do Dánska

Na výročním světovém summitu IDF je každoročně pře-
dávána také prestižní cena IDF některému z vědců, který se 
v posledním období významně zasloužil o rozvoj mlékárenské 
vědy. Letošní ocenění převzala v Mexiku z rukou Jim Begga 
profesorka Ylva Ardö z Dánska (oba na obrázku). Hodnotící 
porota se rozhodla udělit cenu prof. Ardö především s ohle-
dem na jí vytvořenou unikátní technickou metodu sloužící ke 
konzervaci vzorků mléka s využitím zdravotně nezávadné lát-
ky bronopol. Nová metoda slouží k uchovávání vzorků mléka 
za účelem jejich rozborů využívaných následně k proplácení 
mléka, ale je jí možné vhodně využít i při konzervaci vzorků 
mléka v chovatelské práci. Metoda je vhodná jak pro spektro-
skopické, tak pro laboratorní referenční analytické meto-
dy stanovení např. tuku, proteinů, laktózy, ale i somatických 
buněk a dnes je již rutinně využívána v laboratořích kontroly 
mléka v Evropě, Severní Americe a v Austrálii. 

Profesorka Ardö je rovněž autorkou nového technolo-
gického postupu pro výrobu nízkotučných polotvrdých sýrů 
(s max. 10 % absolutního tuku), který byl ověřen řadou sý-
ráren již patnáctiletou provozní praxí. Další úspěchy této od-
bornice byly dosaženy v oblasti mikrobiologie, např. při stu-
diu a následné aplikaci Lbc. helveticus jako kultury pro zrání 

sýrů vyrobených s mezofi lním startovacím zákysem či při stu-
diu významu tzv. nezákysových bakteriální kultur (non-star-
ter microfl ora) při zrání řady evropských druhů sýrů. Prof. 
Ardö je uznávaným vědcem a pedagogem podílejícím se na 
výchově mladých mlékařských odborníků. Rovněž náš Ústav 
technologie mléka a tuků z VŠCHT Praha udržuje již po ně-
kolik let s touto významnou ženou velmi úzkou vědeckou spo-
lupráci.

World Dairy Summit IDF 2008

Vyvrcholením více než týdenního rokování mlékáren-
ských odborníků v Mexiku byl ve dnech 11.−14. listopadu 
další „Světový mlékárenský summit IDF“, v rámci kterého 
bylo uspořádáno 11 specializovaných akcí, na kterých vy-
stoupilo více než 100 přednášejících. 
�  World Dairy Leaders´Forum – (Fórum lídrů světového 

mlékárenství)
�  Konference: Mlékárenská ekonomika a politika
�  Konference: Výživa a zdraví
�  Konference: Zdraví zvířat
�  Workshop o analytických metodách a vzorkování
�  Konference: Prvovýroba mléka
�  Konference: Marketing
�  Konference: Marketing výživy (Nutrimarketing)
�  Sympozium o mlékárenské vědě a technologii
�  Konference: Výhled ekonomiky mlékárenského odvětví
�  Konference: Životní prostředí

Kromě toho prezentovalo dalších 113 mlékárenských od-
borníků výsledky svých prací v rámci 7 sekcí posterových sdě-
lení. Zde také představila svou již dříve oceněnou výzkumnou 
práci nazvanou „Role vzdálenosti mezi prvovýrobcem a zpra-
covatelem mléka při strategickém rozhodování, kde bude vyro-
bené mléko zpracováno“  Ing. Iveta Bošková z ÚZEI Praha.

Popis jednotlivých příspěvků by přesáhl rozsah to-
hoto informativního článku, ale zájemci o jednotli-
vé prezentace z bohatého programu summitu si je mo-
hou stáhnout v pdf souborech z internetového serveru
www.wds2008mexico.com (přístupová hesla jsou − log: 
wds2008, pasword:jpmai08111).

Zahájení summitu bylo velkolepé a ofi ciálnímu ceremo-
niálu byl osobně přítomen prezident Spojených států mexic-
kých pan Felipe Calderón Hinojosa (obr. str. 7). Ten ve svém 
projevu neopomněl připomenout, že Mexiko je první latin-
skoamerickou zemí hostící WDS. Uvedl, že v mexickém ze-
mědělství mléko znamená 21% hospodářský podíl a zaměst-
nává na 700 tisíc lidí. V mlékárenství má však podle něj jeho 
země ještě stále obrovský nevyužitý potenciál, k jehož dalšímu
využití by mohl přispět i podpůrný program mexické vlády, 

J. Kopáček blahopřeje novému prezidentovi IDF R. Doylemu 
k jeho zvolení.

Ing. Iveta Bošková z ÚZEI Praha

Profesorka Ylva Ardö a Jim Begg
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nazvaný „zelená nafta“. Prezident Hinojosa zdůraznil, že se 
Mexiko neobává světové konkurence a chce s ní aktivně sou-
těžit.

Předseda organizačního výboru summitu Armando
Paredes Arroyo poukázal na nové výzvy pro současné
mlékárenství, kterými se stávají klimatické změny, udržitel-
nost a současná světová fi nanční krize přinášející s sebou ne-
stálost trhů a cen.

Odstupující prezident IDF Jim Begg připomněl rostou-
cí poptávku po nových výrobcích, technologických reformu-
lacích a zmínil i nutnost inovací v marketingu. Přes problé-
my, které současné světové mlékárenství provázejí, zdůraznil 
dlouhodobě pozitivní perspektivu mlékárenského oboru jako 
takového, už proto, že mléko je zdravou, bezpečnou moderní 
potravinou.

U příležitosti „World Dairy Leaders´Forum“, které pro-
bíhalo pod ústředním heslem „Tváří v tvář novým výzvám; 
průmysl v novém prostředí“, vystoupilo v panelu pět skuteč-
ných světových osobností mlékárenství: Tom Coley z multi-
národního koncernu Nestlé, Akira Ohno, šéf japonské Mo-
rinaga Milk Industry, Luc Morelón zastupující druhého 
světového hráče − francouzskou společnost Lactalis, Fer-
nando Falco z brazilské společnosti S/A Fabrica de Productos 
Alimenticijos Vigor a Američan Tom Suber reprezentující
U. S. Dairy Export Council. 

Nosným tématem pana Coleya byla udržitelnost. Ve 
svém vystoupení neustále zdůrazňoval, že zodpovídáme za 
naší budoucnost, kterou si tak už dnes musíme účinně chrá-
nit. Udržitelnost farmaření je bezesporu pro největšího svě-
tového hráče Nestlé, který je odkázaný na 275 000 farmářů 
a který zásobuje 11 milionů lidí ve 40 světových zemí, zcela 
na místě. Ve svém příspěvku se p. Coley vrátil i k nedávnému 
skandálu v Číně s mlékem kontaminovaným jedovatým mela-
minem a uvedl, že tato politováníhodná událost je právě proti-
kladem toho, o co se dnes společnost Nestlé tolik snaží. 

Fernardo Falco z Brazílie poté připomněl, že je jeho země 
dnes již šestým nejvýznamnějším producentem mléka na svě-
tě a že by se mohla v horizontu příštích deseti let posunout 
dokonce až na třetí světovou příčku, a stát se tak velmi vý-
znamným a neopomenutelným hráčem světového trhu. Tyto 
smělé a až trochu sebevědomé výhledy vzbudily obavy u řady 
zúčastněných účastníků diskusního fóra, nicméně vycházely 
z reálných podmínek. Brazílie totiž zaznamenala za uplynu-
lých 10 let nárůst své mléčné produkce o 33 % a očekává, že se 
její mlékárenství bude takto dynamicky rozvíjet i nadále. Op-
timistický scénář totiž předpokládá pro příští dekádu mezi-
roční růst 4,9 %, ale ani „konzervativní“ scénář není nikterak 
zanedbatelný, když predikuje 2,2% roční růst. Současný
brazilský model mlékaření je založen na malých farmách spí-

še rodinného typu, přičemž průměrná denní výroba na hospo-
dářství dosahuje pouhých 52 litrů. Takovýto systém však není 
dlouhodobě udržitelný a očekává se, že z důvodů lepší konku-
renceschopnosti se budou v budoucnu mléčná hospodářství 
postupně slučovat do větších celků. Z pohledu světového mlé-
kárenství je v případě Brazílie významná především ta skuteč-
nost, že náklady na produkci mléka jsou zde v současnosti nej-
nižší na světě, a tak se může Brazílie, pokud dojde k naplnění 
jejích výhledových scénářů, stát vážným konkurentem ve svě-
tovém mlékárenství.

Tom Suber z USA se věnoval ve svém vystoupení hlav-
ně dopadům současné globální fi nanční krize na mlékáren-
ský sektor. Pro období střednědobého horizontu předpově-
děl spíše nestálý mléčný trh a nestálé ceny, kterému mohou 
výhledově čelit především produktové inovace a hledání no-
vých odbytišť na dosud nesaturovaných trzích nebo tržních 
segmentech. 

O nutnosti inovací hovořil na fóru rovněž Japonec Akira 
Ohno z Morinagy. Inovační cesty spatřuje předně ve vývoji no-
vých funkčních potravin a také v rozvoji trhu tzv. „klinických 
potravin“ a vysokohodnotných výrobků v křížové spolupráci 
s nemlékárenskými společnostmi. Tyto výrobky jsou v případě 
této japonské společnosti vyráběny na bázi laktoferinu, pepti-
dů, laktulózy a často též v kombinaci s preparáty z Aloe Vera. 
Studiem funkčních vlastností Aloe Vera se Morinaga Group 
nyní významně zabývá. Pro výzkum má společnost k dispozi-
ci 6 vlastních výzkumných center a ústavů a na 250 vědeckých 
pracovníků.

Význam inovací a vysoce hodnotných výrobků zdůraznil 
také zástupce druhé světové mlékárenské společnosti – fran-
couzského koncernu společnosti Lactalis, pan Luc Morelón. 

Současná situace na světovém trhu s mlékem

V popředí zájmu účastníků summitu je každoročně kon-
ference o mlékárenské ekonomice a politice a prezentace ak-
tuálního stavu světové mlékařské situace. Ani v Mexiku tomu 
nebylo jinak a s přehledem současného stavu světového mlé-
kárenství předstoupila před mlékařskou veřejnost poprvé zá-
stupkyně německé ZMP paní Monika Wohlfahrt.

Ve svém vystoupení se postupně zaměřila na vývoj a vý-
hled v prvovýrobě, ve zpracování mléka a dále na vývoj spotře-
by a mlékárenského obchodu.

Světová výroba mléka i nadále roste a za rok 2008 do-
sáhne úrovně 684 miliard kg, což představuje téměř 2% me-
ziroční nárůst. Kravské mléko v tom představuje 576 mili-
ard kg, tedy necelých 86 %, ostatní podíl tvoří mléko buvolí 
a v menší míře mléka jiných hospodářských zvířat. Největší 

Prezident Spojených států mexických Felipe Calderón Hinojosa Panelisté u příležitosti World Dairy Leader´s Forum   
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Tabulka č. 2    Aktuální spotřeba mléčných výrobků 

Konzumní 
mléko

Mléčné 
a kysané 
nápoje, 
jogurty

Máslo Sýry

EU-25 93,5 20,9 4,2
Austrálie 117,4 8,8 3,9
USA 83,0 2,2 15,3
Argentina 43,9 12,9 0,7 8,5
Mexiko 38,3 5,3 0,2
JAR 39,1 1,8 0,2
Čína 8,8 1,9 0,3
Francie 24,3
Švýcarsko 20,2
Německo 21,7
Itálie 22,2
Polsko 10,3
Korea 1,2

Paní Wohlfahrt představila rovněž nejvýznamnější vý-
vozce a dovozce mléka mléčných výrobků, jejíchž přehled je 
zřejmý z následující tabulky (vyjádřeno v mil. tun mléčného 
ekvivalentu za rok 2007):

Tabulka č. 3   Nejvýznamnější vývozci a dovozci mléka
Nejvýznamnější 

exportéři
mil. 

tun ME
Nejvýznamnější 

dovozci
mil. tun 

ME
1. Nový Zéland 13,6 1. USA 3,8
2. Evropská unie 13,0 2. Mexiko 2,7
3. Austrálie  4,2 3. Rusko 2,7
4. USA  4,0 4. Japonsko 2,5
5. Bělorusko  1,9 5. Alžírsko 2,2

6. Argentina  1,6 6. Evropská 
unie 2,2

Závěr

Pro následující období se předpovídá pokračující nárůst 
dodávek mléka k průmyslovému zpracování z celkové mléč-
né produkce. V příštích letech se také očekává pokračování 
trendu růstu celosvětové výroby a spotřeby konzumních mlék 
a čerstvých mléčných výrobků, zatímco růst výroby a spo-
třeby sýrů se pravděpodobně zpomalí. Dosud představovala 
míra růstu výroby sýrů meziročně asi 2–2,5 %, pro příští ob-
dobí to spíše bude jenom 1−1,5 %. Výroba a spotřeba komo-
dit však bude i nadále stagnovat a postupně hlavně v segmen-
tu sušených výrobků spíše ztrácet.

Světový mlékárenský summit přinesl jeho účastní-
kům řadu cenných informací a námětů pro další rozvoj mlé-
kárenství v jejich zemích a podrobný výčet všech poznat-
ků by přesáhl rámec tohoto krátkého pojednání. Již nyní je 
v plných přípravách organizace summitu letošního, na kte-
rý se tentokrát sjedou mlékárenští odborníci z celého svě-
ta do Německa. Ve dnech 20.−24. září 2009 proběhne tato 
událost pod ústředním heslem „United Dairy World 2009“ 
v Berlíně. Po něm budou následovat výroční zasedání mlé-
kařů v roce 2010 na Novém Zélandu (Auckland), v r. 2011 
to bude Itálie (Parma nebo Benátky) a v roce 2012 Jihoaf-
rická republika (Kapské město). Už z tohoto pouhého výčtu 
příštích míst konání výročních summitů lze odvodit nespor-
ný světový význam této prestižní mlékařské organizace. Ale 
nyní již na shledanou v září 2009 na Světovém summitu IDF
v Berlíně.  �

světoví producenti mléka jsou uvedeni v následujícím přehle-
du.

Tabulka č. 1   Největší světoví producenti mléka (výroba 
v miliardách kg za r. 2008)

1. Evropská unie 143
2. Indie 105
3. USA 86,4
4. Čína 39,0
5. Pákistán 33,0
6. Rusko 32,7

Na dalším místě je již citovaná Brazílie s 26 miliardy kg 
mléčné produkce, které v případě samostatných zemí skuteč-
ně patří šestá světová příčka.

Nárůst světové výroby mléka pochází v Evropské unii, 
Rusku a USA převážně z rostoucí mléčné užitkovosti, zatím-
co v Brazílii, Číně, Indii a Turecku je důvodem růstu spíše ná-
růst stavů dojeného skotu, popř. kombinace růstu stavů zví-
řat a užitkovosti. 

V následujícím období se nepředpokládá významněj-
ší změna v produkci mléka v regionu Evropské unie, v USA 
a na Novém Zélandu, ale růst výroby se bude odehrávat hlav-
ně v oblasti Asie (Indie, Čína, Pákistán, Indonésie), ale také 
v Jižní Americe (Brazílie, Argentina).

K významné změně došlo však v cenách placených za 
mléko. Zatímco byl rok 2007 celosvětově rokem zvyšující se 
ceny mléčné suroviny a typická tehdy byla konvergence cen 
v jednotlivých světových regionech, v roce 2008 se projevil 
pravý opak a postupný pokles nákupních cen až hluboko pod 
úroveň roku 2006. Příčin tohoto opačného vývoje je celá řada, 
především pak nasycení trhů, pokles poptávky a následné 
ovlivnění sektoru započatou globální fi nanční krizí. Oživení 
nelze zatím pro nejbližší půlrok očekávat a i pro delší časový 
horizont se spíše předpokládá více nestálostí na trzích a v ce-
nách a dramatičtější cenové výkyvy. V takovéto nestálé a pro-
měnlivé situaci v budoucnu možná neobstojí řada prvovýrob-
ců a zpracovatelských fi rem, kteří budou nuceni opustit trh.

Ve zpracovatelském průmyslu došlo v roce 2007 k dal-
šímu nárůstu výroby konzumních mlék na úroveň 119,6 mil. 
tun (+2,6 %), mléčných nápojů a kysaných výrobků a dezertů 
na úroveň 21,2 mil. tun (+4,4 %) a růstu průmyslové výroby 
sýrů na 17,2 mil. tun (+2,4 %). Naproti tomu výroba komo-
ditních produktů, tedy másla a sušených mlék, dlouhodobě 
stagnuje nebo zaznamenává trvalý pokles.

O aktuální spotřebě vybraných skupin mléčných výrob-
ků v některých zemích a světových regionech vypovídá tabul-
ka č. 2 (kg/osoba, za r. 2007).

Přednášející na konferenci o mlékárenské ekonomice a politice 
(zcela vpravo český zástupce Pavel Vávra z OECD)
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Na pořadu dne je 
hamletovská otázka: 

Být či nebýt?

Ing. JAN ŠVEJNOHA,
JEDNATEL, NORBERT SCHALLER, spol. s r. o.,

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK

Dřív než jsme se nadáli, je rok 2008 pryč a nový před námi. 
V souvislosti s rokem minulým bych chtěl poděkovat 

všem našim obchodním partnerům – a chce se mi zároveň 
říci i obchodním přátelům – za spolupráci s naší fi rmou. Sna-
žili jsme se našim zákazníkům vycházet vstříc, a pokud se to 
někdy úplně nepodařilo, omlouváme se. Budeme se upřímně 
snažit, abychom se chyb vyvarovali.

Na začátku nového roku se sluší popřát přátelům, aby 
byl úspěšný a přinesl klid a spokojenost. Nyní ale takto pro-
nesené přání dostává příchuť ironie. Stojíme na prahu roku, 
který nám prakticky od prvního dne ukazuje, že nebude ta-
kový, na jaké jsme si za poslední léta zvykli. A tak si všichni 
klademe otázku: Jaký bude ten rok 2009, který sice nezačíná 
pro naši zemi tou osudovou osmičkou, ale přesto nám nepo-
chybně přinese řadu starostí, potíží a problémů? Nejsnazší 
asi je odpovědět konstatováním, že to nikdo neví. Zaznělo to 
při schvalování státního rozpočtu z úst osoby ve sféře fi nan-
cování státu vysoce postavené a v tom okamžiku zaznělo tó-
nem poněkud demobilizujícím. Obecně je to skutečně prav-
da, ale od takto proneseného konstatování je jen malinkatý 
krůček k tomu, že nevím-li co bude, nevím také, co mám dě-
lat, a nemá smysl se namáhat. Dá to také nejmíň práce. To je 
ale pro politika i pro podnikatele, ať malého či velkého, rada 
pro cestu do pekel. Pravda, věšteckými schopnostmi je nadán 
málokdo z nás, a proto je asi rozumnější přece jen intenzivně 
hledat cestu, jak i ve složité situaci dál být alespoň trochu při-
praven téměř na všechno. 

Bezprostřední začátek roku byl lekcí, jakou jsme oprav-
du nečekali. Propuknutí válečného konfl iktu v Gaze v tako-
vém rozsahu předpokládal málokdo a že Rusko a Ukrajina 
budou řešit svůj dvoustranný konfl ikt, týkající se cen plynu, 
na účet řady evropských zemí, přesahuje zvyklosti, které lze 
označit za dobré mravy v mezinárodních vztazích. A tak oba 
tyto konfl ikty už jen jaksi dovybarvují fi nanční krizi, která 
úspěšně přechází v krizi hospodářskou. 

Odborníci tvrdí (a poznatky z krize třicátých let to potvr-
zují), že krize je působena deformacemi v hospodářství, které
se musí napravit. Musí padnout podniky, o jejichž výrobky 

není zájem, a je třeba podporovat podniky, o jejichž výrobky 
a služby lidé skutečně stojí. To je stručně, ale ne zcela přes-
ně vyjádřený hlavní problém. Různé ekonomické školy se pak 
přou např. o to, zda pravdu měl anglický ekonom lord Keynes, 
představitel tzv. keynesiánství, že volná soutěž a trh nevyře-
ší vše a že za určité situace je zapotřebí zásah státu zejména 
podporou investic a fi nancování veřejně prospěšných staveb, 
nebo anglický ekonom rakouského původu Friedrich Hayek 
či Milton Friedman, představitelé monetarizmu, zastánce 
důsledného liberalismu a odpůrce zásahů státu do působení 
trhu. Nyní se zdá, alespoň podle sdělovacích prostředků, že 
zásahy státu do ekonomiky se v řadě zemí množí. Hlavní pro-
blémovou oblastí je bankovní sféra a automobilový průmysl, 
který se dožaduje státních podpor a argumentuje především 
hrozbou vysoké nezaměstnanosti. Když člověk ale pozorně 
poslouchá, tak tu a tam padne ve výrocích šéfů tohoto odvětví 
– z jejich strany samozřejmě nechtěně – i obava o jejich vlast-
ní příjmy, zatímco o opatřeních, která za státní peníze budou 
provedena, se jaksi taktně většinou mlčí. I u nás se třeba skláři 
dožadují pomoci od státu, ale co udělají oni sami ke zlepšení 
situace, o tom se příliš nešíří. 

Vraťme se ale ke konstatování, že v krizi si podporu za-
slouží odvětví, o jehož výrobky je zájem. To výroba potravin 
nejen je, ale vždy bude. 

Ostatně podívejme se poněkud úsměvně do historie. Ví-
těz ankety „největší Čech“ – císař a král Karel IV., když zjistil, 
že chudina nemá práci a tím pádem co jíst (začaly se proje-
vovat první příznaky krize, která pak vyvrcholila husitským 
hnutím, hnutím sociálním s formou náboženskou), nechal 
stavět „Hladovou zeď“ (vlastně veřejně prospěšnou stavbu 
fi nancovanou státem), aby si lidé vydělali a mohli si koupit 
pecen chleba, čímž pomohli nejen pekařům, ale i mlynářům 
a dalším (bylo pomoženo odvětví, o jehož výrobky byl zájem). 
A to neznal Keynese ani Hayeka.

Ale teď už vážně k problematice našeho odvětví. O po-
traviny zájem je a bude, problémem ale je, že jsme si obchod-
ní řetězce a importéry potravin ze zahraničí pustili moc k tělu. 
Nemohu nevzpomenout toho, co jsem uvedl ve svém článku 
z května minulého roku, kde jsem mluvil o tom, jak odlišná je 
situace v sousedním Rakousku. I my bychom potřebovali ce-
lostátní kampaň na propagaci nepochybně dobrých českých 
potravinářských výrobků. Muselo by jít o kampaň promyš-
lenou a inteligentní, ne o primitivní, hodnou jakešovských 
propagandistů. „Klasa“ by ale musela být opravdu klasou. 
Myslím si, že naše spotřebitelská veřejnost je stále ve vleku 
názoru, že co je z ciziny, zejména západní, to je lepší než naše. 
Není právě tohle názorem, který jsme si přinesli z éry minu-
lého režimu, kdy západní výrobek byl nedostižným zbožím? 
Není to tak trochu projevem ztráty národní hrdosti nad tím, 
co dřív byly „zlaté české ručičky“?

Lidem by bylo třeba vysvětlit, kromě předností našich 
výrobků, i to, že nákupem zahraničních výrobků nepomohou 
v krizi českým výrobcům, své zemi, ale obchodníkům v zahra-
ničí. Takovou kampaň je náš stát potravinářům dlužen.

A ještě mi dovolte připomenout moje oblíbené téma: 
komu jsou ku prospěchu vzájemné spory mezi zemědělci 
a potravináři. Teď už snad nikdo na pochybách není.

V této souvislosti mi dovolte říci svůj názor, možná tro-
chu kacířský: odborné potravinářské instituce, podniky i jed-
notlivci publikují v odborném tisku kvalifi kované informace 
o pokrokových potravinářských technologiích, o zápisech do 
evropského rejstříku zaručených evropských tradičních spe-
cialit, informují o výrobních biotechnologiích, o podmínkách 
biovýroby. Ale stále se podle mého názoru informují odbor-
níci tak trochu mezi sebou. Co ví laická veřejnost, normální 
občan, který vstupuje do úseku prodeje masa a masných vý-



12
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
0

9
s p o l e č n o s t

robků některého z řetězců, o tom, že řada českých výrobků je 
zapsána v evropském rejstříku zaručených tradičních specia-
lit, co ví o tom, jak vypadá symbol EU pro tyto výrobky, co ví 
o tom, že pro tyto výrobky je přesně stanoveno, jaká surovi-
na se pro jejich výrobu musí používat. Domnívám se, že dost 
málo. Nestojí za to spotřebitele klidně, solidně a soustavně in-
formovat? Copak právě tohle není vynikající argument pro to, 
aby spotřebitel věděl, že některé naše výrobky jsou evidovány 
v rámci Evropy stejně jako třeba španělský Jamón Serrano? 
Kdo ví, co musí splnit výrobek, aby se mohl označovat jako 
„bio“? Myslím si, že věcných argumentů pro kvalitní a kvali-
fi kovanou propagační kampaň je dostatek – jde jen o to, jak 
ji na potřebné úrovni intenzivně realizovat. Jednotliví výrobci 
jsou v toto směru dost bezmocní, spolupráce centra i výroby 
je nezbytná. Vyrazme tedy s informacemi a argumenty za spo-
třebitelem. Snažme se mu vysvětlit, že i když teď bude muset 
šetřit, je nákup nekvalitního levného výrobku vyhazováním 
peněz a často i hazardem s vlastním zdravím. Takové vysvět-
lovací kampaně jsme přece schopni. Teď by všechny organi-
zace a instituce, které potravináře navenek zastupují, měly 
jednat s centrem a pro skutečnou kampaň ho získat. Když se 
to zdaří, pomůžeme sobě, ale zároveň všem.

Za jedno z opatření, jak čelit současné situaci, na kterém 
se shodují všichni, je zvýšení exportu. Nejsem oprávněn ro-
zebírat, jak má účinná státní podpora vývozu vypadat a jaká 
je skutečně. Ale ani sebelepší zásady stanovené státem však 
samy o sobě vyšší vývoz nezajistí. Proto bych se rád dotkl ně-
kolika vnitrofi remních aspektů úspěšného exportu. Vývoz 
směrem na západ je náročný, ale řada lidí se ještě naivně do-
mnívá, že exportní expanze na východ je jednodušší. Proble-
matice kontrolních misí např. z Ruské federace, které určují, 
který závod je pro vývoz vhodný, se nebudu dotýkat – fi rmy 

je mají odzkoušeny na vlastní kůži. Podmínka kvality výrob-
ků, podmínka dodržování nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) − tzv. “hygienického balíčku“ – zásad pro hy-
gienu potravin živočišného původu – je podmínkou, kterou 
právníci označují slovy „sine qua non“ – bez ní nelze. 

Nastupuje tu otázka, co pro export nabídnout. Čím je 
země, do níž bychom chtěli exportovat, vzdálenější, tím je to 
složitější. Rozhodně by stálo za to, vyvézt kromě masa i výrob-
ky. Zahajovat ale s výrobky, které sice u nás zná kde kdo, ale 
v zemi, která má jiné podnebí, zvyklosti, náboženství, surovi-
nové zdroje, je to neobyčejně složité. V tomto směru bych mohl 
nabídnout určité náměty. Náš koncern – koncern SCHALLER 
LEBENSMITTELTECHNIK – má, jak je všeobecně známo, 
rozsáhlé obchodní aktivity v Pobaltí, Ruské federaci, Kazach-
stánu, Uzbekistánu a dalších zemích centrální Asie. V těchto 
zemích jsou většinou samostatné pobočky koncernu s vlast-
ními odbornými pracovníky. Místní technologové prodávají 
koření a další přípravky pro výrobky, o něž je tam zájem, a zá-
roveň se snaží zavádět tam i výrobky, které jsou známé i u nás. 
Je to samozřejmě jejich know-how, ale jistě by se dalo jednat 
o tom, zda by bylo možno získat informace, jaké výrobky je 
ochoten místní trh akceptovat a případně pro ně opatřit i po-
třebné koření a přídatné látky. Detaily bychom museli společ-
ně promyslet a projednat.

Co závěrem? Především děkuji všem, kdo můj článek 
dočetli, ať už s mými názory souhlasí, nebo ne. I ze střetu ná-
zorů vznikají nové nápady, nové popudy, ochota rvát se i s těž-
kou realitou všedního dne. A pokud alespoň u někoho vznikl 
nápad na řešení nějakého problému, měla moje slova smy-
sl. Je přece známo, že prohrál ten, kde přestal bojovat. A tak 
všem: úspěšný ten dvoutisící devátý!

 �

Italská Skupina TECNOCAP, jeden z největších světových výrobců kovových 
víček pro použití v potravinářském průmyslu, přichází s příznivou 
informací: V roce 2008 se podařilo úspěšně dovést do finále proces 
rozšíření a modernizace výrobního závodu ve Střížovicích u Jindřichova 
Hradce.
Výrobní kapacita byla zdvojnásobena a podnik tak nyní dokáže zásobovat 
svými výrobky nejen Českou a Slovenskou republiku, ale je i důležitým 
dodavatelem na evropských trzích, v zemích jako jsou Německo, Francie, 
Holandsko, Rakousko, Polsko, Rusko atd.
Škála výrobků je velmi široká, takže je možno uspokojit téměř jakékoli 
požadavky potravinářských firem používajících víčka TWIST OFF, 
OMNIA a PANO.
Motto „ KVALITA A SLUŽBY“ je klíčem k úspěchu Skupiny TECNOCAP na 
světových trzích.
V případě zájmu o naše výrobky nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám 
poskytneme jakékoli bližší informace, ať již technického nebo obchodní-
ho charakteru.

Podívejte se také na naše nové webové stránky:
www.tecnocapclosures.com

PASSIONATE
PROFESSIONAL
PERFECTIONIST
Closing Systems

Nabízíme našim zákazníkům
zkušenosti největšího italského výrobce

kovových uzávěrů a profesionalitu
výrobce zavíracích strojů.

TECNOCAP je zároveň také výrobcem
těsnící hmoty pro všechny

své vlastní výrobky.

TECNOCAP vyrábí těsnící hmoty
BEZ FTALÁTŮ, v souladu s normami

Evropské unie a se zákonem
o ochraně spotřebitele.

TECNOCAP s. r. o.
Střížovice 67, 378 53 Strmilov, tel.: 384 373 111, fax: 384 391 539

E-mail: sales@tecnocapclosures.com,   www.tecnocapclosures.com
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Úloha tavicích solí 
při výrobě

tavených sýrů
Ing. FRANTIŠEK BUŇKA, Ph.D.,

ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÉHO INŽENÝRSTVÍ,
RNDr. LEONA BUŇKOVÁ, Ph.D.,

ÚSTAV TECHNOLOGIE TUKŮ,
TENZIDŮ A KOSMETIKY,

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ,
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Problematice přídatných látek, jejich významu, opodstat-
něnosti a skutečné potřebnosti jejich použití, funkčnos-

ti v potravinářských systémech, popř. jejich zdravotnímu as-
pektu, byla v posledních letech věnována velká pozornost. 
Z přídatných látek (tzv. „éček“, jak se někdy spíše s hanlivým 
podtextem těmto aditivům říká) se zkrátka stalo téma, o kte-
rém se leckde diskutuje. Objevují se dokonce články, které ne-
přiměřeně zevšeobecňují a varují před použitím přídatných 
látek. Konečný spotřebitel tak může být uveden do rozpaků 
a může být u něj vzbuzen pocit nedůvěry. Je tedy třeba běž-
nému konzumentovi sdělit, co se za číselnými kódy (E-kódy) 
vlastně skrývá, proč se vůbec takové látky do potravin při je-
jich výrobě přidávají a také že v mnohých případech by bez 
aditiv daná potravina v požadované kvalitě vůbec vyrobit ne-
šla, popřípadě by nemusela mít vlastnosti, na které si spotře-
bitel dávno zvykl. Takové informace by měly být sdělovány 
způsobem, kterému je spotřebitel schopen porozumět – tedy 
nejlépe v populární formě, a zároveň by měly být založeny na 
současném stupni vědeckého poznání.

Tento článek je tedy míněn jako drobný příspěvek k in-
formovanosti spotřebitelů o jednom poměrně populárním vý-
robku – taveném sýru a skupině přídatných látek, které se při 
jeho výrobě používají.

Tavené sýry a základní princip jejich výroby

Jednou z potravin, kterou bez použití přídatných látek 
není možné vyrobit, jsou tavené sýry. Základní surovinou po-
užívanou pro jejich výrobu jsou přírodní sýry. Dále lze do je-
jich surovinové skladby použít řadu potravin mléčného (např. 
máslo, smetanu, tvaroh, sušené odstředěné mléko, sušenou 

syrovátku aj.) i nemléčného (např. vodu, přísady ovlivňující 
chuť a barvu – masové složky, zeleninu, houby aj.) původu. 
Podrobněji se surovinami používanými při výrobě tavených 
sýrů, technologií jejich výroby, základními vlastnostmi tave-
ných sýrů a speciálně konzistencí zabývá např. článek v Po-
travinářské Revue č. 4 z roku 2006.

Tradiční surovinová skladba obsahuje zejména mléčné 
bílkoviny (tzv. kaseiny, popř. jejich rozštěpené fragmenty), 
mléčný tuk, vodu, dále pak menší množství jiných látek (soli, 
kyseliny, zbytky laktózy aj.). Při výrobě tavených sýrů se po-
užívá záhřev sestavené surovinové směsi, který obvykle do-
sahuje 90–100 °C. Pokud bychom však tradiční surovinovou 
skladbu tímto způsobem zahřáli, pak by pravděpodobně do-
šlo k destrukci membrán pokrývajících tukové kuličky, které 
by se spojovaly do větších formací, a docházelo by také k agre-
gaci („smršťování“) přítomných bílkovin. Následkem těchto 
procesů lze očekávat oddělení tuku, vody a bílkovin a celé dílo 
by mělo značně nehomogenní povahu. Jak lze tomuto jevu 
zabránit? Odpověď hledejme v použití přídatných látek – 
tzv. tavicích solí.

Pro výrobu homogenního výrobku je třeba, aby byly 
v systému přítomny látky s emulgující schopností – tzv. emul-
gátory (látky umožňující tvorbu stejnorodé směsi dvou nebo 
více nemísitelných kapalných fází – např. voda a olej – nebo 
které tuto směs udržují). Schopnost emulgovat nemísitelné 
složky vykazují například kaseinové frakce (bílkoviny). V rám-
ci tradiční surovinové směsi se tyto frakce přirozeně nacházejí 
především v přírodních sýrech, kde je však (zjednodušeně ře-
čeno) jejich emulgující schopnost potlačena díky navázané-
mu vápníku. Pokud bychom tedy dokázali odštěpit tento váp-
ník navázaný na tzv. fosfoserinové zbytky kasei nových frakcí, 
mohly by tyto kaseinové frakce plnit funkci emulgátorů. Ře-
šením tohoto problému je přídavek látek (tzv. tavicích solí), 
které jsou schopny „vytrhnout“ vápenaté ionty (Ca++) z bílko-
vinné matrice a „vyměnit“ je za ionty sodné (Na+) – schema-
ticky je tato výměna ukázána na obrázku na straně 15. 

Tavicí soli ve výrobě tavených sýrů

Tavicí soli jsou podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnic-
tví č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použi-
tí přídatných látek a extrakčních činidel při výrobě potravin, 
látky měnící vlastnosti bílkovin při výrobě tavených sýrů za 
účelem zamezení oddělování tuku. Tavicí soli se často ozna-
čují jako emulgátory, nicméně v pravém slova smyslu nejde 
o emulgátory jako povrchově aktivní látky. Proto se v odborné 
literatuře užívá spíše pojmenování „emulgující činidla“ (ang-
licky emulsifying agents), což přesněji vystihuje jejich skuteč-
nou úlohu při procesu tavení – tedy upravit prostředí v tave-
né směsi tak, aby přítomné bílkoviny (zde kaseinové frakce) 
mohly uplatnit své vlastnosti přirozených emulgátorů. Jako 
tavicí soli se používají soli s vícesytnými anionty (především 
fosforečnany, jejich polymery a citrany) a monovalentními
alkalickými kovy (zejména sodíkem). 

Tavicí soli na bázi fosforečnanů

Fosforečnany jsou soli odvozené od kyseliny trihydro-
genfosforečné (H3PO4) a tvoří skupinu sloučenin, pro něž je 
společné to, že obsahují anion (PO4)3-. Soli kyseliny fosforeč-
né, obsahující jednu skupinu (PO4)3-, označujeme jako ortho-
fosforečnany. Za podmínek vysoké teploty může dojít ke ztrá-
tě vody dvěma sousedními hydroxylovými skupinami dvou 
různých orthofosforečnanů a k jejich kondenzaci. Ze dvou 
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monomerů vzniká dimer nazývaný také pyrofosforečnan. 
Kromě samotných orthofosforečnanů se mohou polymerací 
účastnit i delší řetězce fosforečnanů, čímž vznikají polymery 
s více jak 2 fosfory v molekule (tzv. polyfosforečnany). Pro-
tože každá (PO4)3- skupina může sdílet až tři své atomy kys-
líku s třemi jinými (PO4)3- skupinami, může docházet nejen 
ke vzniku lineárních řetězců polyfosforečnanů, ale i k tvorbě 
třídimenzionálních struktur (tzv. ultrafosforečnanů) anebo 
uzavřených cyklů (tzv. metafosforečnanů). Jako tavicí soli se 
pro výrobu tavených sýrů používají především fosforečnany 
uvedené v tabulce. 

Fosforečnany v potravinách (tavené sýry nevyjímaje) 
podstatně ovlivňují zejména vlastnosti přítomných protei-
nů (v našem případě kaseinových frakcí a jejich hydrolytic-
kých štěpů), a to prostřednictvím úpravy podmínek v prostře-
dí (např. změnou pH, odštěpením, resp. výměnou kationtů 
apod.). Dále uplatňují fosforečnany svůj vliv prostřednictvím 
reakcí, při nichž se naváží na bílkoviny, a tak rovněž změní je-
jich vlastnosti (například schopnost vazby vody, tvorby gelu 
apod.). 

Velmi důležitou vlastností fosforečnanů je úprava pH 
prostředí. Optimální pH pro roztíratelné tavené sýry se ob-
vykle pohybuje v poměrně úzkém rozmezí 5,6–6,0. Při výraz-
nější odchylce od tohoto intervalu dochází ke zhoršení jakos-
ti fi nálních výrobků (při výrazně nižším pH jsou tavené sýry 
obvykle tuhé až drobivé a při vyšším pH naopak velmi měkké 
až rozbředlé). Jak je zřejmé z tabulky, mají jednotlivé fosfo-
rečnany různé pH (měřeno v 1% vodném roztoku). Pro výro-
bu tavených sýrů s akceptovatelnou konzistencí je proto třeba 
pečlivě vybrat takovou kombinaci fosforečnanů, která kromě 
jiných funkcí zabezpečí také optimální pH produktu. 

Kromě úpravy pH prostředí vykazují některé fosforeč-
nany i tzv. pufrovací schopnosti, tedy jsou schopny stabili-
zovat pH systému vůči okolním vlivům. V matrici tavených 
sýrů bylo vypozorováno, že pufrovací kapacita fosforečnanů 
klesá s narůstající délkou jejich lineárního řetězce (s rostou-
cím počtem fosforečnanových jednotek v polymeru). Z toho-
to hlediska mají nejlepší schopnost stabilizovat pH orthofos-
forečnany.

Fosforečnany mají schopnost odštěpovat z prostředí 
a vázat na sebe monovalentní i polyvalentní kationty kovů. 
Tato vlastnost je u tavicích solí klíčová, neboť podmiňuje sa-
motnou proveditelnost tradiční výroby tavených sýrů. Schop-
nost vázat na sebe kationty je u fosforečnanů ovlivněna celou 
řadou faktorů, například:
–  konkrétním kationtem kovu – fosforečnany mají nižší 

schopnost vázat alkalické kovy (například sodík a dras-
lík) ve srovnání s kovy alkalických zemin (například váp-
ník a hořčík); i v rámci jednotlivých skupin kationtů však 
existují rozdíly (například sodík je přitahován silněji než 
draslík),

–  teplotou – s rostoucí teplotou roste i schopnost vazby kati-
ontů. Tato vlastnost má z hlediska produkce tavených sýrů 
také velký význam, neboť se vyrábí při vyšších teplotách, 
prakticky cca 90–100 °C. Tento proces je reverzibilní, tj. 
pokud teplota klesá, pak schopnost vazby kationtů klesá 
také.

Kromě dvou výše uvedených faktorů je pro schopnost 
vázat na sebe kationty klíčový počet fosforečnanových jed-
notek v molekule (n) – s rostoucím počtem atomů fosforu 
v molekule je pozorován nárůst afi nity ke kationtům. Na dru-
hou stranu i v rámci fosforečnanů se stejným počtem fosforů 
v molekule existují rozdíly ve schopnosti vázat kationty. Tyto 
rozdíly jsou dány především pH směsi – se zvyšujícím se pH 
systému roste i tato schopnost. Na základě výše uvedených 
pravidel můžeme fosforečnany (používané jako tavicí soli) 
podle schopnosti „vyměnit“ ionty sodíku za ionty vápníku se-
řadit takto:

polyfosforečnany (n > 3) > Na5P3O10 > Na4P2O7 >
> Na3HP2O7 > Na2H2P2O7 >

> Na3PO4 > Na2HPO4 > NaH2PO4

Zajímavá a důležitá je schopnost fosforečnanů ovliv-
nit tvorbu gelu. Jednotlivé fosfáty se však značně v této vlast-
nosti odlišují. Lineární polyfosforečnany s vysokým počtem 
atomů fosforu v molekule tvorbu gelu podporují jen v omeze-
ném měřítku. Na druhou stranu nízkomolekulární polyfosfo-

Tabulka   Fosforečnany používané jako tavicí soli při výrobě tavených sýrů *

*  Upraveno podle Guinee, T. P., Carić, M., Kaláb, M. (2004). Pasteureized processed cheese and substitute/imitation cheese 
products. In Fox, P.F. (ed), Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology. Volume 2: Major cheese groups. 3. ed. London: Else-
vier Applied Science, 349–394.

** Fosforečnany jsou obvykle vyráběny ve formě hydrátů (pro zjednodušení však neuvádíme).
*** Uveden je průměr pH, který byl publikován.

Skupina Látka Vzorec** E-kód
pH 1%

vodného 
roztoku***

Orthofosforečnany

Dihydrogenfosforečnan sodný NaH2PO4 E339 4,5

Monohydrogenfosforečnan sodný Na2HPO4 E339 9,1

Fosforečnan sodný Na3PO4 E339 11,9

Difosforečnany 
(pyrofosforečnany)

Dihydrogendifosforečnan sodný Na2H2P2O7 E450 4,1

Monohydrogendifosforečnan sodný Na3HP2O7 E450 7,1

Difosforečnan sodný Na4P2O7 E450 10,2

Trifosforečnany Trifosforečnan sodný Na5P3O10 E451 9,7

Polyfosforečnany Polyfosforečnan sodný (Grahamova sůl) (NaPO3)n E452 6,6
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rečnany více podporují zesítění matrice gelu. Nejintenzivně-
ji projevují tuto schopnost difosforečnany a trifosforečnany. 
Na základě publikovaných údajů lze fosforečnany (jejich sod-
né soli, používané jako tavicí soli) podle schopnosti podporo-
vat tvorbu gelu seřadit takto:

trifosforečnany > difosforečnany >
> kratší polyfosforečnany (4 ≤ n ≤ 10) > 

> delší polyfosforečnany (n > 10) > orthofosforečnany

Během procesu tavení se projevuje ještě jedna vlastnost 
fosforečnanů, a to schopnost zvýšení vaznosti vody přítom-
ných bílkovin. Za déletrvajícího účinku teploty a mechanic-
kého míchání (řádově několik minut) se začínají fosforečna-
ny navazovat (přes vápenaté ionty) na kaseinové frakce, čímž 
se zvyšuje jejich hydrofi lní charakter. Následným vázáním 
dodatečné vody (polyvalentní anionty mají vysokou vaznost 
vody) roste viskozita taveniny zapříčiňující tzv. krémování 
(tavenina „houstne“). 

Kromě zvýšené intenzity vazby vody je pro utváření 
výsledné matrice taveného sýra důležitý i vápník navázaný 
v tavicích solích. Při chladnutí totiž dochází k částečnému 
uvolňování vápníku z tavicích solí (s klesající teplotou kle-
sá i schopnost fosforečnanů vázat kationty) a k jeho znovu-
zapojování do zesíťování struktury taveného sýra. Pro-
ces vytváření výsledné struktury taveného sýra je velmi 
složitý a nebyl dodnes na molekulární úrovni uspokojivě 
a se všemi detaily objasněn. Předpokládá se však, že se na 
něm podílí vodíkové můstky, hydrofobní interakce, vápe-
naté a disulfi dické můstky a pravděpodobně i můstky mezi
kaseinovými frakcemi zprostředkované samotnými fosfo-
rečnany.

Schopnosti fosforečnanů ovlivnit tvorbu gelu a zvýšit 
vaznost vody přítomných bílkovin jsou klíčové při utváření 

fi nální konzistence tavených sýrů – tedy při procesu, kde se 
„určuje“, zda bude výrobek méně či více roztíratelný.

Jak již bylo několikrát zmíněno, jako tavicí soli se použí-
vají především sodné soli fosforečnanů. Z hlediska funkčních 
vlastností (zejména schopnosti odštěpovat z prostředí a vázat 
na sebe monovalentní i polyvalentní kationty kovů, ovlivnit 
tvorbu gelu a zvýšit vaznost vody bílkovin) by bylo možné po-
užívat i draselné soli fosforečnanů. Ve výrobě tavených sýrů 
se však draselné soli obvykle nepoužívají, neboť mohou ve fi -
nálním výrobku způsobit hořkou příchuť, která by tyto pro-
dukty u spotřebitelů diskvalifi kovala. Existují rovněž zmínky 
o možnosti použití sodno-hlinitých fosforečnanů (podle in-
formací autorů se však v ČR prozatím v produkci tavených sýrů 
prakticky nepoužívají).

Zajímavým vedlejším efektem použití fosforečnanů ve 
výrobě tavených sýrů jsou jejich antimikrobní účinky. Anti-
mikrobní účinky fosforečnanů jsou popisovány především 
vůči grampozitivním bakteriím, některým plísním a kvasin-
kám. 

U grampozitivních bakterií je inhibiční efekt závislý na 
délce řetězce fosforečnanů (počtu fosforů v molekule), při-
čemž polyfosforečnany s delšími řetězci mají lepší inhibiční 
účinky než fosfáty s kratšími řetězci. Na inhibiční působení 
fosforečnanů má vliv také např. teplota a pH prostředí (vyš-
ší citlivost mikroorganizmů vůči fosforečnanům byla zazna-
menána při vyšším pH) a počáteční počty mikroorganizmů. 
Princip působení polyfosforečnanů s dlouhým řetězcem spo-
čívá ve vychytávání (vyvázání) především divalentních ion-
tů kovů (zejména vápenatých a hořečnatých), které jsou ne-
zbytné pro mnohé fyziologické procesy mikroorganizmů. 
Tyto ionty se mimo jiné podílejí na udržení integrity buněč-
né stěny grampozitivních bakterií. Buněčná stěna grampozi-
tivního typu je tvořena silnou vrstvou peptidoglykanu, který 
je navíc zpevněn prostupujícími molekulami tzv. teichoových

Obr.     Schematické vyjádření výměny iontů sodíku za ionty vápníku při tavení přírodních sýrů (vlevo vápenaté ionty navázané na 
fosfoserinové zbytky kaseinových frakcí a tavicí sůl se sodnými ionty „NaA“; vpravo vápenaté ionty navázané na tavicí sůl 
„CaA“ a kaseinové frakce se sodnými ionty)

Upraveno podle Carić, M., Kaláb, M. (1997). Processed cheese products. In Fox, P.F. (ed.) Cheese: Chemistry, Physics and Micro-
biology. Volume 2. Major Cheese Groups, 2. ed. Elsevier Applied Science, London and New York, 467–505.
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kyselin (zjednodušeně jsou to kyseliny odvozené od cuker-
ného alkoholu ribitolu). Mezi jednotlivými molekulami tei-
choových kyselin se za pomoci divalentních iontů (vápena-
tých a hořečnatých) vytvářejí příčné můstky. Při nedostatku 
těchto iontů může dojít k porušení soudržnosti buněčné stěny 
grampozitivních bakterií. Do skupiny grampozitivních bak-
terií patří řada potenciálních kontaminantů tavených sýrů, 
například zástupci rodů Bacillus, Clostridium, Staphylococ-
cus, Enterococcus, Listeria aj.

Účinky fosforečnanů na gramnegativní bakterie bývají 
v literatuře popisovány zřídka. Buněčná stěna gramnegativ-
ního typu je totiž tvořena pouze tenkou vrstvou peptidoglyka-
nu, ve kterém se nevyskytují teichoové kyseliny, takže odpadá 
primární místo ataku fosforečnany.

Aerobní a anaerobní sporulující bakterie (např. zástup-
ci rodů Bacillus a Clostridium) patří mezi mikroorganizmy, 
které nejsou zcela inaktivovány běžnými tavicími teplotami 
(90–100 °C), a patří proto k nejvýznamnějším kontaminan-
tům tavených sýrů. U grampozitivních bakterií tvořících spo-
ry mají polyfosforečnany kromě účinku na buněčnou stěnu 
navíc inhibiční vliv na germinaci („klíčení“) spor. U někte-
rých mikroorganizmů byl popsán vliv polyfosforečnanů na 
strukturu a tvar buněk, což se projeví rozpadem buněk a ne-
schopností tvorby septa při jejich dělení. 

Silná vazba divalentních iontů fosforečnany se může 
také projevit nedostupností těchto iontů pro některé další fy-
ziologické procesy, např. při dělení mikroorganizmů. Bylo 
zjištěno, že biologická aktivita proteinu, který má důležitou 
funkci při rozmnožování mikroorganizmů, je striktně závis-
lá na přítomnosti hořečnatých iontů. Odštěpení výše zmíně-
ných iontů pak může mít za následek zastavení dělení buněk, 
případně i jejich usmrcení. 

Přídavek polyfosforečnanů do tavených sýrů tak kromě 
své hlavní technologické funkce může mít za následek zvýše-
ní bezpečnosti těchto oblíbených výrobků a prodloužení je-
jich doby minimální trvanlivosti. 

Jiné než fosforečnanové tavicí soli

Ve výrobní praxi se kromě fosforečnanových tavicích 
solí používají i citrany. Je však třeba podotknout, že srovná-
me-li používané objemy obou skupin látek (fosforečnanů 
a citranů), je dnes v tavírenské praxi význam citranů vzhle-
dem k fosforečnanům mnohem menší.

Citrany jsou soli odvozené od trikarboxylové kyseliny 
citronové. Z řady dostupných citranů je jako tavicí sůl užíván 
především citran trojsodný (E331). Důvodem je skutečnost, 
že jak monosodný, tak i disodný citran způsobí silné okyselení 
směsi, což má za následek vznik nestabilní emulze, která vel-
mi snadno uvolňuje vodu. Velmi omezeně se obě látky použí-
vají pouze pro korekci příliš vysokého pH taveniny. Chování 
citranu trojsodného v tavených sýrech se velmi blíží chování 
orthofosforečnanů – má nízkou afi nitu k vápenatým iontům 
(přesto však větší než pro sodné ionty) a nízkou schopnost 
zvýšit hydrataci proteinů. Citran trojsodný je rovněž pova-
žován za látku, která se nezapojuje do zesíťování proteinové 
matrice. Vysoká je však pufrovací schopnost citranů. Citran 
trojsodný je používán především ve směsích s jinými tavicími 
solemi – zejména polyfosforečnany.

Kromě fosforečnanů a citranů se jako tavicí soli jiné lát-
ky prakticky nepoužívají. Drobnou výjimku tvoří kyselina 
vinná a její soli, kde je známo jejich použití v případě přípravy 
tzv. „fondue“.

Na druhou stranu je možné z dostupné literatury vy-
číst, že se některá pracoviště pokouší o nalezení látek, které 

by mohly být alternativou tradičních tavicích solí fosforečna-
nového a citranového typu. Za takové potenciální alternativy 
jsou označovány tzv. hydrokoloidy, některé povrchově aktivní 
látky (např. monoacylglyceroly), popř. jejich kombinace.

Praktické použití tavicích solí

Praktické použití tavicích solí při výrobě tavených sýrů 
navozuje dvě základní otázky, a to jaké množství dávkovat 
a jakou skladbu tavicích solí sestavit.

Legislativně (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví
č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití 
přídatných látek a extrakčních činidel při výrobě potravin) je 
množství fosforečnanů v tavených sýrech a jejich analozích 
omezeno na nejvýše 20 000 mg (vyjádřeno jako P2O5) na 1 kg 
výrobku. Kvantifi kovat toto pravidlo obecně na množství ta-
vicích solí je komplikované (z důvodu různého obsahu P2O5 
v jednotlivých fosforečnanových tavicích solích). Vyjdeme-li 
pro zjednodušení z jakéhosi „průměrného“ přepočítávacího 
faktoru, tak by obsah tavicích solí neměl v taveném sýru pře-
sáhnout cca 3,5 % hmotnosti fi nálního výrobku. Vzhledem 
k tomu, že se obvyklé dávkování tavicích solí pohybuje v roz-
mezí 2–3 % hmotnosti taveného sýra, pak s dodržováním to-
hoto limitu není praktický problém.

V praxi se obvykle nepoužívá tavicí sůl složená z jedné 
chemické látky, ale tvoří se směsi tavicích solí. Určení vhodné 
směsi tavicích solí je závislé zejména na konkrétní surovino-
vé skladbě (na druhu a stupni prozrálosti přírodních sýrů, za-
stoupení tvarohu a dalších složek), na pH surovinové směsi, 
ale především také na požadovaných vlastnostech výsledné-
ho taveného sýra (především na konzistenci). K dalším fak-
torům, které selekci konkrétní skladby tavicích solí podmiňu-
jí, patří bezesporu i konkrétní typ výrobního zařízení, způsob 
dopravy taveniny k balicím strojům a technologie balení, prů-
běh chlazení taveniny apod.

Průmyslové tavicí soli nejsou výrobcům tavených sýrů 
obvykle dodávány jako jednotlivé fosforečnany, resp. citrany, 
ale jako směsi několika látek. Přesné složení tavicích solí a mí-
sící poměry jednotlivých látek jsou však obchodním tajem-
stvím výrobců a dodavatelů tavicích solí, kteří své komerční 
směsi charakterizují pouze pomocí účinnosti výrobku v ob-
lasti výměny iontů (vápenatých za sodné), krémování a úpravy 
pH. K nejvýznamnějším dodavatelům tavicích solí na území 
České republiky patří MILCOM servis a dále společnost Fos-
fa, která fosforečnany v Poštorné u Břeclavi tradičně vyrábí. 
Stanovení konkrétní skladby tavicích solí pro konkrétní tave-
ný sýr není jednoduché a závisí značně na zkušenosti tavíren-
ských mistrů vybrat správnou směs tak, aby fi nální výrobek 
měl požadované vlastnosti (zejména konzistenční).

Jak je uvedeno výše, množství tavicích solí, které je mož-
né použít pro výrobu tavených sýrů, je omezeno vyhláškou. 
I v případě, že by legislativa horní hranici fosforečnanů nesta-
novovala, pak by výrobci využívali pouze nezbytné množství 
podmiňující výrobu produktu s dobrou jakostí. Existuje totiž 
riziko tzv. předávkování tavicími solemi. Kromě toho, že by 
předávkování pravděpodobně vedlo k produkci výrobku s ji-
nou než požadovanou konzistencí, hrozily by negativní změ-
ny ve vzhledu a chuti taveného sýra, které by se mohly proje-
vit krystalizací tavicích solí a vývojem nahořklé pachuti.

Literatura u autorů
bunka@ft.utb.cz

Práce vznikla za podpory projektu MŠMT: MSM 
7088352101.
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4. MEZINÁRODNÍ VELETRH 
GASTRONOMIE, 
HOTELOVÝCH SLUŽEB 
A VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ

Letos poprvé souběžně s veletrhem vína 

Kdy? 4.–6. března 2009
Kde? Výstaviště Brno
Za účasti významných partnerů: 

Záštitu veletrhu udělil:

Více informací a registrace návštěvníků na: www.g-h.cz 

14. MEZINÁRODNÍ 
VINAŘSKÝ VELETRH

Veletrhy Brno, a.s. 

Výstaviště 1 

647 00 Brno 

Česká republika 

Tel.: +420 541 152 985 

Fax: +420 541 153 067

E-mail: gh@bvv.cz, vinex@

bvv.cz
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Nutriční vlastnosti 
drůbežího masa 

a jeho zpracování
Ing. STANISLAVA KOLÁŘOVÁ,

TECHNOLOG,
DRŮBEŽÁŘSKÝ ZÁVOD KLATOVY a. s.

Nedávný výskyt ptačí chřipky značně zkomplikoval pro-
dukci drůbežího masa nejen v České republice. Nic-

méně pokles spotřeby drůbežího masa nebyl u nás tak pa-
trný jako v jiných zemích Evropy – v České republice o cca 
10 %, zatímco např. ve Francii, Itálii či Německu zhruba 
o 60 %. Přestože se podařilo vlivem médií zkreslený náhled 
spotřebitelů narovnat, myslíme si, že je vhodné informo-
vat veřejnost o výrobě a zpracování kuřecího masa a o jeho
přednostech. 

Přednosti kuřecího masa

Přesto, že nabídka masa převyšuje poptávku, drůbeží 
maso je v posledních letech stále populárnější, a to nejen pro-
to, že mají lidé obavy z konzumace hovězího masa (proble-

matika BSE) a že změnili své stravovací návyky ve prospěch 
správné výživy. 

Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující zvýšenou konzu-
maci kuřecího masa patří výborné dietetické vlastnosti, snad-
ná a rychlá kuchyňská úprava, stále se rozšiřující nabídka vý-
robků a polotovarů z kuřecího masa, příznivá cena, uplatnění 
ve „fast food“ restauracích, zvyšující se obliba letního grilo-
vání, nepřítomnost náboženského omezení, nízký obsah ci-
zorodých látek. 

Vývoj spotřeby drůbežího masa je patrný z tabulky č. 1.
V roce 1998 byla spotřeba necelých 18 kg, ale v roce 2007 
již dosáhla 24,4 kg. Podobný dynamický růst proběhl např. 
v Americe v 90. letech, kdy byl více jak 50procentní nárůst 
spotřeby drůbežího masa.

Kuřecí maso je lehce stravitelné, neboť má jemná svalo-
vá vlákna, která nejsou prostoupena kolagenem, a proto se na 
rozdíl od červených mas snadno kuchyňsky upravuje, a má 
proti masu červenému některé významné přednosti z hledis-
ka výživy. V tabulce č. 2 jsou uvedeny hodnoty složení někte-
rých druhů mas. 

Kuřecí maso obsahuje plnohodnotné bílkoviny, v nichž 
jsou v dobrém vzájemném poměru zastoupeny aminokyseli-
ny, bez kterých se lidské tělo neobejde, ale které si zároveň ne-
dokáže samo vytvořit. Nejvyšší obsah bílkovin vykazují nej-
méně tučné partie, neboť se zvyšujícím se obsahem tuku klesá 
podíl bílkovin a vody. V porovnání s ostatními druhy masa má 
kuřecí maso nižší energetickou hodnotu a obsah cholestero-
lu a tuku. Ten ještě můžeme snížit, když stáhneme kůži, kde 
je obsah tuku vysoký. Nicméně drůbeží tuk má příznivější
složení co do obsahu nenasycených mastných kyselin (18−
–24 % oproti 2−4 % u vepřového) a mnohem nižší obsah nasy-
cených masných kyselin, které podporují vznik aterosklerózy. 
Obsah tuku v prsní svalovině se pohybuje do 2 % a v ostatních 
částech 11−15 %. Co se týče obsahu minerálních látek a vita-
minů, je kuřecí maso bohaté na fosfor, draslík, hořčík, váp-
ník, železo, vitaminB6, kyselinu pantotenovou, niacin a vita-
min PP. Obsah sacharidů v mase je nízký.

Konzumace kuřecího masa a výrobků z něj je ze zdra-
votního hlediska velice pozitivní. Kuřecí prsní řízky jsou nej-
vhodnějším masem pro lidi s nemocemi srdce, trávicího trak-
tu, dia betiky, nemocné se žlučníkem, konzumenty vyššího 
věku a děti. Mezi nejdietnější a nejstravitelnější úpravy masa 
patří vaření, dušení, úprava horkým vzduchem nebo v alo-
balu. 

Tabulka č. 1   Vývoj spotřeby masa v České republice (kg/obyv./rok)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Maso celkem 82,1 83,0 79,4 77,8 79,1 80,6 80,5 81,4 80,6 80,8
Z toho:  – drůbeží 17,9 20,5 22,3 22,9 23,9 23,8 25,3 26,1 26,2 24,4
       – hovězí 14,3 13,8 12,3 10,2 10,9 11,5 10,3 9,9 10,4 10,3
       – vepřové 45,7 44,7 40,9 40,9 40,5 41,5 41,1 41,5 40,7 42,5
       – ostatní 4,2 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3.3 3,6

 
Tabulka č. 2   Průměrné složení masa různých druhů zvířat 

Maso Voda
(%)

Bílkoviny
(%)

Tuky
(%)

Cholesterol
mg/kg

Minerální látky 
(%)

Hovězí maso libové 66 − 72 18 − 22 5 − 13 60 −  600 0,8 − 1,0
Hovězí maso tučné 58 − 68 16 − 20 12 − 25 580 − 1200 0,9 − 1,1
Vepřové maso libové 54 − 63 16 − 20 15 − 25 450 −  600 0,7 − 0,9
Vepřové maso tučné 30 − 45 7 − 15 37 − 60 500 −  830 0,5 − 0,7
Kuře 67 − 70 15 − 17 7 − 15 500 − 1000 0,8 − 1,0
Kuřecí prsní řízek 70 − 72 18 − 21 1 −  4 300 −  450 1,0 − 1,2
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Představení společnosti
Drůbežářský závod Klatovy a. s.

Akciová společnost Drůbežářský závod Klatovy a. s. pat-
ří mezi přední zpracovatele kuřat v České republice. Závod 
na zpracování jateční drůbeže vznikl v roce 1966. Během po-
sledních 5 let prošel závod postupnou rekonstrukcí, při níž 
bylo investováno především do nových technologií a strojní-
ho vybavení s cílem zvyšování kapacity a zajištění standardní 
kvality a bezpečnosti výrobků. 

Do tržní sítě dodává akciová společnost kuřata, kuřecí 
díly a droby chlazené i zmrazené, kořeněné a marinované vý-
robky z kuřecího masa, chlazené polotovary a tepelně opra-
cované masné výrobky a speciality pod značkou zdravotní 
nezávadnosti CZ 931. Má zaveden certifi kovaný systém kri-
tických kontrolních bodů HACCP, systém řízení jakosti ISO 
9001:2000, mezinárodní normu BRC a připravuje se certifi -
kace standardu IFS. Společnost se aktivně zapojila do progra-
mu národní značky Klasa a získala ocenění na 20 výrobků.

Firma drůbežářský závod Klatovy a. s. nabízí ve dvou 
podnikových prodejnách v Klatovech veškerý sortiment 
svých výrobků a provozuje i jídelnu, kde se připravují pokrmy 
především z kuřecího masa. Tyto provozovny poskytují zpět-
nou vazbu od konečných spotřebitelů – především jejich spo-
kojenost s prodávaným výrobky, připomínky k novým výrob-
kům, případně podněty ke zlepšení a inovaci. 

Uplatňování politiky jakosti a bezpečnosti 
výrobků a zpracování kuřecího masa

Společnost nepřestává věnovat velkou pozornost 
jak zvyšování jakosti výrobků, tak i jejich bezpečnosti 
a zdravotní nezávadnosti. Tyto požadavky jsou promítnu-
ty do všech úseků, počínaje nákupem živých kuřat, přísad 
a obalů přes výrobu a skladování, konče obchodem a do-
dáním našim odběratelům. Velký důraz je kladen na peč-
livou kontrolu celého cyklu výroby – od vlastních chovů 
přes opracování až po realizaci výrobků na trhu. Systém 
řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti je založen na
soustavě vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol 
a využívá i zpětné vazby od spotřebitelů a obchodních part-
nerů.

Celý výrobní proces od příjmu živé drůbeže až po expe-
dici hotových výrobků je nejen pod stálým dohledem veteri-
nárních lékařů, ale je kontrolován i při vnitřních auditech, 
odběrateli při dodavatelských auditech, při certifi kačních au-
ditech a při kontrolách inspektorů z Evropské komise.

Drůbežářský závod Klatovy a. s. nakupuje a zpracovává 
pouze kuřata chovaná uvnitř uzavřených hal na území České 
republiky. Věnujeme zvýšenou pozornost výkrmu kuřat a slo-
žení krmných směsí, chovatelé dodržují přísná pravidla pro 
snížení rizika šíření nakažlivých nemocí. Část živých jateč-
ních kuřat produkujeme ve vlastních chovech.

Vzhledem k tomu, že jsou pro nás živá jateční kuřata nej-
důležitější surovinou, věnujeme velkou pozornost spolupráci 
s chovateli a dodržování stanovených podmínek pro chov ži-
vých kuřat na jednotlivých farmách a jejich dobrý zdravotní 
stav a plynulost dodávek. Převážná většina farem je ve vzdále-
nosti maximálně 50 km a kuřata přijímaná ke zpracování jsou 
v dobrém zdravotním stavu.

Při chovu kuřat, odchytu, dopravě, přejímce a navěšo-
vání kuřat se dbá na dodržování welfare, tedy pohody zvířat. 
To, aby kuřata při chovu a následné manipulaci s nimi nestrá-
dala, nebyla týrána a byla v dobré kondici a v dobrém zdravot-

ním stavu, je důležité pro jakost, dietetické vlastnosti a údrž-
nost masa. 

V současné době se provádí jateční opracování kuřat na 
moderní technologické lince s kapacitou 10 tis. ks/hod. Na-
pařování kuřat při teplotě 52−53 °C je šetrné, nedochází k po-
škození ochranné vrstvy kůže a prodlužuje se údržnost masa. 
Po jatečním opracování jsou kuřata kontinuálně vychlazena 
ve vzduchovém chladicím tunelu, jehož rekonstrukce byla 
provedena v roce 2005. Kuřata jsou zde vzduchem účinně vy-
chlazena na teplotu do + 3 °C, a tím je zvýšena trvanlivost, 
zdravotní nezávadnost a zůstávají zachovány dietetické vlast-
nosti masa. Vychlazená kuřata jsou automaticky tříděna po-
mocí bezdotykového kamerového systému do jakostních tříd 
− dochází k objektivnímu vyhodnocení kvality počítačem, 
které je založeno na porovnávání fotografi í kuřat se zada-
ným standardem a vyhledávání případných „nestandardů” 
(poškození kůže, podlitiny, zbytky peří, zlomení či deforma-
ce kostí atd.). V případě výskytu kuřete neodpovídajícímu na-
stavenému standardu následuje jeho vyřazení z dalšího zpra-
cování. Poté jsou kuřata na automatické lince kalibrována na 
vážicím zařízení a zpracovávána a balena dle požadavků zá-
kazníků. Nedělená kuřata jsou dodávána v čerstvém stavu, 
nebo jsou zabalena do sáčku na automatickém sáčkovacím 
zařízení a hluboce zmrazena. Vysokokapacitní porcovací lin-
ka umožňuje kontinuální dělení těl kuřat na jednotlivé díly. 
Způsob zabalení se řídí požadavky našich obchodních part-
nerů. Z důvodu delší údržnosti a vyšší kvality zabalení se neu-
stále zvyšuje podíl kuřecích dílů balených do ochranné atmo-
sféry, případně i do vakua. 

Do trhu dodáváme kompletní sortiment kuřecího masa 
– celá kuřata, jednotlivé kuřecí díly – stehna, čtvrtky, křídla, 
prsní a stehenní řízky, díly na polévku − v čerstvém stavu, ale 
i zmrazené. Velkou část produkce kuřecího masa dodáváme 
do obchodních řetězců pod jejich obchodní značkou. 

Celoroční oblibu u zákazníků získaly i kuřecí díly, kuře-
cí prsní a stehenní řízky ošetřené různými druhy koření a ma-
rinád, které jsou vhodné pro kuchyňskou úpravu na pánvi, 
v troubě i na grilu. Podíl výrobků vhodných ke grilování se ně-
kolikanásobně zvyšuje v době letního grilování. 

Během vlastního opracovaní kuřat je věnována vel-
ká pozornost dodržování pravidel správné výrobní a hygie-
nické praxe a preventivním opatřením, zamezujícím vzniku 
negativních dopadů na výrobky při zanedbání těchto zásad. 
Důraz je kladen na neustálé zvyšování bezpečnosti výrobků 
a z toho vyplývající požadavky na čistění a sanitaci, dodržo-
vání nastavených teplot a neporušení chladírenského a mra-
zírenského řetězce. Ostře sledovaným bodem je dodržování 
hygienických požadavků nejen během výrobního procesu, 
ale i při závěrečném úklidu a provádění čistění a dezinfek-
ce. Každodenně se provádí kontrola ověřující čistotu výrob-
ního zařízení a namátkově jsou odebírány mikrobiologické 
stěry. Každodenní kontrolní činnost mistrů a předních děl-
níků se věnuje kontrole dodržování hygienických návyků za-
městnanců.

Se stále se zvyšujícím podílem porcovaného masa na 
trhu na úkor poklesu prodeje celých kuřat (především zmra-
zených) se zvyšuje podíl suroviny určené pro těžení strojně 
odděleného masa (dále jen SOM). Okolo kvality strojně od-
děleného masa probíhají občas mediální kampaně zaměře-
né na jeho kvalitu a zdravotní nezávadnost a vhodnost či ne-
vhodnost jeho používání pro výrobu masných výrobků. Často 
se jedná o vědecky nepodložené informace nebo poznatky 
zjištěné při zpracování suroviny přikoupené z jiných zemí
intrakomunitárního trhu, případně lobbing.

Ve společnosti Drůbežářský závod Klatovy a. s. se zís-
kává SOM bezprostředně po rozporcování vychlazených
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kuřecích těl dle parametrů stanovených v předpisech Evrop-
ské unie (nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004, nařízení EP 
a Rady (ES) č. 853/2004, nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 
a nařízení Komise (ES) č. 2074/2005).

Získané SOM se okamžitě dochladí na teplotu pod
+2 °C a do 24 hod se zpracuje do tepelně opracovaných vý-
robků nebo se šokově zmrazí a skladuje se v mrazírnách po 
dobu minimální trvanlivosti při teplotě -18 °C nebo nižší. 

Vaznost SOM a jeho technologické vlastnosti jsou velice 
dobré, a proto se používá jako surovina do mělněných mas-
ných výrobků vyrobených z kuřecího, ale i z červeného masa 
nebo do zmrazených polotovarů určených k další tepelné 
úpravě (sekaná, tvarované polotovary).

Na porážkovou linku a zpracování masa navazuje pro-
voz masné výroby, kde v současné době probíhá rozšíření 
a rekonstrukce. Surovina pro masnou výrobu je plynule pře-
souvána každý den z porážky kuřat. Nosným programem 
je výroba tyčových salámů v plastových střevech, drobných 
masných výrobků – párků a klobás, šunek, uzených kuřat 
a kuřecích dílů, vařených výrobků a specialit. Ve výrobě se 
používá moderní technologie uzení, čímž se minimalizuje 
přenos škodlivých látek. Výrobky jsou při výrobě soleny so-
licí směsí s obsahem jódu, který pozitivně působí na lidský 
organismus. 

Před uvolněním výrobků do tržní sítě se provádí senzo-
rická analýza. Namátkově odebraný vzorek z vyrobené šarže 
je hodnocen multidisciplinární komisí a teprve v případě, že 
odpovídá stanovenému standardu, je uvolněn k expedici. 

Dodávky obchodním partnerům

V návaznosti na bezproblémové zásobování našich ob-
chodních partnerů má společnost vybudován logistický a ser-

visní systém pro vyřizování objednávek, dodávek a fakturace.
Servisní systém je zajištěn prostřednictvím obchodního 
a centrálního dispečinku.

Vlastní doprava přispívá k operativnosti a spolehlivos-
ti dodávek, takže jsme schopni zavézt prodejny a obchodní 
partnery po celém území naší republiky plným sortimentem 
výrobků. 

Část produkce exportujeme v čerstvém stavu do někte-
rých zemí EU – především do Německa, Slovenska a Švýcar-
ska.

Mezi priority společnosti patří také v neposlední řadě 
komunikace s odběrateli a s konečnými spotřebiteli. Bez-
prostředně jsou se spotřebiteli v kontaktu naši obchod-
ní zástupci a pro odběratele je zřízena zelená linka. Na na-
šich webových stránkách si mohou jak naši obchodní
partneři, tak spotřebitelé najít potřebné informace o fi rmě 
a o výrobcích. 

Na celý proces od příjmu surovin přes výrobu až distri-
buci se vztahují principy zpětné dosledovatelnosti. V případě 
krizové situace jsme schopni okamžitě zjistit, kterým odběra-
telům a v jakém množství jsme výrobek dodali, jaké suroviny, 
pomocné a přídatné látky a obaly byly k jeho fi nální podobě 
použity. 

Požadavky zákazníků se s rozšiřující se internacionali-
zací a kvalitou života stále vyvíjejí, roste poptávka po hoto-
vých jídlech a polotovarech, výrobcích se sníženým obsahem 
tuku a soli, bez lepku, se sníženým obsahem „éček” a se sní-
ženou energetickou hodnotou. Všem těmto trendům a poža-
davkům spotřebitelů společnost přizpůsobuje vývoj nových 
výrobků a jejich dodávky do tržní sítě.

Společnost drůbežářský závod Klatovy a. s. dodává do 
tržní sítě vysoce kvalitní, chutné a bezpečné výrobky, odpo-
vídající sloganu fi rmy „Klatovské kuře – zdraví, které chut-
ná”. �

Veterinární prohlídka kuřat a drobů po vykuchání
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Již 10 let 

spolupracujeme

s průmyslem

a  obcemi

při třídění

a recyklaci

odpadu.

www.ekokom.cz

Drůbežářský závod Klatovy a. s., ul. 5. května 112, 339 54 Klatovy, tel.: +420 376 312 740 , fax: +420 376 311 360
E-mail: dzklatovy@dzklatovy.cz, www.dzklatovy.cz

d Klatovy a. s., ul. 5. května 112, 339 54 Klatovy, tel.: +420 376 312 740 , fax: +420 376 311 360

Klatovské kuře, zdraví, které chutná.

Drůbežářský závod Klatovy a. s.
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AGRIMEX Vestec a. s., přední výrobce zmrazené zeleniny a ovoce
Hlavní 199  �  250 70  �  Panenské Břežany  �  Česká republika

Tel.: +420 233 089 551  �  Fax: +420 233 089 540  �  E-mail: info@agrimex.org  �  www.agrimex.org
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Tesco: obchodník
s lokální strategií

Maloobchodní řetězec Tesco patří mezi přední retai-
lové prodejce na českém trhu. Společnost však není „jen“ 
obchodníkem. Stejně jako o potřeby a přání zákazníků se 
v rámci CSR (= Corporate Social Responsibility – spole-
čenská odpovědnost fi rmy) stará o životní prostředí, spo-
lečnost, jejíž je součástí, i město, ve kterém působí. Ruku 
v ruce s tím jde strategie společnosti být vždy obchodem, 
který se přizpůsobuje konkrétnímu trhu v dané zemi, pro-
středí a zvykům místních zákazníků.

Tesco se řídí především dvěma motty − „Nikdo se nesta-
rá o zákazníky lépe než my“ a „Jednejme s lidmi tak, jak 

chceme, aby lidé jednali s námi“. O tom, že takový přístup 
k zákazníkům, zaměstnancům a společnosti obecně funguje, 
svědčí nejen neustále rostoucí počet prodejen společnosti, ale 
i četná prestižní ocenění, která získala. 

Řetězec má v současné době v České republice 113 ob-
chodů: padesát devět hypermarketů, čtyřicet dva supermar-
ketů, šest prodejen Tesco Expres, šest obchodních domů
a 18 čerpacích stanic. Je tak jediným v tuzemsku, který pro-
vozuje čtyři různé formáty prodejen a vlastní čerpací stani-
ce. Bezmála čtrnáct tisíc zaměstnanců dělá z Tesca největšího 
soukromého zaměstnavatele v České republice. 

Ačkoliv hlavní část sortimentu tvoří především potravi-
ny, nabízí Tesco také široký výběr zejména drogerie, oblečení 
a obuvi, sportovních a kancelářských potřeb, hraček, elektro-
niky a potřeb pro domácnost. Zvláštní zájem má na podpoře 
tuzemského potravinového zboží, které představuje převáž-
nou část jeho sortimentu. Kromě potravinového a spotřební-
ho zboží a pohonných hmot na vlastních čerpacích stanicích 
nabízí Tesco svým zákazníkům také fi nanční služby, jako je 
prodej na splátky, resp. spotřebitelské úvěry. 

Třináct let v ČR 

Do obchodů Tesco chodí zákazníci v České republice 
a na Slovensku nakupovat od roku 1996. Tehdy společnost 
koupila třináct obchodních domů společnosti Kmart ČR/SR
– šest v Česku a sedm na Slovensku. V roce 1998 otevřelo 
Tesco první hypermarkety v Praze na Zličíně a v Brně-Her-
špicích. Před třemi lety koupilo řetězec malých prodejen Ede-
ka a převzalo také hypermarkety Carrefour. Portfolio Tesca se 
tak v Česku rozrostlo na další formáty obchodů. 

Od nejlevnějších až po exkluzivní

Tesco naslouchá potřebám zákazníků i současným tren-
dům a nabízí šest různých řad výrobků privátní značky. Každá 
z nich vychází vstříc určité skupině zákazníků a jejich přáním. 
Ti, kteří jsou především cenově orientovaní, mohou využít 
Tesco Výhodný nákup s cenami na úrovni diskontu či levněj-

ší. Vyvážený poměr mezi kvalitou a cenou poskytují produkty
Tesco Standard. Ty mají značkovou kvalitu, jsou však mini-
málně o patnáct procent levnější než srovnatelné výrobky 
jiných značek. Mimořádné zboží z hlediska kvality najdou 
zákazníci pod značkou Tesco Finest. Zdravý životní styl pod-
poruje Tesco řadou výrobků Tesco Healthy Living, která ob-
sahuje na 50 různých potravin s nižším obsahem tuků, soli 
a cukrů, a sportovního náčiní a vybavení Tesco One Body. 

Výhody privátních značek mohou zákazníci využít 
i v oblasti módy, Tesco nabízí exkluzivně oděvy značek Che-
rokee a F&F za ceny výrazně nižší než srovnatelné značkové 
oblečení. 

Blíž k přírodě

Značnou oblibu si u zákazníků získala značka Tesco Or-
ganic, jež zahrnuje 120 produktů v biokvalitě, a to jak v ka-
tegorii čerstvých, tak trvanlivých potravin. Tesco Organic, 
které zákazníci poznají podle černo-zeleného obalu a loga, 
obsahuje například cereální výrobky, semínka a ořechy, čaje 
a kávy, nápoje včetně biovín, rýži, těstoviny, olivové oleje, čer-
stvé maso a uzeniny, pečivo, ovoce a zeleninu. 

Na rostoucí poptávku po přírodních produktech od-
povědělo Tesco vloni na podzim také vlastní exkluzivní

Philip James Clarke vede české Tesco od roku 2005. Pod jeho 
vedením převzalo Tesco prodejny Edeka a Carrefour. On sám 
strávil v Tescu celý svůj profesní život a prošel i prací přímo 
v provozu. 

P ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e
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řadou přírodní kosmetiky bnatural. Kosmetické přípravky 
pro muže, ženy i děti obsahují zcela unikátní složky, jako jsou 
olej Inca Inchi a zambijský med nebo včelí vosk, a naopak 
v nich nejsou umělá barviva ani syntetické vůně. Řada obsa-
huje širokou paletu pětačtyřiceti výrobků od pěny do koupe-
le a sprchových gelů přes hydratační krémy na pokožku, pleť 
a ruce až po vlasovou kosmetiku a doplňky. 

Pohodlí, výběr a cena

Pro Tesco jsou zákazníci a jejich potřeby a spokojenost 
na prvním místě. Čas věnovaný nakupování v Tescu by měl 
být vždy příjemně stráveným a provázeným pocitem spoko-
jenosti. 

K tomu jsou důležité nejen široký sortiment až 60 000 
položek zboží, ale i milá a ochotná obsluha u pokladen a na 
ploše obchodu. Dalšími předpoklady jsou snadná dostupnost 
obchodů pro všechny, ať už autem, hromadnou dopravou 
nebo pěšky, a příjemné prostředí, v němž se zákazníci mohou 
cítit uvolněně. 

Jedním z nejpodstatnějších faktorů je ale cenová poli-
tika Tesco, jejímž cílem je nabídnout nejnižší ceny v daném 
městě. Toho dosahuje díky dvěma programům. V rámci Ga-
rance nejnižší ceny Tesco denně kontroluje ceny (s výjimkou 
akčních) u několika desítek výrobků každodenní spotřeby 
a upravuje je tak, aby byly v jeho obchodech v určité lokalitě 
nejnižší. Týdenní srovnávání se sloganem „Týdně kontroluje-
me přes 10 000 cen, vy už nemusíte“ zahrnuje více než deset 
tisíc položek potravin a spotřebního zboží, jejichž ceny (s vý-
jimkou akčních) jsou také následně upraveny, aby byly v Tes-
cu v daném místě nejlevnější. 

Zodpovědné sousedství

Jednou z hlavních strategií Tesca je šetrnost k životní-
mu prostředí a odpovědné chování vůči celé společnosti. Ten-
to dlouhodobý program zahrnuje projekty většího i menšího 
charakteru. 

Firma sleduje takzvaný Plán zodpovědného sousedství 
a zavázala se, že do roku 2020 sníží uhlíkovou stopu na po-
lovinu oproti roku 2006. Největším počinem v oblasti úspory 
energie je otevření prvního energeticky úsporného obchodu 
Tesco v Žatci v červnu 2007. Díky speciálním technologiím se 
při provozu této prodejny ušetří až třetina nákladů a energií 
oproti běžnému obchodu. Tento projekt získal vloni význam-
nou cenu Globe Energy Award v kategorii Země v ČR. 

V rámci maximální úspory energie Tesco ve svých ob-
chodech postupně vyměňuje vzduchotechniku a osvětlení, 
reguluje teplotu na prodejní ploše a provádí mnoho dalších 
opatření. Distribuční centrum v Postřižíně je vybaveno solár-
ními panely pro ohřev vody nebo nádrží na dešťovou vodu, 
kterou provoz používá například na mytí aut nebo zalévání 
zeleně, a fotovoltaickými články na výrobu elektrické energie. 
Jižní stěny budovy jsou navíc porostlé zelení, aby se v létě při-
rozeným způsobem snížily teplené ztráty. 

Ekologické chování podporuje Tesco hned několika ak-
tivitami. Jednou z nejrozšířenějších je široká motivace za-
městnanců i zákazníků ke třídění odpadů. U obchodů Tesco 
vznikají postupně takzvané recyklační body, tedy místa, kde 
mohou lidé ekologicky naložit se svým odpadem a roztřídit 
ho podle materiálu na papír, sklo, plasty, nápojové kartony 
a kovy. V Tescu mohou lidé také odevzdat vybité baterie a do 
speciálních kontejnerů umístěných v blízkosti některých pro-
dejen odložit použité oděvy. 

P ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e

Díky široké nabídce i snadné dostupnosti jsou obchody Tesco místem nákupů pro všechny. 
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Záměr snižovat ve všech 
oblastech zatížení životního 
prostředí sleduje Tesco i zave-
dením ekologických alternativ 
jednorázových igelitových ta-
šek. Tou první je plastová, plně 
recyklovatelná taška a druhou 
ekologická jutová taška pro 
opakovaný nákup. 

Charitativní projekty

Cílem projektu Tesco Cha-
rita roku je každoročně pod-
pořit vybranou neziskovou 
organizaci s celostátní působ-
ností. Partnerem loňského, už 

čtvrtého ročníku bylo Sdružení Linka bezpečí, v roce 2007 
pomohlo Tesco občanskému sdružení Život dětem. Tesco 
Charita roku v sobě spojuje dobročinnou aktivitu s prode-
jem. Lidé mohou přispívat jak přímo do kasiček, tak také ná-
kupem konkrétních položek, jejichž výrobci, respektive do-
davatelé věnují část svého zisku charitativnímu partnerovi 
Tesco. Díky pomoci Tesco tak sdružení Život dětem rozdalo 
několika dětským oddělením regionálních nemocnic špič-
kové inkubátory pro předčasně narozené děti. 

Pomoc potřebným nabízí společnost také formou vá-
noční charity s názvem Pomáhejte s námi, jejíž výtěžek jde na 
konto neziskových organizací. V rámci Plánu zodpovědné-
ho sousedství má každý hypermarket a obchodní dům Tesco 
svou partnerskou neziskovou organizaci, na jejíž konto při-
spívá jednak při svém otevření formou jednorázového daru 
a jednak z výtěžku vánoční charity. 

Tesco Běh pro život

Novou tradici v oblasti charitativní pomoci založilo 
Tesco v loňském roce. První ročník projektu Tesco Běh pro 
život, seriál sedmi nesoutěžních běhů po celé České repub-
lice, se uskutečnil od srpna do října a podpořil nejen aktivní 
a zdravý životní styl, ale především boj proti rakovině. Partne-
rem Tesco Běhu pro život byly Česká onkologická společnost 
a Prague International Marathon. 

Do akce se zapojily stovky účastníků jak z řad obyvatel, 
tak i zaměstnanců Tesco v Mostě, Praze, Plzni, Českých Bu-
dějovicích, Hradci Králové, Brně a Frýdku-Místku. Další lidé 
projekt podpořili zakoupením dárkových předmětů, zaslá-
ním DMS, online sponzoringem a dárcovským příspěvkem. 
Celý výtěžek akce navýšilo Tesco o 10 % a předalo jej České 
onkologické společnosti na výzkum zhoubných onemocnění. 

Obchod 21. století

Tesco drží krok s rozvojem moderních technologií a na-
bízí zákazníkům pohodlný, jednoduchý a moderní způsob 
nakupování. Na jaře loňského roku odstartovalo pilotní pro-
jekt samoobslužných pokladen, které mohou zákazníci jako 
doplňkovou službu vyzkoušet ve čtyřech prodejnách − v praž-
ských hypermarketech Eden, Letňany a Skalka a v Hradci 
Králové. Společnost také plánuje zavedení prodeje potravin 
přes internet. 

Samozřejmostí je již dnes rozvoz zboží nakoupeného 
ve větších obchodech, a to při nákupu nad 3000 Kč do 30 km 

zdarma, splátkový prodej, možnost platby v eurech či plateb-
ními kartami. K dispozici zákazníkům jsou v obchodech také 
cenové skenery, díky nimž si mohou ověřit ceny výrobků.

Výzvy pro budoucnost

Tesco bylo několikrát oceněno za své služby odbornou 
i širokou veřejností. V letech 2003, 2004, 2006 a 2007 bylo 
v soutěži GE Money Multiservis vyhodnoceno jako Obchod-
ník roku a drží také titul Profesionál roku 2007 a Hypermar-
ket roku za léta 2003, 2004, 2006 a 2008. 

Ocenění dostalo Tesco i za příkladnou péči a přístup ke 
svým zaměstnancům, a to v soutěži Stejná šance – Zaměst-
navatel roku 2008, která je určena fi rmám zaměstnávajícím 
sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby. Společnost svým 
zaměstnancům poskytuje zaměstnanecké kurzy a školení, 
příležitost pro kariérní růst a speciální programy pro absol-
venty středních a vysokých škol. V roce 2005 bylo Tesco také 
ohodnoceno v soutěži Personální projekt 2005. 

Celosvětově významnou cenu Globe Energy Award v ka-
tegorii Země v ČR Tesco získalo vloni za výstavbu energeticky 
úsporného obchodu v Žatci.

Energeticky úsporný obchod Tesco v Žatci ocenili i odborníci – 
v loňském roce získal prestižní cenu Energy Globe Award v ka-
tegorii Země v ČR. 

Co o Tescu možná nevíte

Historie obchodů s logem Tesco sahá do období krát-
ce po první světové válce. V roce 1919 otevřel válečný vete-
rán, bývalý letec britského královského letectva Jack Cohen 
stánek ve východní části Londýna. Zboží do něj nakoupil za 
třicet liber odměny za vojenskou službu. Už o pět let později 
uvedl Jack Cohen na trh první výrobek vlastní značky. Byl to 
čaj, který Cohenovi dodával T. E. Stockwell. Právě zde z po-
čátečních písmen jmen obou obchodních partnerů se zrodi-
la značka Tesco, která později dala název celé společnosti. 
Firma se postupně rozrůstala, Jack Cohen nejprve přešel od 
stánků ke kamenným obchodům, v roce 1929 začala pod hla-
vičkou Tesco fungovat první samoobsluha a o deset let poz-
ději už Cohen vlastnil síť sta obchodů. Zavedl také převrat-
nou novinku v maloobchodě − centrální sklad potravin pro 
všechny obchody. V průběhu devadesátých let se Tesco roz-
šiřovalo i do dalších evropských a asijských zemí. V současné 
době mohou zákazníci využívat služeb Tesca v celkem třinácti 
zemích světa: kromě domovské Velké Británie jsou to Česko, 
Slovensko, Irsko, Maďarsko, Polsko, Turecko, Jižní Korea, 
Thajsko, Čína, Japonsko, Malajsie a Spojené státy.  �

j

Odolná taška ze stoprocent-
ní juty místo igelitových tašek 
patří k opatřením, jimž Tesco 
přispívá k ochraně životního 
prostředí. 

P ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e
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BIOSTYL
VELETRH ZDRAVÉ VÝŽIVY 
A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

22. - 24. 5. 2009
Výstaviště Incheba Expo Praha - Holešovice

www.biostyl.cz

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BIO POTRAVINÁCH

EKOLOGIE, TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ  

A MNOHO DALŠÍCH SVĚTOVÝCH NOVINEK

SOUTĚŽE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

DĚTSKÝ KOUTEK

Mezinárodní KONTRAKTAČNÍ A PRODEJNÍ
veletrh zdravé výživy,

ekologických alternativ
a zdravého životního stylu

Vážení přátelé, vystavovatelé a obchodní přátelé,

s větší a větší radostí Vás chceme informovat o přípravách 
již 4. ročníku veletrhu Biostyl. Váš velký zájem o náš projekt, 
který se za svou krátkou existenci stal jedním z nejúspěšněj-
ších a nejrychleji rostoucích veletrhů v ČR, je pro nás jen po-
tvrzením našeho úsilí.

Na začátcích byla vize uspořádat jednou ročně setkání 
pro všechny, kteří chtějí alespoň trošku podporovat své zdra-
ví a zdraví naší planety. A právě z těchto důvodů jsme se roz-

hodli pro rozšíření souboru 
našich veletrhů. Příští rok 
Vás přivítáme na veletrhu 
Biostyl a na zcela novém 
projektu Ecoworld.

Rok od roku se zá-
jem o tento projekt zvyšu-
je a zcela jasně si uvědomu-
jeme, jak velmi důležitou 
součástí veletrhu je dopro-
vodný program, a proto již 
nyní ve spolupráci se spo-
lečností Felicius o.p.s. ve-
lice pečlivě připravujeme 
a sestavujeme další Vaše 
setkání se světovými osobnostmi.

Dovolte, abychom poděkovali všem, dnes již můžeme 
říci tradičním, vystavovatelům za jejich účast, podporu a mi-
lou přízeň a zároveň co nejsrdečněji pozvali k účasti nejen je, 
ale i nové vystavovatele, kteří mají zájem zúročit stoupající 
poptávku návštěvníků o věci spojené s naším mottem. 

„Vše o Zemi ... vše pro Zemi“

Jménem celého realizačního týmu
Ctirad Hemelík

manažer veletrhu

Ročníku 2008 v Praze se zúčastnilo přes 330 českých 
i zahraničních vystavovatelů na více jak 4 000 metrech čtve-
rečních výstavní plochy a téměř 17 000 návštěvníků .  �
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ČEMPEK, družstvo

Družstvo Čempek vzniklo 1. 9. 1999 na základě usta-
vující schůze a jako reakce na dění v rámci pekárenského 
oboru, kde v roce 1999 došlo ke značným pohybům a pře-
skupení sil. 

Na porevolučním období si nejvíce vážíme svobody a svo-
bodné volby, takže když naši kolegové v MPM družstvu 

začali projednávat tvrdé kapitálové propojení, někteří jsme se 
názorově lišili a založili Čempek družstvo. Družstva fungují 
na území EU a ve značné míře právě v oblasti potravinářské-
ho průmyslu. Také naše zkušenosti s MPM nebyly veskrz ne-
gativní a jako všude je to vždy především o lidech a jejich pří-
stupech. Líbilo se nám, že družstevní forma zachovává právní 
subjektivitu a samostatnost rozhodování členů, přitom druž-
stevní princip solidarity napomáhá řešit společné problémy 
i urychlit rozumné zájmy členů. 

Členy družstva se staly fi rmy ADÉLKA a. s. se sídlem 
v Pelhřimově, BENEA s. r. o. se sídlem v Benešově, ENPEKA 
a. s. se sídlem ve Žďáru n. Sázavou., LAPEK, a. s., se sídlem 
v Jihlavě, NOPEK, a. s., ve Vysokém Mýtě a STABO, a. s., se 
sídlem v Brandýse nad Labem, které ale svou činnost v roce 
2005 ukončilo. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o družstvo, které má méně 
než 50 členů, působnost představenstva a kontrolní komise 
plní členské schůze. Předsedou družstva byl zvolen p. Bohu-
mil Štanglica a místopředsedy p. Josef Unčovský, p. Ladislav 
Taisler a Ing. Stanislav Křemen. Družstvo má Radu družstva, 
kterou tvoří všichni jednatelé fi rem, jež jsou členy družstva, 
což znamená, že dohody, úkoly i cíle projednávají ti nejodpo-
vědnější, a mají-li tito lidé nebo získají přesvědčení o správnos-
ti přijatých rozhodnutí, pak nic nebrání tomu, aby byly záměry 
co nejrychleji naplněny. Navíc nynější radu tvoří pekařští ře-
meslníci, odborníci, kteří mají k tomuto řemeslu vztah, navíc 
mají dlouholeté řídící zkušenosti, a tak se nám řízení družstva 
jeví jako snadné. Družstvo má svůj management, jenž orga-
nizuje, připravuje a koordinuje kroky v naplnění přijatých zá-
věrů, zabezpečuje semináře, analýzy a poradenskou činnost. 
Prvním výkonným ředitelem družstva byl p. Ing. Oldřich De-
nemarek, kterého v roce 2005 nahradil p. Zdeněk Vymazal. 

Předmětem činnosti družstva Čempek je koupě zboží 
za účelem dalšího prodeje a jeho prodej, zprostředkovatelská 
činnost v oblasti obchodu a služeb a ekonomické a organizač-

ní poradenství. Již při samotném založení družstva bylo hlav-
ním cílem upevnit jeho pozici na stávajícím trhu, zajistit pod-
poru prodeje výrobků svých členů a uzavírání vyšších smluv 
pro společné obchody. Z dalších cílů to byla především snaha 
o kooperaci výroby, koncentraci výroby, zvyšování produktivi-
ty, zajišťování poradenství a marketingu pro členy družstva. 

Družstvo zajišťuje pro své členy ochranné známky, za-
stupuje členy družstva v různých odborných institucích a hájí 
je při jednání se státními orgány. Velmi důležitým úkolem je 
společný nákup materiálu a surovin pro členy družstva, vyso-
ce je ceněna vzájemná důvěra, informovanost o technických 
a technologických novinkách, speciální semináře, exkurze 
v oblasti inovací i podpory prodeje. 

Výše uvedené fi rmy mají certifi kovaný HACCP a zave-
den systém jakosti ISO 9001. Provozovny všech fi rem jsou 
postupně modernizovány, dochází k obnově technologických 
zařízení s cílem zlepšení kvality výrobků. V současné době se 
dá říci, že provozovny družstva jsou na velmi dobré úrovni 
a jejich majitelé se mají čím pochlubit. Všechny tyto kroky ve-
dou především ke zvýšení produktivity, přidané hodnoty, zvý-
šení prodejnosti a dosažení lepších ekonomických výsledků. 

Družstvo Čempek dokáže nabídnout prakticky veške-
rý sortiment pekařských, cukrářských a trvanlivých výrobků. 
Díky vysoké kvalitě výrobků se daří čelit konkurenčním pekár-
nám a důkazem je značné množství výrobků, jež byly oceně-
ny MZe ČR a obdržely národní značku kvality Klasa. S výrob-
ky členů družstva Čempek se zákazník může nejčastěji potkat 
v kraji Vysočina, ve východních, středních a jižních Čechách. 

V průběhu roku 2006 se družstvo podílí na založení
MP Produkt – odbytové družstvo s cílem zajištění možnosti 
rozšířeného zásobování na celorepublikovém trhu pekařský-
mi a cukrářskými výrobky a i takto si upevnit své postavení 
a pozice na trhu České republiky.

Jako samozřejmost bereme naše členství v podnikatel-
ském svazu pekařů a cukrářů České republiky, a to i z důvo-
dů, že řada z nás byla u jeho zakládání. Od Podnikatelského 
svazu pekařů a cukrářů a Potravinářské komory ČR očekává-
me řešení společných problémů, rostoucí vliv a společenské 
uznání ve prospěch jejich členů.

Velice nás mrzí, že doposud nefunguje legislativa a jas-
né vztahy dodavatel − odběratel. Nestojíme o regulaci trhu, 
ale o jeho jasná pravidla. Hodně se hovoří o etice podnikání, 
ale morální kodex se v našich zeměpisných šířkách jaksi ne-
může narodit.

Tušíme, že nás čekají nové a nepoznané věci i událos-
ti. Hospodářská krize, byť jsme byli politiky ujišťováni, že se 
nás nedotkne, se dotýká. Začíná se mluvit o recesi. Špatné 
zprávy přebíjejí jedna druhou. Je sice pravda, že jíst se bude, 
ale již nyní je vytvářen obrovský tlak na ceny našich výrob-
ků a to bude vyžadovat další organizační opatření, aby naše 
fi rmy tímto obdobím prošly se ctí. V rámci našeho družstva 
Čempek jsme se těmito otázkami zabývali a jsme odhodlá-
ni vzájemnou spoluprací jí čelit. Snad se naplní i pořekadlo, 
že „něco špatné je pro něco dobré“. Věříme, že se především 
může zvýšit kvalita našich zaměstnanců. 

Jsme přesvědčeni, že český pekař má své šance i v EU, 
jeho výhodou je znalost trhu, mentality a návyků našich spo-
třebitelů. Našim prvořadým přáním je, aby družstvo Čempek 
bylo dobrým obchodním partnerem, zárukou výborné kvality 
výrobků, vysokou úrovní poskytovaných služeb a se spoustou 
spokojených odběratelů a jejich spotřebitelů. �

P ř e d s t a v e n í  d r u ž s t v a

BOHUMIL ŠTANGLICA,
PŘEDSEDA ČEMPEK, DRUŽSTVO
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P ř e d s t a v e n í  d r u ž s t v a
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Ještě jedno 
zamyšlení nad 

biopotravinami
Ing. SLAVOMÍRA VAVREINOVÁ, CSc.,

ŘEDITELKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU
POTRAVINÁŘSKÉHO PRAHA, v.v.i.

Byla jsem postavena před nelehký úkol vyjádřit se v tomto 
časopise k biopotravinám poté, co tak již učinila řada od-

borníků v jeho speciálním čísle v srpnu minulého roku, který 
by se v kontextu s děním na poli biopotravin dal nazvat „ro-
kem biopotravin“. V tomto roce se hodně o biopotravinách 
hovořilo na všech úrovních. Rozebíraly se důvody, proč vy-
rábět a konzumovat biopotraviny, a vedly se diskuse o kvali-
tě těchto potravin a jejich propagaci. Byla zřízena Sekce pro 
biopotraviny při PK ČR, jejímž hlavním cílem je pomoci pro-
sazování efektů ekologické produkce a českých biopotravin. 
Pokusím se vyjádřit k diskutované problematice z pohledu 
potravináře, který se jako člen Technické komise pro ekolo-
gické zemědělství MZe podílel od samého začátku na tvorbě 
legislativy k problematice ekologického zemědělství a výroby 
biopotravin.

V roce 1993 vznikl Metodický pokyn pro ekologické ze-
mědělství, s kapitolami týkajícími se zpracování zemědělské 
prvovýroby na biopotraviny. Ten byl novelizován v roce 1996, 
další novely vyšly v letech 1997 a 1999. A v roce 2001 pak za-
čal platit Zákon 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 
s prováděcím právním předpisem (Vyhláška MZe č. 53/2001 
Sb).

Ekologické zemědělství bylo a mělo by nadále být zalo-
ženo na filozofii šetrného hospodaření se živou přírodou 
a zpracování ekologické produkce na biopotraviny má ctít ná-
sledující zásady:
–  je energeticky úsporné
–  zachází šetrně se zdroji a omezuje odpady
–  neznečišťuje životní prostředí
–  nepoužívá syntetická aditiva a jiné nepovolené látky
–  nepřináší rezidua do biopotravin
–  orientuje se na postupy šetřící užitečné přírodní látky v po-

travinách
Splnění těchto kritérií někdy připomínalo jednu rovnici 

s několika neznámými. Přesto, že se při přípravě metodických 
pokynů i zákona č. 242/2000 Sb. vycházelo z předpisů a na-
řízení již platných (Nařízení EHS č. 2092/91, směrnice IFO-
AM), stanovení reálných požadavků na výrobu a složení vý-
robku, biopotraviny, stálo mnoho úsilí, mimo jiné také proto, 
že na těchto předpisech pracovali převážně zemědělští odbor-
níci, kteří o potravinářských technologiích neměli dostateč-
né znalosti. A také bylo potřeba předpisy naroubovat na české 
podmínky a specifi ka. Nesmírnou pomocí byly připomínky 
a zapojení průkopníků biopotravinářství z praxe. Např. v pr-
vopočátku se obecně nepřipouštělo při výrobě bio potravin 
používání téměř žádných přídatných a pomocných látek. Až 
na námitky typu „bez toho to nebude držet pohromadě, bez 
onoho to „nevyskočí“ se začala škála těchto látek rozšiřovat
(přirozeně nejen u nás). A je to také vidět na obsahu novelizo-
vaných metodických pokynů a vyhláškách provádějících zá-
kon. Proto také nelze nechat bez povšimnutí, že jsou někte-
rými skalními zastánci biopotravin stále tyto označovány 
jako potraviny bez „éček“ a jako takové přijímány. Velice 
diskutovanou otázkou od samého začátku bylo používání slo-
žek zemědělského původu − lesní plody, různé typy ořechů, 
byliny a koření − jako ochucovadel. Některá byla povolena do 
roku 2002, resp. 2003 i z konvenční produkce. Věrohodnost 
ekologické produkce u těchto složek potravin (zejména těch 

Výzkumný
ústav
potravinářský
Praha, v.v.i.

nabízí služby a poradenství pro potravinářství

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

�  proměřování fyzikálních vlastností potravinářských 
surovin a výrobků

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

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

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

Tel.: 296 792 111, Fax: 272 701 983
E -mail: vupp@vupp.cz, Internet: www.vupp.cz
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z třetích zemí a volně rostoucích) byla a je, podle mého názo-
ru, stále slabým článkem biopotravin. To je také problém na 
loňské Salimě oceněného biomedu. K tomu mohu zase z his-
torie poznamenat, že včelaři sami byli původně velmi nejistí 
v otázce možnosti ekologické produkce medu.

Zákon hovoří pouze o podmínkách výroby biopotravin. 
Nikde už rozumně není požadavek: bezpečnější a kvalitněj-
ší než konvenční potraviny. Toto tvrzení se začíná uplatňo-
vat v posledních letech pro zvýšení poptávky po biopotravi-
nách. Biopotraviny samozřejmě musí splňovat především 
všechny požadavky zákona č. 224/2008 Sb., který vyhlašuje 
úplné znění  zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabá-
kových výrobcích. O dalším stupni bezpečnosti a kvality lze 
vést úvahy a polemiky, ale nelze na nich stavět propagaci bi-
opotravin.

O tom, jak bezpečná je potravina, rozhoduje především 
její mikrobiologický obraz (nemluvím o bezpečnosti z po-
hledu (ne)akceptovatelnosti některých složek potravy ze 
zdravotních důvodů − celiakie, fenylketonurie, různé aler-
gie). Ten se v přijatelné kvalitě u biosurovin zajišťuje v porov-
nání s konvenčními hůře, protože ekologické zemědělství při-
pouští použití omezeného množství a sortimentu prostředků 
k jeho ochraně. Povolené (a dodržované) zpracovatelské po-
stupy by pak „čistou“ surovinu již neměly zkazit. Dalším mar-
kerem bezpečnosti je obsah reziduí pesticidů. Zde se o větší 
bezpečnosti biopotravin dá hovořit, což je opět dáno pravi-
dly pro ekologické zemědělství. Podobně je tomu u obsahu 
těžkých kovů a dusičnanů. Pod bezpečnost potraviny je dnes 
běžně zahrnován též obsah alergenů. A zde je, a žel i odbor-
níky, šířen názor, že biopotraviny jsou bezpečnější proto, že 
neobsahují alergeny. Např. biomaso neobsahuje lepek, bio-
sýry neobsahují alergeny (nebylo řečeno které), protože jsou 
z bio mléka. Nejen, že takové výroky poškozují konvenční po-
traviny (lepek v mase ?), ale především alergici mohou špatně 
dopadnout, když budou klidně konzumovat biosýr v domně-
ní, že tam není žádný alergen (např. laktóza).

Kvalita charakterizovaná hlavně nutriční hodnotou je 
dalším aspektem probíraným ze všech stran. Již třetí desítku 

let dospívají studie, resp. výzkum (?) hodnotící biopotraviny 
a srovnávající je s potravinami konvenčními k nejednoznač-
ným výsledkům (kromě obsahu bílkovin, těch je v ekopro-
dukci vždy méně). Podobně je to s kvalitou technologickou, 
která zajímá zejména zpracovatele bioprodukce. Přesto jsou 
dále vynakládány velké peníze právě na takové studie, které 
ve svém důsledku pak jen potvrdí jeden, či druhý názor. Z po-
hledu praxe by bylo daleko užitečnější podporovat studijní 
či výzkumnou činnost v oblasti „odstranění“ důsledků eko-
logického zemědělství a výroby biopotravin. Tím se nepřímo 
dostávám k problému využívání GMO v tomto systému pro-
dukce potravin. Absolutní odpor k těmto organizmům obec-
ně se vyvinul v době, kdy se „M“ překládalo jako manipula-
ce (kdo by se sebou nechal manipulovat ?) a přetrvává dál, 
a ne jen v ekologickém pojetí, i poté, co se z něj stala modi-
fi kace. Výzkum a čas ukázal, že správně nasměrovaná gene-
tická modifi kace organizmu nejen neuškodí, ale naopak pro-
spěje. Je totiž provedena vědomě za účelem zlepšení nějaké 
jeho vlastnosti. A to může v ekologickém systému hospodaře-
ní velmi pomoci, např. zvýšení odolnosti vůči některým cho-
robám, zvýšení výnosů, zlepšení technologických i senzoric-
kých vlastností.

Úvahami o kvalitě bioprodukce, resp. biopotravin a o je-
jím nejednoznačném hodnocení chci upozornit jak výrobce, 
tak spotřebitele na to, že obecně došlo při jejich propagaci 
k odchýlení od původní fi lozofi e ekologického hospodaření. 
Šlo, jak je uvedeno výše, tímto způsobem hospodaření o ná-
vrat k přírodě, o ochranu životního prostředí a tím o zdravější 
život. Za to jsme byli ochotni platit, protože takové hospoda-
ření v dnešní době vyžaduje vyšší náklady.

Nesnažme se dokazovat za každou cenu, že ekologic-
ká produkce je lepší než ta konvenční. Už víme, že v něčem 
ano, v něčem ne. Při její propagaci sázejme na to ano, kterým 
je hlavně ta původní fi lozofi e. Díky technickému pokroku se 
nám samozřejmě nepodaří vrátit stav životního prostředí tak 
o sto let zpátky, kdy se ve své podstatě ekologicky hospodaři-
lo. Ale tím, že ekologicky budeme hospodařit, dnes můžeme 
k jeho očistě přispět. A zdravěji žít.  �
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Ministerstvo zemědělství ČR
Českomoravský svaz mlékárenský

Ústav technologie mléka
a tuků VŠCHT, Praha

V Y H L A Š U J Í
7 .  R O Č N Í K  S O U T Ě Ž E

„Mlékárenský 
výrobek roku 

2009“
I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ 

VÝROBKU

Do hodnocení „Mlékárenský výrobek roku 
2009“ mohou výrobní společnosti přihlásit vý-
robky, které byly uvedeny na trh v období od
1. dubna 2008 do 31. března 2009. Výrobky 
mohou být přihlášeny v těchto kategoriích: 

�  tekuté výrobky (mléka, smetanové
výrobky),

�  jogurty a zakysané výrobky včetně mléč-
ných nápojů,

� másla,
� tvarohy a tvarohové výrobky,
� sýry přírodní,
� sýry tavené,
� speciality (např. pudinky aj.).

Za nový výrobek je považován mlékárenský 
produkt, který byl nově vyvinut nebo u něj byla 
změněna receptura nebo technologie výroby, 
vzhled, anebo je prodáván ve výrazně změně-
ném obalu. Výrobek musí být vyroben na úze-
mí ČR. Každá společnost může přihlásit více 
výrobků. Přihlášky budou zasílány na adresu:

Českomoravský svaz mlékárenský
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10. 

V přihlášce bude uveden název výrobku, kate-
gorie, do které je přihlašován, popis a charak-
teristika výrobku, datum uvedení na trh, rozší-
řenost v obchodní síti, případně prodaný ob-
jem a podíl na trhu.

II. HODNOCENÍ
Výrobky budou hodnoceny komisí nezávis-
lých odborníků a zástupců pořadatelů. Od-
borným garantem je VŠCHT, Ústav techno-
logie mléka a tuků a Ústav chemie a analýzy 
potravin. Organizátor akce sdělí přihlášeným 
firmám data a podmínky pro předání vzorků 
k hodnocení. Za každý výrobek uhradí výrob-
ce správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Titul „Mlékárenský výrobek roku 2009“ bu-
de udělen v kategoriích, kde budou hodnoce-
ny minimálně tři přihlášené výrobky. Pořada-
telé si vyhrazují právo podle počtu přihláše-
ných výrobků ně které kategorie sloučit nebo 
zrušit.

POZOR!
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

DO 31. 3. 2009.
 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny 
na akci „Světový den mléka“ 26. května 2009.
Oceněným výrobcům předá diplomy ministr 
zemědělství České republiky.

Přihlášky budou rozeslány
všem mlékárenským společnostem v ČR.

Informace a přihlášky si můžete vyžádat
také u organizátora akce

Ing. Jiřího Kopáčka
mobil 602 271 315

e-mail: jkopacek@cheesespectrum.cz

V Y H LH L ŠA ŠA Š U J Í
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Nutriční
a jakostní hodnocení

biochleba
Doc. Ing. JAN HRABĚ, Ph.D.,

Ing. JITKA LEŽATKOVÁ,
Ing. MARTA SEVEROVÁ,

Ing. PAVLA PEČIVOVÁ,
ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÉHO INŽENÝRSTVÍ,

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ,
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

V článku je provedeno srovnání jakosti vybraných dru-
hů biochleba od výrobce se sídlem v Praze (v textu dále 

označen ALFA) se stejnými druhy biochleba konkurenč-
ního výrobce (označen jako BETA) a komerčními výrob-
ky (výrobky neekologického zemědělství, označen jako 
GAMA) zakoupenými v tržní síti. Hodnocení bylo pro-
vedeno na základě žádosti výrobce biochleba, konkrét-
ní jména výrobců v textu neuvádíme. Hodnocené vzorky 
chleba byly podrobeny chemické analýze (stanoven obsah 
vlhkosti, kyselost střídy, obsah těžkých kovů a vlákniny) 
a senzorické analýze.

Biozemědělství

Biozemědělství je pojem označující druh zemědělské 
produkce, při jejímž pěstování a výrobě jsou dodržována urči-
tá pravidla. Zákon o ekologickém zemědělství (Zákon č. 242/
2000 Sb. včetně úpravy 553/2005 Sb.) defi nuje tento způsob 
hospodaření takto: 

Ekologickým zemědělstvím se rozumí zvláštní druh ze-
mědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho 
jednotlivé složky stanovením omezení či zákazů používání lá-
tek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní 
prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, 
a který zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a na po-
hodu chovaných hospodářských zvířat.

V ekologickém zemědělství je zakázáno používat:
�  geneticky modifi kované potraviny a produkty z nich po-

cházející, s výjimkou léčiv a veterinárních přípravků,
�  jiné materiály a postupy pro zpracování bioproduktů nebo 

biopotravin, než stanoví prováděcí právní předpis.

Z aspektů ekologického zemědělství je možno výraznější 
zlepšení očekávat především v případě hygienické jakosti, vy-
jadřující zejména stupeň kontaminace produktů cizorodými 
a ostatními škodlivými látkami. Zdravotní hlediska jsou ko-
neckonců hlavní motivací zájmu spotřebitelů o biopotravi-
ny, což potvrdily průzkumy trhu v zahraničí. Ekologický způ-
sob pěstování rostlin dává předpoklady k tomu, aby produkty 
byly méně zatíženy např. toxickými kovy, rezidui pesticidů, 
mykotoxiny a dusičnany. 

Biopotraviny

Produkty získané v systému ekologického zemědělství 
se nazývají bioprodukty a biopotravinami. Zákon o ekologic-
kém zemědělství uvádí tyto dvě defi nice:
�  Bioprodukt je surovina, rostlinného nebo živočišného půvo-

du nebo hospodářské zvíře, získaná v ekologickém zeměděl-
ství podle předpisů Evropského společenství. 

  Bioprodukt je tedy přímý produkt ekologického zeměděl-
ství, určený k přímé spotřebě nebo dalšímu zpracování.

�  Biopotravina je potravina vyrobená za podmínek uvede-
ných v zákoně o ekologickém zemědělství a předpisech Ev-
ropských společenství, splňující požadavky na jakost a zdra-
votní nezávadnost stanovené zvláštními předpisy.

  Biopotravina je potravinářský výrobek zhotovený z bio-
produktů a dalších povolených surovin a pomocných lá-
tek. Biopotraviny rozdělujeme na biopotraviny, při jejichž 
výrobě bylo použito více než 95 % hmotnosti nebo objemu 
bioproduktů, a na biopotraviny, při jejichž výrobě bylo po-
užito méně než 95 %, avšak alespoň 70 % hmotnosti nebo 
objemu bioproduktů. Takovou biopotravinu je výrobce po-
vinen navíc označit také údaji o procentickém obsahu jed-
notlivých složek pocházejících z ekologického zemědělství 
nebo přechodného období.

Kvalita bioproduktů

Kvalita bioproduktů je na rozdíl od konvenčních zeměděl-
ských komodit určována kvalitou celého zemědělského systé-
mu a zpracovatelského postupu. Chápání pojmu kvality v eko-
logickém zemědělství je poněkud odlišné a defi nice kvality 
zahrnuje obsah širší o nové morálně etické a sociopsychologic-
ké aspekty. Pojem kvality zahrnuje v tomto případě i hodnotu 
celého produkčního procesu a systému, ve kterém se odehrává 
a jímž působí na životní prostředí. Kvalita biopotravin není do-
sud nikde ve světě legislativně defi nována, pochopitelně kromě 
základního požadavku, že byly vyprodukovány a kontrolovány 
podle zásad IFOAM. Musí ovšem splňovat limity příslušných 
jakostních a hygienických norem pro běžné potraviny.

Specifikace hodnocených vzorků

Chemická analýza a senzorické hodnocení bylo pro-
vedeno u 4 druhů chleba a výrobců označených jako ALFA, 
BETA, GAMA. Od každé fi rmy byl vybrán chleba: 
�  pšeničný nebo pšenično-žitný, 
�  špaldový, 
�  žitný, 
�  toustový. 

U biochlebů byla použita technologie vedení těsta po-
mocí prefermentů, jako základ pro výrobu chlebového těsta 
byl použity kvasné předstupně (prefermenty, kvas).
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Výsledky analýz a jejich hodnocení

V rámci chemických analýz byla stanovena vlhkost, ky-
selost, procentický obsah celkové vlákniny a obsah těžkých 
kovů (rtuť, kadmium). 

Tabulka č. 1    Výsledky stanovení obsahu vlhkosti jednotli-
vých druhů chleba (%)

Druh chleba
Pšenično- 

žitný
(%)

Špaldový
(%)

Žitný
(%)

Toustový
(%)

Biopekárna ALFA 45,9 50,5 46,0 39,0
Biopekárna BETA 47,6 42,7 44,5 47,7
Pekárna GAMA 39,8 43,7 46,7 40,8

Tabulka č. 2    Výsledky kyselosti střídky jednotlivých dru-
hů chleba

Druh chleba

Pšenično- 
žitný

(mmol/
kg)

Špaldový
(mmol/

kg)

Žitný
(mmol/

kg)

Toustový
(mmol/

kg)

Biopekárna ALFA 77,31 86,89 103,08 31,71
Biopekárna BETA 79,79 95,15 88,21 39,15
Pekárna GAMA 48,07 87,72 74,34 53,52

Výsledky obsahu vlhkosti a kyselosti byly komentovány 
v souvislosti s hodnocením senzorické kvality, kde jsou vní-
mány spotřebiteli nejintenzivněji. Zjištěné hodnoty obsa-
hu vlhkosti jsou vyrovnané u většiny chlebů, větší odchylky 
jsou u vzorku špaldového chleba a toustového chleba pekár-
ny ALFA. Kyselosti střídy jsou významně odlišné u pšenično-
žitného chleba pekárny GAMA a žitného chleba biopekárny 
ALFA. Porovnáme-li dopad uvedených odchylek na senzoric-
kou jakost, pak lze deklarovat, že jak vysoká, rovněž tak i níz-
ká kyselost se projevila ve sníženém hodnocení (přijatelnosti) 
chlebů. Vyšší obsah vlhkosti u chleba je přijímám hodnotiteli 
rozdílně.

Limitní hodnoty pro obsah rizikových prvků v potravi-
nách stanovuje vyhláška MZe č. 305/2004 Sb. Hodnoty ob-
sahu rtuti byly u všech druhů chleba pod limitem stanoveným 
vyhláškou. Výrobky, u nichž byly použity suroviny vypěsto-
vané konvenčním zemědělstvím, měly však hodnoty obsahu 
rtuti vyšší jak u chlebů z biopekáren. 

Limitní hodnota kadmia pro chléb je stanovena ve výši 
0,1 mg/kg.

Tabulka č. 3   Výsledky obsahu kadmia u jednotlivých dru-
hů chleba

Druh chleba
Pšenično- 

žitný
(mg/kg)

Špaldový
(mg/kg)

Žitný
(mg/kg)

Toustový
(mg/kg)

Biopekárna ALFA 0,2 0,2 0,2 0,2
Biopekárna BETA 0,1 0,1 0,1 0,2
Pekárna GAMA 0,2 0,2 0,2 0,1

 
Povolený obsah kadmia byl překročen u 8 vzorků z 12, 

tj. u 66,7 %. Limitní hodnota obsahu kadmia nebyla dodrže-
na u všech vzorků biopekárny ALFA a u 3 vzorků konvenční 
produkce od pekárny GAMA. Jedná se o překvapující zjištění, 
zejména z pohledu biovýrobce ALFA. Předpokládáme, že se 
nejedná o systémový nedostatek (absence důsledné kontroly 
u dodavatele mouky), ale o jednorázové zjištění. 

Vláknina potravy byla stanovena enzymově gravimet-
rickou metodou.

Tabulka č. 4     Výsledky celkové vlákniny jednotlivých dru-
hů chleba v sušině 

Druh chleba
Pšenično-

žitný
(%)

Špaldový
(%)

Žitný
(%)

Toustový
(%)

Biopekárna ALFA 14,36 10,37 16,36 *
Biopekárna BETA 12,04 11,81 9,55 11,55
Pekárna GAMA 15,03 16,87 12,39 9,63

* nebylo možné danou metodou stanovit celkovou vlákninu 

Nejvyšší hodnoty byly stanoveny u vzorků chleba z pe-
kárny GAMA, zejména špaldového. Výrobce dle interního vy-
jádření používá přídavek vlákniny (pravděpodobně jablečné) 
do těsta. U biochlebů je přídavek vlákniny podmíněn použi-
tím vlákniny získané z bioproduktů, což možnosti jejího pří-
davku samozřejmě limituje.

Senzorické hodnocení chlebů

K senzorickému hodnocení bylo použito 12 vzorků chle-
ba. Ke každému druhu konvenčního výrobku byly přidány do 
trojice stejné dva druhy chleba z ekologického zemědělství. 
Vybraných 12 vzorků chleba bylo rozděleno do dvou skupin. 
První skupina obsahovala 6 vzorků, a to pšeničnožitné a špal-
dové chleby. Druhá rovněž 6 vzorků, a to žitné a toustové 
chleby. Byla provedena pořadová preferenční zkouška a dále 
hodnoceny senzorické deskriptory textury chlebů − suchost, 
šťavnatost a pocit při polykání chlebů, a to první den po upeče-
ní a pátý den po upečení (na konci doporučené spotřeby).

Vzorky chlebů byly hodnoceny panelem 12 a 20 vybra-
ných posuzovatelů. Chleby byly hodnoceny v pořadí od nejví-
ce preferovaného (pořadí 1) po nejméně preferovaný (pořa-
dí 6). Vlastní vyhodnocení bylo provedeno na základě součtu 
pořadí všech hodnotitelů a statistického vyhodnocení celého 
souboru pomocí Friedmanova testu.

První den po upečení byl ze souboru pšeničnožitného 
a špaldového chleba hodnotiteli vyhodnocen jako nejprefero-
vanější špaldový chléb pekárny GAMA, další pořadí bylo pše-
ničnožitný chléb (GAMA), pšeničnožitný biochléb pekárny 
BETA, pšeničný chléb biopekárny ALFA, špaldový biochléb 
BETA a nejméně preferovaným špaldový chléb ALFA. 

Statistické vyhodnocení průkaznosti rozdílů mezi vy-
hodnocenými vzorky na 5% hladině významnosti bylo prove-
deno Friedmanovým testem. 

Tabulka č. 5     Výsledky vyhodnocení souboru pšeničnožit-
ného a špaldového chleba 1. den po upečení 
pomocí Friedmanova testu

Výrobek A B C D E F
A
B S
C S S
D R R R
E S R R S
F R S S R R

R −  s 95% spolehlivostí byly zjištěny statisticky významné 
rozdíly v preferencích

S −  s 95% spolehlivostí nebyl prokázán statisticky význam-
ný rozdíl v preferencích
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A − pšeničný ALFA
B − pšeničnožitný (BETA)
C − pšeničnožitný (GAMA)
D − špaldový (ALFA)
E − špaldový (BETA)
F − špaldový (GAMA)

Průkazné statistické rozdíly v souboru hodnocených 
vzorků, tj. rozdíly v preferencích, byly zjištěny u vzorků A-D, 
A-F, B-D, B-E, C-D, C–E, D-F a E-F.  Výsledky lze deklarovat 
v návaznosti na výsledky výše uvedené, tzn. že nejpreferova-
nější byl špaldový chléb pekárny GAMA a pšeničnožitné chle-
by pekárny BETA a GAMA, které se významně odlišovaly od 
dalších výrobků.

Pátý den po upečení preference chlebů zůstaly stejné 
mimo 5. a 6. pořadí, kde došlo ke změně pořadí špaldového 
chleba ALFA (5) a špaldového chleba BETA (6).

U souboru žitných a toustových chlebů bylo první den 
po upečení dosaženo pořadovým preferenčním testem pořadí 
od nejvíce až po nejméně preferovaný chléb: žitný biochleba 
(BETA), žitný konvenční (GAMA), toustový chleba (ALFA), 
žitný biochléb (ALFA), toustový biochléb BETA a toustový 
chléb (GAMA).

Tabulka č. 6    Vyhodnocení souboru žitného a toustového 
chleba 1. den po upečení pomocí Friedma-
nova testu

Výrobek A B C D E F
A

B S

C S S

D S S S

E S S S S

F S S S S S

R −  s 95% spolehlivostí statisticky významné rozdíly v prefe-
rencích

S −  s 95% spolehlivostí nebyl prokázán statisticky význam-
ný rozdíl v preferencích

A −  žitný (ALFA)
B −  žitný (BETA)
C −  žitný (GAMA)
D −  toustový (ALFA)
E −  toustový (BETA)
F −  toustový (GAMA)

Z uvedeného hodnocení vyplývá, že u souboru žitných 
a toustových chlebů nebyly zjištěny statisticky významné roz-
díly, tzn. že rozdíly v jakosti (preferencích) nebyly hodnotiteli 
vnímány jako významné.

Pátý den po upečení byly výsledky minimálně odlišné 
od prvního hodnocení, pouze žitné chleby byly na prvních 
třech místech a jako poslední se umístily toustové chleby. Vý-
sledky hodnocení jsou konzistentní, protože toustové chleby 
rychleji stárnou (vysýchají) a tím samozřejmě ztrácejí na kva-
litě, a u žitného chleba (GAMA), jak již bylo dříve uvedeno, 
byla zjištěna vysoká kyselost střídky, což vnímají hodnotitelé 
méně přijatelně.

Dále byly hodnoceny deskriptory textury chleba, tj. su-
chost, šťavnatost a pocit při polykání chleba. Největší změny 
byly patrny ve šťavnatosti chlebů, zejména špaldových. Ten-
to znak úzce souvisí se suchostí chleba, kde významné změny 
byly zjištěny jak u žitných, rovněž tak, avšak v omezeném roz-
sahu, u špaldových a pšeničnožitných chlebů.

Závěr

Výsledky hodnocení biochleba a jeho komparace s vý-
robky konvenčními prokázaly obecnou platnost defi nice, že 
kvalita bioproduktů je na rozdíl od konvenčních zeměděl-
ských komodit určována kvalitou celého zemědělského systé-
mu a zpracovatelského postupu. Komparace těchto výrobků 
by vyžadovala samozřejmě poněkud rozsáhlejší soubor hod-
nocených vzorků a stanovení analytických markerů, např. 
dalších minerálních prvků, příp. rozpustné vlákniny, amino-
kyselinové skladby bílkovin, obsah lepku u pšeničné mouky 
aj. Uvedené ukazatele lze však vylepšit u konvenčních výrob-
ků přídavky zlepšujících látek, takže toto srovnání nemusí být 
plně objektivní. U bioproduktů by přídatné komponenty mu-
sely být produkty ekologického zemědělství.

U senzorické hodnoty (neporušenost, velikost, barva, 
odrůdová čistota, vůně, chuť atd.) hraje velmi závažnou roli 
obchodní jakostní klasifi kace pro jednotlivé druhy produktů. 
Optimální vnější senzorické vlastnosti jsou u většiny produk-
tů daleko snadněji dosažitelné v konvenční výrobě. Výsledky 
senzorického hodnocení tyto závěry částečně potvrdily. Sta-
tisticky významné rozdíly v senzorické jakosti mezi biochleby 
a chleby z konvenční výroby sice zjištěny nebyly, více prefero-
vané však byly výrobky konvenční produkce.

Z aspektů ekologického zemědělství je možno výraznější 
zlepšení očekávat především v případě hygienické jakosti, vy-
jadřující zejména stupeň kontaminace produktů cizorodými 
a ostatními škodlivými látkami. Ekologický způsob pěstová-
ní rostlin dává předpoklady k tomu, aby produkty byly méně 
zatíženy např. toxickými kovy, rezidui pesticidů, mykotoxiny 
a dusičnany.  Poměrně jasná je situace v oblasti těžkých kovů, 
jejichž obsah v produktech je dán jejich výskytem v prostře-
dí a dostupností pro rostliny, nikoliv způsobem pěstování − 
ekologicky či konvenčně. Kadmium je rostlinami přijímáno 
více z půdy. V minulých letech zvyšovala koncentraci kadmia 
v půdách též aplikace fosforečných hnojiv, na jejich výrobu se 
použily suroviny z některých oblastí, kde je výskyt kadmia vy-
soký. Tyto suroviny se již delší dobu nedovážejí, takže nová 
kontaminace půd nehrozí, mohou se ovšem lokálně projevit 
doznívající účinky, což je pravděpodobně i příčina zvýšeného 
obsahu kadmia u sledovaných vzorků biochleba, rovněž tak 
vzorků z konvenční produkce. 

V posledních letech je v celém světě ostře sledovaná hy-
gienická hodnota cereálií z hlediska jejich mikrobiologic-
ké a mykotoxikologické kvality. Souvisí to s vývojem nových 
potravin a rostoucími požadavky na jejich skladovatelnost, 
s využíváním obilnin do některých dietních potravin, rovněž 
v dětské výživě a v neposlední řadě i se vzrůstající přecitlivě-
lostí populace na alimentární alergeny. Největší riziko při-
nášejí některé plísně napadající zrno buď již v průběhu jeho 
tvorby na poli, při a těsně po sklizni, anebo při skladování 
v nevhodných podmínkách, produkující sekundární metabo-
lické produkty – mykotoxiny.  �
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Slabá místa 
oku 2009kých maloobchodníků jsou 

h a moravských spotřeb-

ačky v poslední době 

i lidí ze světové fi-

mými důsledky. 
ou český ma-

míní Jurač-
další b-

Drůbežářského závodu Klatovy a. s. Ing. Milan Říha, (uprostřed) převzal z rukou prezi-

Miroslava Tomana, CSc., (druhý zleva) 10. 12. 2008 národní značku kvality KLASA. 

ditel SZIF Ing. Tomáš Révész (první zprava) a ředitelka odboru vnější komunikace

Půtová (druhá zprava). Vlevo Ing. Stanislava Kolářová, samostatný technolog 

pěšnou snahou zachovat program Školní

přesvědčeni, že jeho zrušení bud

dy nejen na zdraví a utvář

h návyků u dětí
z Evropsklní

CSc.

ářské komory ČR

Potravizpravo

travi
Číslo 1 • Ročník X • 13. ledna 2009 • Cena 2

tí kolo žádostí
programu Rybářství

o v únoru 2009
ho působení v oboru. Oproti předchozímu 

yla výrazně navýšena možnost proplá-

jů na technickou dokumentaci, která

uje náročné zpracování. Změna na-

stavení omezení počtu pořizova-

ichž podporu budou v tom-

ti o dotaci, se předpoklá-

přispějí k posílení kon-

ybářství. Předmětem 

modernizace strojů 

2.4

Příjem žád
probíhat v obdo

příslušných region

dělského intervenční

čí dne 2. března 2009 v

Úplné znění Pravidel j

nické podobě na internetové

zemědělství www.mze.cz (rubri

a národní dotace, podrubrika Evr

fond – EFF) a rovněž na stránkách St

dělského intervenčního fondu www.szif

Operační program Rybářství.

Ministerstvo zemědělství upozorňuje pot

ální žadatele o dotaci, že dne 22. 12. 2008 by

zveřejněna definitivní verze Pravidel, která oproti 

předchozí verzi doznala určitých změn. 
Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

investování 
do udržitelného rybolovu

Slabikář koření
Koření patří od nepaměti dodnes k nezastupitelné slož-

ce kulinářské úpravy jídel. Koření je „korunkou“ při 
ochucení a jeho výsadou je umění nedat jej mnoho ani 
málo a jen vytříbený a snad i trochu mlsný jazýček „ví“, 
jak na to. A je jedno, je-li to kuchařčin v kuchyni při přípra-
vě nedělního oběda, anebo míchačův u kutru v masné vel-
kovýrobě. Není možné nepřipomenout v souvislosti s ko-
řením lidovou moudrost, jejímiž nositelkami byly v ne tak 
dávné minulosti báby kořenářky, co sbíraly jak rostliny 
léčivé, tak také aromatické rostliny z našeho zeměpisné-
ho pásma, včetně dovedností, jak je uchovat pro celoroční 
používání v kuchyni a pak jak je prakticky dávkovat. Ale
vrchol využívat správné druhy koření a umět „kořenit“ 
naši krmi přinesly do našich zemí až objevy východních 
zemí, kde například Benátské knížectví patřilo již ve
12. století k nejbohatším státům světa té doby, právě ze-
jména díky obchodu s takzvaným exotickým kořením 
a jeho dovozu do tehdejší Evropy. Exotické koření do-
dnes tvoří významnou část celého sortimentu používa-
ného koření, a to jak v našich kuchyních, tak také, anebo 
zejména − při průmyslové výrobě potravinářských vý-
robků.

S velkou chutí a pří-
mo s odborným nadše-
ním předkládáme od-

borné, ale i laické veřejnosti nový seriál v našem časopisu 
s názvem „Slabikář koření“. Idea o této realizaci vznik-
la při návštěvě našich redakčních pracovníků u pana 
Ing. Jana Švejnohy, jednatele společnosti NORBERT
SCHALLER, spol. s r. o., v Praze v listopadu minu-
lého roku. Právě on přišel s tímto námětem. Nejen-
že byl na místě vymyšlen název seriálu, jehož první část 
Vám čtenářům dnes předkládáme, ale také vytipován
zdroj, z něhož bude při těchto prezentacích čerpáno. 
A tímto zdrojem je odborný archiv společnosti WIBERG 
GmbH. 

Rakouská společnost WIBERG
GmbH se sídlem v Salzburgu je dyna-
micky se vyvíjející nadnárodní firmou 
v oboru zpracování přírodního koře-
ní, bylinek, přídatných a pomocných lá-
tek pro potravinářský průmysl a gas-
tronomii. Firma byla založena v roce 

1947 Wilhelmem Bergerem a v současné době fi rmu vede jeho 
vnuk. Mateřská fi rma se postupem času rozšířila za hranice 
Rakouska, výrobní závody má v německém Freilassingu, ka-
nadském Torontu a v americkém Los Angeles. Výrobky jsou 
exportovány do 74 zemí světa. Filozofi í fi rmy je vyrábět kva-
litní a bezpečné produkty z hlediska zdraví člověka, ale i vy-
soké spolehlivosti ve výrobě potravin. Společnost WIBERG
zaručuje kvalitu svých výrobků vlastnictvím certifikátů ISO 
9001 : 2000, Bio-certifi kátu na koření, BCS, Austria Bio garan-
ce, Halal − certifi kátu a rakouských ocenění za úspěšně vede-
nou velkou rodinnou fi rmu. Na prodej produktů fi rmy WIBERG 
má v České republice výhradní zastoupení fi rma NORBERT 
SCHALLER, spol. s r. o., Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9.

Takže milí čtenáři, správný školní slabikář musí za-
čínat prvním písmenkem abecedy. A tak i „Slabikář koře-
ní“ začíná kořením s počátečním písmenem „A“. A je to 
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Potravinářský
zpravodaj

List
pro potravinářský 
průmysl
a obchod
List míří k nejširšímu okruhu 
podnikatelů a manažerů 
v potravinářském průmyslu, 
obchodu s potravinářskými 
výrobky, potravinářskými 
surovinami, potravinářskou 
technikou a technologiemi, 
obalovými a dalšími materiálovými 
vstupy do výroby potravin 
a službami pro potravinářský 
průmysl. Odebírají jej také poslanci 
Parlamentu ČR a senátoři Senátu 
ČR, naše distribuce zajišťuje také 
dodávky listu orgánům státní 
správy, především Ministerstvu 
zemědělství ČR, Ministerstvu 
průmyslu a obchodu ČR, 
Ministerstvu zdravotnictví ČR 
a Ministerstvu životního prostředí 
ČR. Významnou čtenářskou obcí 
jsou pracovníci obchodních řetězců 
a dalších odběratelů a prodejců 
potravinářských výrobků, kteří 
využívají informace v listu pro 
marketingové účely.
Část výtisků je odebírána 
odbornými školami (učiliště, střední 
školy, vyšší odborné školy, vysoké 
školy a univerzity), které v mnoha 
případech využívají náš list jako 
učební pomůcku. Řada výtisků je 
adresována na Slovensko. Máme 
své čtenáře i v zahraničí, např. naše 
krajany v USA a Austrálii.



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t 37
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
0

9
v ý ž i v a

S l a b i k á ř  k o ř e n í

přestože k největším vývozcům patří vedle Řecka jižní Rusko 
a Střední i Jižní Amerika.

Druhy

Sladce vonící anýzová rostlina patří do čeledi miříkovi-
tých. Z jemných bílých květů vznikají malá, oválná semena. 
Sklizeň anýzu je od srpna do září. Rostliny se sečou za ran-
ní rosy – opatrnost je na místě, neboť plody velmi lehce opa-
dávají. Plody se nechávají dozrát a po usušení se mlátí jako
obilí.

Chuť

Anýz poznáme podle výrazně kořeněné chuti se sladkým 
nádechem. V několika evropských zemích získal anýz novější 
název „sladký kmín“.

Použití

Ve střední Evropě se anýz přidává do vánočního cuk-
roví, chleba a pečiva. V zemích Středomoří anýz najdeme 
převážně ve vysokoprocentních likérech a pálenkách, které 
se podávají jako aperitiv či digestiv. Ve Francii je vyhlášený 
Pastis, v Řecku Ouzo a v Itálii legendární Sambuca. Anýz je 
nepostradatelný také při nakládání červené řepy, červeného 
zelí, při zavařování některého ovoce a přidává se i do švestko-
vých povidel. Mimo to se anýz používá do různých polévek, 
k vepřovému masu a do čerstvých salátů. Pokrmům dodává 
příjemné aroma.

Zdraví

Anýz je v lidové medicíně velmi doporučovaným pro-
středkem, zejména v boji proti bolestem, při onemocnění dý-
chacích cest, proti kašli. Pomáhá při žaludečních a střevních 
potížích a je dobrý proti nadýmání.

Také anýzovému oleji je připisován zvláštní účinek. 
Postaví-li se aromalampa vedle postele, odstraní nespavost
a neklid a spolehlivě zažene špatné sny.  �

Anýz

Již dávno lidé uměli ocenit 
charakteristickou chuť aný-

zu a jeho blahodárný účinek na 
lidské zdraví. Dnes v našich ze-
měpisných šířkách toto koření 
upadá v zapomnění – neprá-
vem, neboť anýz propůjčuje 
chlebu i pečivu nezaměnitel-
né aroma. Obohacuje také mi-
lostný život a přináší lukulské 
požitky velkého formátu.

Historie

Nejen v oblasti kulinářské a parfumářské, ale také v pří-
rodním léčitelství má anýz dlouhou historii. První doložené 
důkazy o rozmanitém užívání pochází již ze starověku.

Při vykopávkách na Santorini byly nalezeny pozůstat-
ky, které svědčily o užívání anýzu již v 16. stol. př. n. l. Napří-
klad staří Kréťané kořenili svá vína vedle koriandru a jalovce 
také anýzem. V antickém Římě bylo toto aromatické koření 
žádoucí přísadou především do jemného pečiva. Koláče urče-
né pro slavnostní příležitosti byly tradičně kořeněny anýzem. 
Také v římském koloseu si lidé dopřávali anýzovou pochout-
ku – tu a tam sloužila divákům gladiátorských zápasů jako 
osvěžující žvýkací pochutina. Do střední Evropy se koření do-
stalo s mnichy benediktýnského řádu v 8. stol. n. l. Zvláštního 
rozkvětu dosáhl anýz ve středověku, kde mu byl připsán roz-
manitý magický účinek. Jako afrodiziakum měl kromě toho 
také přinášet elán oslabenému milostnému vztahu.

Původ

Původním domovem anýzu byla východní oblast Středo-
moří, kde mu teplé klima náramně prospívalo. Hodně slunce 
v době květu umožňovalo anýzu dobrý růst a rozvoj silného 
aroma. I dnes se anýz pěstuje v pásmech mírného klimatu, 
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Brenntag CR s. r. o.
Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9

Tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589
e-mail: food@brenntag.cz

Firma Brenntag CR s. r. o. zastupuje na českém trhu
celou řadu významných světových výrobců

potravinářských aditiv a ingrediencí:

� Aromata GIVAUDAN
� Přírodní barviva 
� Glukózové sirupy
 �    Glukózovo-fruktózové (izoglukóza) – náhrada cukru 

(ISOSUGAR®)
 �    Glukózové sirupy s obsahem fruktózy do 9% - F9 

(GLUCAMYL®)
 �    Škrobové sirupy (GLUCAMYL®)
 �    Tekutá dextrosa (AMYDEX®)
� Kakaový prášek odtučněný
� Karamel – tekutý, krystalický, aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza (MERISWEET®) a fruktóza (FRUITOSE®)
� Lecithin – práškový i tekutý
 �    sojový
 �    řepkový
� Lepek – nově také v bio-kvalitě
 �    Organický přírodní lepek
� Maltodextriny (MALTOSWEET®)
� Modifikované kukuřičné škroby – E 1422, E 1442
 �    za tepla rozpustné
 �    instantní
 �    instantní granulované
� Nativní kukuřičný a pšeničný škrob (MERIZET®)
� Oleoreziny a koření
� Pufované cereálie
� Sušené glukózové sirupy (MALTOSWEET®)
� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 �    demineralizovaná 
 �    delaktózovaná 
� Sorbitol
 �    tekutý
 �    práškový
�  Speciální mouky tepelně upravené zahušťující za studena

(MEREL®-pšeničná, GRASMUS® - kukuřičná)
� Vitamíny,  minerální látky (jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny 
 �     rozpustné (inulín - FRUTAFIT®, Polydextróza STA-LITE®)
 �    nerozpustné (pšeničná, hrachová, tomatová, citronová, 

pomerančová, pohanková, Fava)
� Vonné látky- vanilin, ethylvanilin, sušený kokosový creamer
�  Zahušťovadla a stabilizátory (FRIMULSION® – směsi; želatina, 

guarová guma, xanthan, karagenany, arabská guma, LBG, 
pektiny, mikrokrystalická celulóza, CMC celulosová guma
- AKUCELL®, agar, methylcelulosa 
a hydroxypropylmethylcelulosa - METHOCEL®)

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ!
OD 1. 11. 2008 DOŠLO KE ZMĚNĚ NÁZVŮ

PRODUKTŮ TATE & LYLE.
VŠECHNY PRODUKTY ZŮSTÁVAJÍ V NABÍDCE.

Starý název Nový název

MERITOSE MERISWEET

MALDEX

GLUCODRY
MALTOSWEET

MYLOSE

GLUCOMALT

ISOSWEET

GLUCOPLUS

GLUCOSWEET

GLUCAMYL

MERITENA MERIZET
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Zákon o státní 
zemědělské 

a potravinářské 
inspekci

– aktuální znění
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE, 
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA 

BRNO

Zákonem č. 120/2008 Sb. byl také novelizován zákon
č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, a na 
základě zmocňovacího ustanovení bylo vydáno úplné znění 
zákona o SZPI jako zákon č. 2223/2008 Sb.

Zákon je strukturován ve 24 paragrafovaných ustanove-
ních a stanoví, že účelem zákona je zřízení Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce, která je správním úřadem podříze-
ným Ministerstvu zemědělství, a stanovit její působnost pro 
výkon státního dozoru.

Inspekci tvoří Ústřední inspektorát se sídlem v Brně, 
řídí jej Ministerstvo zemědělství ČR a jemu podřízené inspek-
toráty, tj. Středočeský a Hl. město Praha se sídlem v Praze, Ji-
hočeský a Vysočina se sídlem v Táboře, Plzeňský a Karlovar-
ský se sídlem v Plzni, Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí 
nad Labem, Královehradecký a Pardubický se sídlem v Hrad-
ci Králové, Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, Olo-
moucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.

Pro účely zákona se v ustanovení § 2 defi nuje kontrola, 
zemědělský výrobek, opatření, posudek, osvědčení a mo-
nitorování.

Ustanovení § 2 zákona č. 223/2008 Sb.

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  kontrolou zjišťování prováděné inspektorem, zda jsou pl-

něny požadavky stanovené zvláštními právními předpisy 
nebo přímo použitelnými předpisy Evropských společen-
ství, na jejichž základě ukládá inspektor opatření k od-
stranění zjištěných nedostatků a o nichž pořizuje proto-
kol,

b)  zemědělským výrobkem produkt zemědělské prvovýroby, 
s výjimkou živočišných produktů,

c)  opatřením úkony k odstranění zjištěných nedostatků, 
pozastavení nebo zákaz výroby nebo uvádění zeměděl-
ských výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových 
výrobků do oběhu, nařízení nebo provedení jejich zniče-
ní, zákaz používání obalů, přístrojů nebo zařízení, zá-
kaz užívání prostor, které nesplňují podmínky stanovené 
zvláštními právními předpisy, zajištění nebo uskladnění 
potravin nebo výrobků, které nesplňují požadavky stano-
vené zvláštními právními předpisy,

d)  posudkem na místě písemné vyhodnocení výsledků kont-
roly v místě provedené kontroly,

e)  osvědčením písemné potvrzení vystavené fyzické nebo 
právnické osobě o tom, zda zemědělské výrobky, potraviny 
nebo suroviny anebo tabákové výrobky splňují požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy, a to na její žá-
dost,

f)  monitorováním soustavné nebo výběrově účelové sledo-
vání zejména toxikologicky významných látek v zeměděl-
ských výrobcích, potravinách, surovinách a tabákových 
výrobcích.
Kontrola inspekce u fyzických a právnických osob (tj. 

kontrolovaných osob) je defi nována v ustanovení § 3 odst. 1 
až 6. Následující odst. 7 až 9 § 3 zákona upravuje povinnos-
ti provozovatele potravinářského podniku. Inspekce dále 
provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o Stát-
ním zemědělském a intervenčním fondu (zákon č. 256/2000 
Sb., o Státním zemědělském a intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Ustanovení § 3 zákona č. 223/2008 Sb.

(1)  Inspekce u fyzických a právnických osob (dále jen „kon-
trolované osoby“) kontroluje zemědělské výrobky a po-
traviny nebo suroviny určené k jejich výrobě (dále jen 
„suroviny“) anebo tabákové výrobky, přitom kontroluje 
zejména,

 a)  zda tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo suro-
viny anebo tabákové výrobky splňují požadavky sta-
novené zvláštními právními předpisy nebo mezi-
národními smlouvami, kterými je Česká republika 
vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárod-
ních smluv nebo ve Sbírce zákonů (dále jen „meziná-
rodní smlouvy“),

 b)  zda při výrobě nebo uvádění do oběhu těchto ze-
mědělských výrobků, potravin nebo surovin ane-
bo tabákových výrobků jsou dodržovány podmínky 
stanovené zvláštními právními předpisy nebo mezi-
národními smlouvami,

 c)  zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené 
zvláštními právními předpisy nebo mezinárodními 
smlouvami,

 d) zda nedochází ke klamání spotřebitele,
 e)  zda zemědělské výrobky, potraviny nebo suroviny 

anebo tabákové výrobky uváděné na trh jsou bez-
pečné,

 f)  zda nedochází k porušování práva osob, jimž svědčí 
ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpis-
ného označení zemědělských výrobků, potravin nebo 
surovin anebo tabákových výrobků nebo zaručených 
tradičních specialit,

 g)  zda kontrolované osoby plní povinnosti vyplývají-
cí pro ně z přímo použitelných předpisů Evropských 
společenství a plní úkoly vyplývající pro ni jako pro 
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orgán dozoru z přímo použitelných předpisů Evrop-
ských společenství, přičemž je pro zjednání nápravy 
protiprávního stavu oprávněna využívat i opatření 
v nich uvedená.

(2)  Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje, 
zda zásoby jí ohlášené podnikatelem podle zákona o po-
travinách a tabákových výrobcích odpovídají skutečnosti.

(3) Inspekce dále u kontrolovaných osob
 a)  zjišťuje nedostatky při výrobě nebo uvádění do obě-

hu zemědělských výrobků, potravin nebo surovin 
anebo tabákových výrobků a jejich příčiny,

 b)  kontroluje, zda čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo 
konzumní brambory splňují požadavky na jakost 
stanovené zvláštním právním předpisem a soulad 
a správnost údajů uvedených v průvodních dokumen-
tech,

 c)  ukládá opatřením povinnost odstranit zjištěné ne-
dostatky a stanoví lhůtu k jejich odstranění,

 d)  kontroluje splnění uložených opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků,

 e)  provádí kontrolu v pravidelných intervalech nebo 
při podezření z porušení právních předpisů,

 f)  kontroluje dodržování požadavků na osobní a pro-
vozní hygienu v rozsahu stanoveném přímo použi-
telným předpisem Evropských společenství o hygieně 
potravin a zvláštními právními předpisy.

(4)  Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle 
zvláštních zákonů

 a)  ukládá kontrolovaným osobám pokuty a opatření 
podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů,

 b)  provádí nebo zajišťuje podle zvláštního zákona pro-
vedení rozborů zemědělských výrobků, potravin nebo 
surovin anebo tabákových výrobků uvedených v od-
stavci 1 v laboratořích, které splňují podmínky pro 
provoz laboratoří stanovené v ČSN EN ISO/IEC 
17025; bylo-li rozborem zjištěno, že zemědělské vý-
robky a potraviny nebo suroviny určené k jejich vý-
robě anebo tabákové výrobky nesplňují požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy nebo mezi-
národními smlouvami, hradí náklady rozboru kon-
trolovaná osoba; v případě, že rozbor provedla in-
spekce, hradí kontrolovaná osoba náklady rozboru 
podle vyhlášky,

 c)  vydává na základě provedených rozborů podle pís-
mena b) posudky nebo osvědčení; vydání osvědčení 
podléhá správnímu poplatku,

 d)  vydává osvědčení pro zápis označení původu, země-
pisných označení a zaručených tradičních specialit 
do rejstříku; vydání osvědčení podléhá správnímu 
poplatku,

 e)  vydává osvědčení na čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu 
nebo konzumní brambory; vydání osvědčení podléhá 
správnímu poplatku,

 f)  vydává pro místně příslušný celní orgán závazné sta-
novisko podle § 7,

 g)  vede evidenci provozovatelů potravinářských podni-
ků,

 h)  spolupracuje s příslušnými správními úřady, or-
gány územní samosprávy, zahraničními instituce-
mi a s příslušnými orgány Evropské unie, jejíž spo-
lupráce je nezbytná pro výkon kontroly nebo vyplývá 
z mezinárodních smluv, a informuje je neprodleně 
o závažných skutečnostech, které narušují nebo jsou 

způsobilé narušit ochranu spotřebitele,
 i)  poskytuje informace o výsledcích své činnosti důleži-

tých pro ochranu spotřebitele,
 j) provádí monitorování,
 k)  ověřuje pro účely prováděných kontrol metody zkou-

šení podle dostupných vědeckých poznatků,
 l)   zajišťuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců,
 m)  vydává na žádost doklad o skutečnostech jí zjiště-

ných; vydání dokladu podléhá správnímu poplatku,
 n)  v případě, že vydání osvědčení nebo dokladu o sku-

tečnostech jí zjištěných vyžaduje laboratorní rozbor 
a tento rozbor provede laboratoř inspekce, uhradí 
žadatel jeho náklady stanovené vyhláškou, a to ve 
výši dle sazebníku náhrad za rozbory prováděné la-
boratořemi inspekce pro účely kontroly,

 o)  ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prová-
děním rozborů pro své potřeby; náklady vynaložené 
na ověření způsobilosti hradí pověřovaná laboratoř, 
přičemž výše náhrady vychází z propočtu nákladů 
spojených s provedenými úkony,

 p)  provádí bezúplatně ve svých laboratořích rozbory na 
žádost organizačních složek státu,

 q)  schvaluje po projednání s dotčenými správními úřa-
dy postup a způsob ozařování potravin a surovin io-
nizujícím zářením podle zvláštního právního předpi-
su,

 r)  informuje Komisi Evropských společenství o schvále-
ní ozařovny, předává související dokumentaci a infor-
muje Komisi Evropských společenství o případném 
pozastavení nebo odebrání rozhodnutí o schválení 
ozařovny,

 s)  informuje nejméně jednou ročně Komisi Evropských 
společenství o výsledcích kontrol prováděných u pro-
vozovatele ozařovny a ozářených potravinách nebo 
surovinách uváděných do oběhu, ve vztahu k pou-
žitým dávkám záření, dodržení stanovených limi-
tů v potravině podle jednotlivých druhů a ozářeném 
množství,

 t)  prověřuje, zda úprava balené pramenité vody pomo-
cí vzduchu obohaceného ozonem odpovídá požadav-
kům zvláštního právního předpisu,

 u)  provádí kontrolu při vstupu a dovozu potravin a su-
rovin ze třetích zemí,

 v)  je oprávněna vyžadovat od orgánů celní správy infor-
mace nezbytné pro výkon své kontrolní činnosti,

 w)  ověřuje odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost vin-
ných hroznů určených pro výrobu jakostního vína 
s přívlastkem a vydává o tom doklad,

 x)  provádí zatřiďování vín podle zvláštního právního 
předpisu,

 y)  rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů skli-
zených na vinici vysazené v rozporu s přímo použitel-
nými předpisy Evropských společenství nebo zvlášt-
ním právním předpisem, nebo produktů vyrobených 
z těchto vinných hroznů, 

 aa)  vydává doklady podle přímo použitelných předpisů 
Evropských společenství,

 bb)  rozhoduje o sestupnění jakostních vín stanovených 
oblastí za podmínek stanovených přímo použitelný-
mi předpisy Evropských společenství,

 cc)  zajišťuje odpovídající a pravidelnou odbornou pří-
pravu osob provádějících kontrolu shody podle pří-
mo použitelných předpisů Evropských společenství 
o kontrolách dodržování obchodních norem,

 dd)  provádí ověření souladu se specifi kacemi podle pří-
mo použitelných předpisů Evropských společenství 
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upravujících ochranu zeměpisných označení, ozna-
čení původu a zaručené tradiční speciality,

 ee)  v případě přeshraniční spolupráce provádí dozor 
a postupuje přitom podle příslušného předpisu Ev-
ropských společenství v rozsahu věcné působnosti 
zvláštních právních předpisů, kterými je promítnuta 
směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpi-
su.

(5)  Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě po-
skytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná oso-
ba zemědělský výrobek, potravinu nebo surovinu anebo 
tabákové výrobky prodává nebo za kterou ji pořídila, po-
kud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy 
byla seznámena se skutečností, že zemědělský výrobek, 
potravina nebo surovina anebo tabákové výrobky splnily 
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy nebo 
mezinárodními smlouvami. Náhrada se kontrolované 
osobě poskytne nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požá-
dala.

(6)  Inspekce provádí dodatečnou kontrolu podle přímo po-
užitelného předpisu Evropských společenství o úředních 
kontrolách. Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální 
částky nákladů dodatečné kontroly. O náhradě nákladů 
za dodatečnou kontrolu rozhodne inspekce.

(7)  Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhra-
dit náklady spojené s ověřením souladu se specifi kacemi 
podle přímo použitelných předpisů Evropských společen-
ství upravujících ochranu zeměpisných označení, označe-
ní původu a zaručené tradiční speciality před uvedením 
potraviny do oběhu. Zvláštní právní předpis stanoví výši 
paušální částky nákladů na ověření souladu se specifi ka-
cemi. O náhradě nákladů na ověření souladu se specifi ka-
cemi rozhodne inspekce.

(8)  Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky ná-
kladů, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin a su-
rovin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu 
Evropských společenství o úředních kontrolách. O náhra-
dě těchto nákladů rozhodne inspekce.

(9)  Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhra-
dit náklady, které vznikly v souvislosti s dovozem potravin 
a surovin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo pou-
žitelný předpis Evropských společenství. Zvláštní právní 
předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých 
v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí 
a prováděcí právní předpis stanoví výši nákladů za labo-
ratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li prováděn labo-
ratoří inspekce. O náhradě těchto nákladů rozhodne in-
spekce.

(10)  Inspekce dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle 
zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu.

Inspektoři SZPI jsou při výkonu kontrolní činnosti 
mimo oprávnění stanovené zvláštním zákonem (zákon č. 
582/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpi-
sů) oprávněni k činnostem stanoveným ustanovením § 4 
zákona.

Ustanovení § 4 zákona č. 223/2008 Sb.

(1)  Zaměstnanci inspekce pověření plněním jejích kontrol-
ních úkolů (dále jen „inspektoři“) jsou při výkonu kont-
rolní činnosti mimo oprávnění stanovená zvláštním záko-
nem oprávněni

 a)  odebírat u kontrolovaných osob vzorky zemědělských 
výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových vý-
robků k posouzení bezpečnosti a ke zjištění, zda tyto 
zemědělské výrobky, potraviny nebo suroviny anebo 
tabákové výrobky odpovídají požadavkům stanove-
ným zvláštními právními předpisy a mezinárodními 
smlouvami,

 b)  požadovat od kontrolovaných osob odstranění zjiště-
ných nedostatků nebo neprodlené provedení nezbyt-
ných opatření k jejich odstranění,

 c) ověřovat totožnost kontrolovaných fyzických osob,
 d)  ověřovat při kontrole právnických osob totožnost fy-

zických osob, které je při kontrole zastupují, jakož 
i oprávnění těchto osob k zastupování,

 e)  provádět na základě vlastního podnětu nebo podně-
tu jiného státního orgánu, dále na základě podnětu 
spotřebitele nebo jiné osoby, která prokáže právní 
zájem ve věci, kontrolu dodržování zákazu klamání 
spotřebitele,

 f)  vydávat posudky na místě,
 g) vydávat osvědčení podle § 3 odst. 4 písm. e),
 h)  požadovat od pracovníků přicházejících do přímého 

styku s potravinami předložení zdravotních průka-
zů,

 i)  pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, 
které jsou jim předkládány ke kontrole,

 j)  pořizovat v souvislosti s prováděnou kontrolou foto-
dokumentaci,

 k)  odebírat vzorky v rámci své působnosti za účelem 
monitorování,

 l)  vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předlo-
žení dokumentace potřebné k posouzení, zda nedošlo 
k porušení zákazu klamání spotřebitele,

 m)  při kontrole internetové nebo jiné formy zásilkové-
ho prodeje provést na základě pověření inspektorátu 
kontrolní nákup.

(2)  Inspektoři se při plnění svých povinností prokazují průka-
zy inspekce bez vyzvání.

Činnost inspektora SZPI na základě výsledků prove-
dené kontroly postupuje ve smyslu ustanovení § 5 zákona. 
Inspektor může na podle tohoto výsledku činnost zakazovat, 
ukládat opatření, nařizovat nebo provádět některé činnos-
ti, včetně povolování vybraných činnosti a zajišťování. Usta-
novení § 5 zákona defi nuje činnost inspektora v jednotlivých 
částech odst. 1 až 10.

Ustanovení § 5 zákona č. 223/2008 Sb.

(1)  Inspektor na základě výsledků provedené kontroly kont-
rolované osoby

 a) zakáže
 1.  výrobu nebo uvádění do oběhu zemědělských výrob-

ků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrob-
ků, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo 
suroviny anebo tabákové výrobky nesplňují požadav-
ky stanovené zvláštními právními předpisy anebo 
mezinárodními smlouvami,

 2.  používání obalů, přístrojů a zařízení, ke kterým není 
přiloženo písemné prohlášení podle zvláštního práv-
ního předpisu nebo jsou používány v rozporu s úda-
ji uvedenými v tomto prohlášení nebo zjevně neodpo-
vídají požadavkům stanoveným zvláštními právními 
předpisy,
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 3.  užívání prostor pro výrobu a uvádění do oběhu země-
dělských výrobků, potravin nebo surovin anebo ta-
bákových výrobků, pokud nesplňují podmínky, které 
umožňují uchovat zdravotní nezávadnost potravin,

 b)  nařídí nebo provede po prokázaném zjištění zdravot-
ně závadných zemědělských výrobků, potravin nebo 
surovin anebo tabákových výrobků jejich zničení, a to 
na náklad kontrolované osoby, pokud není zvláštním 
právním předpisem stanoveno jinak,

 c)  uloží opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
 d)  uloží opatření k zajištění nabízených, prodávaných 

nebo skladovaných zemědělských výrobků, potravin 
nebo tabákových výrobků, označených nebo nabíze-
ných klamavým způsobem,

 e)  pozastaví uvádění do oběhu zemědělských výrobků, 
potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků při 
podezření, že jsou jiné než zdravotně nezávadné,

 f)  uloží opatření o způsobu zpracování vinných hroznů 
sklizených na vinici vysazené v rozporu s přímo po-
užitelnými předpisy Evropských společenství nebo 
zvláštním právním předpisem, nebo produktů vyro-
bených z těchto vinných hroznů, 

 g)  uloží opatření provádět na náklady kontrolované 
osoby po určitou dobu rozbory v laboratoři splňující 
podmínky stanovené v ČSN EN ISO/IEC 17025, a to 
při zjištění zdravotně závadných potravin nebo při 
podezření, že se jedná o zdravotně závadné potravi-
ny,

 h)  v případě zjištění protiprávního jednání, kterého se 
kontrolovaná osoba dopustila na území Evropských 
společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský 
hospodářský prostor, a které poškozuje nebo může 
poškodit společný zájem spotřebitelů, takové jednání 
opatřením zakáže.

(2)  Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor kontrolo-
vané osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam. 
V případě uložení opatření k zajištění uvede v písemném 
záznamu též důvod zajištění, popis zajištěných zeměděl-
ských výrobků, potravin anebo tabákových výrobků a je-
jich množství.

(3)  Pokud kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle 
odstavce 2 nesouhlasí, může proti němu podat nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opat-
řením námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek.

(4)  O podaných námitkách rozhodne ředitel inspektorátu ve 
lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení ná-
mitek. V uvedené lhůtě s rozhodnutím seznámí kontrolo-
vanou osobu. Rozhodnutí ředitele o námitkách je koneč-
né. Tím není dotčeno právo uplatnit přezkoumání soudní 
cestou.

(5)  Inspektor povolí obnovení výroby zemědělských výrobků, 
potravin nebo tabákových výrobků nebo jejich uvádění do 
oběhu nebo použití surovin k jejich výrobě anebo používá-
ní obalů nebo vadných přístrojů nebo zařízení, které byly 
zakázány podle odstavce 1 písm. a), pokud byl závadný 
stav odstraněn; souhlas musí být vydán neprodleně, nej-
později však do 30 dnů ode dne oznámení odstranění zá-
vadného stavu.

(6)  Inspektor zajistí zemědělské výrobky, potraviny anebo tabá-
kové výrobky, které nesplňují požadavky zvláštního právní-
ho předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropských 

společenství do doby, než bude inspektorátem pravomocně 
rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě 
do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto ze-
mědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky.

(7)  Kontrolovaná osoba je povinna zajištěné zemědělské vý-
robky, potraviny anebo tabákové výrobky inspektorovi vy-
dat. V případě, že kontrolovaná osoba jejich vydání od-
mítne, provede inspektor jejich odnětí. O vydání, případně 
odnětí zemědělského výrobku, potravin anebo tabákových 
výrobků sepíše inspektor písemný záznam.

(8)  Inspektor je povinen uskladnit zajištěné zemědělské vý-
robky, potraviny anebo tabákové výrobky, které nesplňují 
požadavky zvláštního právního předpisu, způsobem, kte-
rý vylučuje jakékoliv nakládání s nimi do doby, než bude 
inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propad-
nutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázá-
no, že se nejedná o takovéto zemědělské výrobky, potravi-
ny anebo tabákové výrobky.

(9)  Náklady na uskladnění hradí kontrolovaná osoba. Ná-
klady nehradí, prokáže-li, že zemědělské výrobky, potra-
viny anebo tabákové výrobky zvláštnímu právnímu před-
pisu odpovídají.

(10)  V krizové situaci může inspektor i bez provedené kontro-
ly uložit provozovateli potravinářského podniku opatře-
ní za účelem odvrácení rizika ohrožení zdraví z potravin 
nebo surovin nebo tabákových výrobků za podmínky, že 
orgánem příslušným podle zvláštního právního předpisu 
byl vyhlášen a trvá stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo 
stav ohrožení státu.

Další rozhodovací činnost Ústředního inspektorátu a in-
spektorátu je upravena v ustanovení § 6 zákona. Dále zákon 
stanoví, že Ústřední inspektorát a inspektorát jsou opráv-
něni ve smyslu ustanovení § 9 zákona přibírat k provede-
ní odborných činností souvisejících s výkonem kontroly 
i jiné odborníky, kteří jsou oprávněni a povinni plnit úkoly 
v rozsahu pověření daného jim ústředním inspektorátem 
nebo inspektorátem. Správní delikty právnických a podni-
kajících fyzických osob upravuje zákonem v ustanovení § 11. 
V rámci správních deliktů se zákonem rozlišuje propadnutí 
nebo zabrání zemědělských výrobků, potravin a tabákových 
výrobků.

Součástí zákona jsou i společná ustanovení ke správ-
ním deliktům, zmocňovací ustanovení, přechodná a zru-
šovací ustanovení.

Úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, bylo publikováno ve Sbírce zákonů ČR, ročník 
2008, částka 70, s. 3193–3202( zákon č. 223/2008 Sb.)

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrob-
cích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změ-
ně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví 
a vinařství), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění poz-
dějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších 
předpisů.
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Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zá-
kon o lihu), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech 
a zemědělských veřejných skladech a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 
a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti vý-
robků), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změ-
ně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a země-
pisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších před-
pisů.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenč-
ním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Stát-
ním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších 
předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně někte-
rých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320//2002 
Sb.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systé-
mu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 
Sb.
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro kri-
zové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve zně-
ní zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění poz-
dějších předpisů.

Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), 
d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a ta-
bákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvise-
jících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpraco-
vané ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, 
houby, brambory a výrobky z nich.
Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na 
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 
činnostech epidemiologicky závažných.
Vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezá-
vadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění poz-
dějších předpisů.
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na vý-
robky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 
ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a po-
žadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze 
dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, nařízení (ES) č. 2073/
2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritéri-
ích pro potraviny.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vy-
máhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení 
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vy-
máhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení 
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o ze-
mědělských produktech a potravinách, jež představují zaru-
čené tradiční speciality,
Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 
o ochraně zeměpisných označení a označení původu země-
dělských produktů a potravin.
Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o ze-
mědělských produktech a potravinách, jež představují zaru-
čené tradiční speciality.
Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 
o ochraně zeměpisných označení a označení původu země-
dělských produktů a potravin.
Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 
o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komi-
se (ES) č. 1227/2000, nařízení Komise (ES) č. 1607/2000, 
nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, nařízení Komise (ES)
č. 1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000, nařízení 
Rady (ES) č. 1037/2001, nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 
a nařízení
Rady (ES) č. 527/2003.
Nařízení Rady (ES) č. 316/68 ze dne 12. března 1968 o sta-
novení norem jakosti pro čerstvé řezané květiny a čerstvou 
okrasnou zeleň, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týka-
jí produkčního potenciálu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 
784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001, nařízení Ko-
mise (ES) č. 1342/2002, nařízení Komise (ES) č. 315/2003
a nařízení Komise (ES) č. 571/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v od-
větví vína, ve znění nařízení Komise (ES) č. 885/2001, na-
řízení Komise (ES) č. 812/2002 a nařízení Komise (ES)
č. 2380/2002.
Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 
o kontrolách dodržování obchodních norem pro ovoce a ze-
leninu.
Nařízení (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 
kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dob-
rých životních podmínkách zvířat.

Rozhodnutí Komise 2006/504/ES/, rozhodnutí Komise 
2005/402/ES ze dne 23. května 2005 o mimořádných opat-
řeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, 
kurkumy a palmového oleje, rozhodnutí Komise 2006/ /601/
ES ze dne 5. září 2006 o mimořádných opatřeních týkajících 
se nepovoleného geneticky modifi kovaného organismu LL 
RICE 601 v produktech z rýže.

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin 
a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy 
(ATP), uveřejněná pod č. 61/1983 Sb., ve znění změn uveřej-
něných pod č. 54/1998 Sb. a č. 92/2000 Sb. m. s.

�
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Nutrient Profiles 
for Claims – What 

will they bring 
for the EU Dairy 

Industry? 
MAREIKE PRELLER,

NUTRITION OFFICER,
EUROPEAN DAIRY

ASSOCIATION

Nutrition policy is gaining importance

The long-standing dogma of nutritional science that there 
are no “bad” or “unhealthy” foods but only “bad” or “un-

healthy” diets is crumbling. Facing the global obesity epi-
demic and increasing numbers of people suffering from other 
life-style related diseases such as diabetes and cardiovascu-
lar diseases, regulators world-wide are looking at options to 
make people adopt healthier diets and a physical active life-
style. Nutrition policies are developed to improve the public 
health status of the population. In the European Union, food 
and especially nutrition labelling, reformulation of the nutri-
tional composition of food products and EU-wide rules for 
the use of nutrition and health claims are currently the most 
discussed items. 

The EU claims regulation

In the end of 2006, the new EU regulation (EC) No 
1924/2006 on nutrition and health claims was adopted which 
– for the fi rst time in the EU − provides uniform rules on the 
use of claims. The aim of the regulation is to harmonize com-
mercial communication on nutrition and health benefi ts of 
foods in order to strengthen the protection on the EU con-
sumer and to ensure the functioning of the EU internal mar-
ket.

The regulation defi nes two different types of claims, nu-
trition claims and health claims. Nutrition claims refer to the 
nutrient content of a food, e.g. “low in fat” or “rich in calci-
um”. Permitted nutrition claims are listed in the annex to the 

Nutriční profily 
pro “tvrzení” 
– Co přinesou 

mlékárenskému 
průmyslu EU?

MAREIKE PRELLER, SPECIALISTA NA VÝŽIVU,
EVROPSKÁ MLÉKAŘSKÁ ASOCIACE

volný překlad: Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

Výživová politika získává na významu 

Dlouhodobé dogma nutriční vědy o tom, že neexistují špatné 
a nezdravé potraviny, nýbrž pouze špatné a nezdravé diety, 

se pomalu hroutí. Tváří v tvář globální epidemii obezity a ros-
toucímu počtu osob trpících jinými civilizačními chorobami, 
jako jsou cukrovka a kardiovaskulární onemocnění, prověřují 
odborníci po celém světě možnosti, jak přimět lidi k tomu, aby 
přijali zdravější stravu a životní styl s větším množstvím po-
hybu. Výživové strategie jsou tudíž vyvíjeny s cílem zlepšení 
úrovně veřejného zdraví. Současnými široce diskutovanými 
tématy v této souvislosti v Evropské unii jsou záležitosti tý-
kající se potravinového a výživového značení, inovací recep-
tur nutričního složení potravin (tzv. reformulace) a celoevrop-
ská pravidla pro používání výživových a zdravotních tvrzení.

Evropské nařízení o tvrzeních 

Koncem roku 2006 vstoupilo v platnost nové EU Naří-
zení (EC) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, 
které v EU – a to vůbec poprvé – stanovuje jednotná pravidla 
pro používání tvrzení. Cílem tohoto nařízení je harmonizovat 
komerční komunikaci týkající se výživových a zdravotních 
benefi tů potravin tak, aby byla posílena ochrana evropského 
spotřebitele a zabezpečeno fungování vnitřního trhu EU.

Nařízení defi nuje dva rozdílné typy tvrzení: nutriční tvr-
zení a zdravotní tvrzení. Nutriční tvrzení se vtahují k obsa-
hu živin v potravině, např. „nízký obsah tuku“ nebo „bohatý 
na vápník“. Přípustná výživová tvrzení jsou uvedena v přílo-
ze Nařízení. Povolená jsou pouze nutriční tvrzení zahrnutá
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v seznamu a je možné je použít pouze ve spojitosti s potravi-
nami splňujícími stanovené podmínky.

Zdravotní tvrzení jako např. „vápník je dobrý pro vaše 
kosti“ se vztahuje ke zdravotnímu prospěchu konkrétní živi-
ny nebo potraviny. Zdravotní tvrzení se rozdělují na taková, 
která jsou založena na všeobecně uznávaných vědeckých dů-
kazech a na zdravotní tvrzení vztahujících se k vývoji a zdra-
ví dětí, resp. tvrzení vztahujících se ke snižování rizika one-
mocnění. Zdravotní tvrzení musejí být schválena postupem 
popsaným v Nařízení. Nejdůležitější součástí uvedeného 
postupu je osvědčení vědeckých důkazů uváděného tvrzení 
prostřednictvím Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA). Autorizovaná zdravotní tvrzení budou publikována 
na komunitárním seznamu.

Nové podmínky – nutriční profily

Nové nařízení zavádí další prvek k podmínkám, za kte-
rých smí být tvrzení vytvořeno, a tím jsou nutriční profi ly. 
Podle tohoto evropského nařízení o tvrzeních si použití nu-
tričních profi lů klade především za cíl, aby zabránilo situ-
acím, kdy by nutriční nebo zdravotní tvrzení zastírala vše-
obecný výživový charakter potraviny, což by ve svém důsled-
ku mohlo vést k matení spotřebitelů usilujících o sestavení 
zdravé volby vyváženého jídelníčku. Hlavním smyslem Naří-
zení je pak stanovením nutričních profi lů určit okolnosti, za 
kterých je možné tvrzení učinit. To by mělo vycházet ze vše-
obecně uznávaných vědeckých důkazů vztahujících se k po-
měru mezi dietou a zdravím. Nutriční profily by nicméně 
měly také umožnit výrobkové inovace a vzít v úvahu rozma-
nitost stravovacích návyků a tradic, stejně jako skutečnost, 
že jednotlivé výrobky mohou hrát významnou roli v kontextu 
celkové stravy.

Nutriční profily jsou již známým konceptem

Vědecká společnost defi nuje nutriční profi ly jako „klasi-
fi kaci potravin se specifi ckým určením na podkladě jejich vý-
živového složení”. Řada systémů nutričního profi lování byla 
již a je využívána k různým účelům. Řídí mimo jiné podmínky 
pro uvádění tvrzení na potravinových etiketách a v obchodní 
komunikaci (např. „Zákon o výživovém značení a vzdělává-
ní“ amerického úřadu pro potraviny a léčiva – „US Food and 
Drug Administration”; zelený symbol „klíčové dírky” švédské 
národní správy pro potraviny – „Swedish National Food Ad-
ministration”, vysílání televizní reklamy o potravinách zamě-
řené na děti podle tzv. systému „OFCOM“ britské agentury 
pro potravinové standardy („UK Food Standards Agency”) 
nebo podpora vzdělávání o výživě prostřednictvím informací, 
jak jednotlivé druhy potravin přispívají k naplnění výživových 
směrnic nizozemského centra pro výživu a jeho „trojstranné-
ho klasifi kačního modelu” – („Netherlands Nutrition Centre 
„Tripartite classifi cation model”). 

Existují různé systémy nutričních profilů

Programy nutričního profi lování se často liší v závis-
losti na jejich účelu. Existují různé typy schémat a k výpočtu 
profi lů se používají různá kritéria a pro profi lování mohou 
být použity jednak různé referenční objemy a jednak různé 
živiny. Nutriční profi ly mohou být stanoveny individuálně 
pro jednotlivé kategorie potravin v rámci jednotného systé-
mu, nebo se stanoví napříč širokým spektrem potravin, kdy 

regulation. Only those nutrition claims listed in the annex are 
allowed, and can only be used with foods that comply with 
the specifi ed conditions. 

Health claims such as “calcium is good for your bones” 
refer to the health benefi t of a nutrient or food. Health claims 
are subdivided into health claims based on generally accep-
ted scientifi c evidence and health claims referring to chil-
dren’s development and health as well as disease risk reduc-
tion claims. Health claims have to be authorised according 
to a procedure given in the regulation. Key part of this pro-
cedure is the approval of the scientifi c evidence behind the 
health claim by the European Food Safety Authority (EFSA). 
Authorized health claims will be published in a Community 
list. 

The new condition – nutrient profiles 

The new regulation introduces another element to the 
conditions under which claims can be made: nutrient pro-
fi les. According to the EU claims regulation, the use of nu-
trient profi les would aim to avoid a situation where nutrition 
or health claims mask the overall nutritional status of a food 
product, which could mislead consumers when trying to 
make healthy choices in the context of a balanced diet. Nu-
trient profi les as provided for in the regulation are intended 
for the sole purpose of governing the circumstances in which 
claims may be made. They should be based on generally ac-
cepted scientifi c evidence relative to the relationship between 
diet and health. However, profi les should also allow for pro-
duct innovation and should take into account the variability 
of dietary habits and traditions, and the fact that individu-
al products may have an important role in the context of an 
overall diet.

Nutrient profiling is a known concept 

The scientifi c community defi nes nutrient profi ling as 
the “classifi cation of foods for specifi c purposes based on 
their nutritional composition”. Different nutrient profi ling 
systems have been used for many years for many different 
purposes. They manage, among others, the conditions for 
claims on food labels and in commercial communication (US 
Food and Drug Administration “Nutrition Labelling and Ed-
ucation Act”, Swedish National Food Administration green 
“Keyhole” symbol), the broadcasting of food advertisements 
to children (UK Food Standards Agency “OFCOM system”) 
or are intended to support nutrition education through infor-
mation about the contribution of different foods in realising 
dietary guidelines (Netherlands Nutrition Centre “Tripartite 
classifi cation model”). 

Different nutrient profiling systems exist 

Nutrient profi ling schemes often differ depending on 
their purpose. Different types of schemes exist, different 
criteria can be applied to calculate the profi le, and different 
reference quantities and nutrients can be used for the pro-
fi ling. Nutrient profi les can be set up separately for differ-
ent food categories within one system or across-the-board 
where all foods have to fulfi l the same criteria. The profi le 
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všechny musejí splňovat shodná kritéria. Aby výrobek odpo-
vídal profi lu, může být tento kalkulován s pevně stanoveným 
prahovým množstvím u vybraných nutrientů, které nesmějí 
být překročeny, nebo tak, aby se v případě stanovení množství 
rozdílných nutrientů v potravině (ve 100 g/100 ml) umožni-
lo jejich srovnání. Nutrienty uvažované pro profi lování jsou 
zpravidla významné pro veřejné zdraví, anebo se jedná o živi-
ny, které jsou často konzumovány nadbytečně (např. nasyce-
né tuky, cukry, sůl, popř. také energie) nebo jsou naopak z po-
hledu výživových doporučení ve stravě nedostatečné (např. 
vláknina, vápník).

Nastavení nutričních profilů pro účely EU 
nařízení o tvrzeních 

Časový harmonogram zavádění evropského Naříze-
ní o tvrzeních požaduje, aby Evropská komise stanovila do 
19. 1. 2009 specifi cké nutriční profi ly včetně případných vý-
jimek, kterým jednotlivé potraviny nebo potravinové katego-
rie musí vyhovět, pokud chtějí na svých obalech nést výživové 
nebo zdravotní tvrzení; stejně tak musí být určeny podmínky 
pro použití profi lů.

Nařízení rovněž požaduje, aby EFSA poskytla vědecké 
informace o konkrétních hlediscích ustanovení nutričních 
profi lů pro účely používání tvrzení. V únoru 2008 zveřejnila 
EFSA svůj „Vědecký posudek k nutričním profi lům”. V něm 
navrhuje vytvoření jednotného systému, ve kterém platí pro 
všechny potraviny pouze jediný nutriční profil a vedle něj 
existuje ještě několik dalších nutričních profi lů pro omezené 
množství potravinových kategorií hrajících významnou roli 
ve zdravé výživě. EFSA v posudku zároveň uvádí, že právě 
mléčné výrobky představují takovou potravinovou skupinu, 
pro kterou je nutné vytvořit specifi cký profi l. EFSA doporu-
čuje takový prahový systém, ve kterém je výběr prahových 
hodnot živin založen na pragmatických úvahách vztahujících 
se k potřebě mít určité schéma nutričních profi lů, ve kterém 
jsou prahové hodnoty stanoveny způsobem, umožňujícím 
odpovídající klasifi kaci potravinových výrobků. Přitom však 
EFSA nenavrhuje konkrétní hladinu prahových hodnot.

Evropská komise ve shodě s EFSA prezentovala něko-
lik pracovních dokumentů týkajících se stanovení nutričních 
profi lů, poslední pak v prosinci roku 2008, určených k veřej-
né diskuzi v členských zemích. Pracovní dokumenty vychá-
zejí z vědeckých doporučení EFSA a zahrnují řadu dalších 
záležitostí, jako je systém kategorizace potravin, kritéria, za 
kterých potraviny splňují podmínky, které jim umožní využít 
přijatý profi l, a možnosti testovat navržený systém.

Současně navrhovaný systém 

Evropská komise se řídí návrhem EFSA vytvořit pouze 
jediný nutriční profi l pro všechny potraviny a k tomu uprave-
né profi ly pro omezené množství významných potravinových 
kategorií. Navrhované kategorie potravin, které mohou využít 
speciální profi ly jsou: (1) rostlinné oleje a rostlinné tuky, (2) 
ovoce, zelenina, ořechy a výrobky z nich, (3) maso a masné vý-
robky, (4) ryby a rybí produkty, (5) mléčné výrobky, (6) obilni-
ny a výrobky z nich, (7) nealkoholické nápoje a (8) hotová jídla, 
polévky a sendviče. Zvláštní podmínky určují, které potravi-
ny vyhovují zařazení do speciálních potravinových kategorií.

Nutriční profi ly by se měly vztahovat na 100 g potra-
viny s prahovou hodnotou pro sodík, nasycené tuky a cukry 
(mono- a disacharidy včetně laktózy). Nicméně v případě nut-
ričního tvrzení umožňuje Nařízení výjimku, kdy při nesplnění

can be calculated with thresholds where fi xed limits for the 
chosen nutrients cannot be exceeded in order to pass the 
profi le or by scoring where the amounts of different nutri-
ents in the food are weighed against each other. Nutrient 
profi ling systems are applied per serving consumed, per 
volume (100g/100ml) or per energy content (100 kcal). 
Nutrients considered for profi ling are usually those of im-
portance for public health, which are either consumed in 
excess (e.g. energy, saturated fat, sugars, salt) or which are 
defi cient (e.g. dietary fi bre, calcium) according to dietary 
recommendations. 

Setting nutrient profiles
for the EU claims regulation

The timetable in the claims regulation requires the Eu-
ropean Commission by 19th January 2009 to establish spe-
cifi c nutrient profi les, including exemptions, which foods 
or certain food categories must comply with in order to bear 
nutrition or health claims and any conditions of use.

The regulation also requires the EFSA to provide sci-
entifi c advice about specifi c aspects of setting nutrient pro-
fi les for claims. EFSA presented its “Scientifi c opinion on 
nutrient profi les” in February 2008. EFSA suggests estab-
lishing an across-the-board approach with one profi le for 
all foods plus specifi c nutrients profi les for few food cate-
gories that have an important role in a healthy diet. EFSA 
specifically mentions that dairy products are one of the 
food groups for which a specifi c profi le should be estab-
lished. EFSA also recommends a threshold system where 
the choice of nutrient thresholds should be based on prag-
matic considerations related to the needs of the particular 
nutrient profi ling scheme, with threshold values selected
in a way that ensures the appropriate classifi cation of food 
products. EFSA does, however, not suggest actual thres-
hold levels. 

Following EFSA opinion, the European Commission 
has presented several working documents – the last one in 
December 2008 – on the setting of nutrient profi les for dis-
cussion with the European Member States. The working 
documents are based on the scientifi c suggestion of EFSA 
and cover several other issues like systems of food categori-
sation, eligibility criteria for foods that could benefi t from 
an adapted profi le and possibilities to test the proposed sys-
tem. 

The currently proposed system

The European Commission follows the suggestion of 
EFSA to establish one nutrient profi le for all foods plus adapt-
ed profi les for few important food categories. The proposed 
food categories which could benefi ts from special profi les 
are: (1) vegetable oils and spreadable fats, (2) fruits, vege-
tables, nuts, and their products, (3) meat or meat products, 
(4) fi sh or fi shery products, (5) dairy products, (6) cereal and 
cereal products, (7) non-alcoholic beverages and (8) ready 
meals, soups and sandwiches. Specific conditions define 
which foods are eligible for the special food categories. 

The nutrient profi les should be based on 100g of the 
food product with thresholds for sodium, saturated fat and 
sugars (mono and disaccharides, including lactose). Eligi-
bility of food products to claims is related to the content of all 
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prahové podmínky jedné živiny musejí všechny nutrienty vy-
hovovat stanoveným prahovým hodnotám pro zdravotní tvr-
zení. 

Mlékárenské výrobky jsou rozděleny do dvou subkate-
gorií, a to: „mléčné výrobky s výjimkou sýrů“ a „sýry“.  První 
„mléčná“ kategorie zahrnuje všechny druhy čerstvých a fer-
mentovaných mléčných výrobků, jako jsou konzumní mléka, 
jogurty, deserty, smetany a sušená mléka, do kategorie „sýrů“ 
se pak řadí všechny druhy sýrů a sýrových výrobků. Pro obě 
mléčné kategorie jsou stanoveny prahové hodnoty pro tři ži-
viny, a to: sodík, nasycené tuky a cukry. Pro máslo, které je za-
řazeno mezi „rostlinné oleje a roztíratelné tuky“, jsou stano-
veny pouze dva prahové limity, a to pro sodík a nasycené tuky 
(tabulka č. 1)

nutrients that are considered in the nutrient profi le. However, 
the regulation allows a derogation for one nutrient in the case 
of nutrition claims, whereas all the nutrient thresholds must 
be met for health claims. 

Dairy products are divided into two subgroups with 
“dairy, except cheese” and “cheese”. The “dairy” category 
includes all types of fresh and fermented dairy products such 
as consumption milks, yoghurts, desserts, creams and milk 
powders. All cheeses and cheese products are covered in the 
cheese category. Thresholds for all three nutrients – sodium, 
saturated fat and sugars – are proposed for dairy and cheese. 
For butter, which is included in the category “vegetable oils 
and spreadable fats”, thresholds are proposed for only two 
nutrients – sodium and saturated fat (Table 1).

Testování systému

Komise ve svých pracovních dokumentech zveřejni-
la také výsledky testování navrženého systému výživových 
profi lů s cílem poukázat na dopad, jaký by navržený sytém 
nutričních profi lů na jednotlivé kategorie potravin měl. Zá-
kladem testování je potravinová databáze vyvinutá EFSA, 
obsahující data o výživovém složení potravin dostupných na 
evropském trhu. Tento tzv. EFSA „potravinový koš“ se sklá-
dá z dat poskytnutých z databází jednotlivých členských stá-
tů EU. Údaje předaná potravinářským sektorem byla v tomto 
případě použita jenom částečně. Uvedený limitovaný EFSA 
„potravinový koš“ nemá proto příliš velkou vypovídací hod-
notu, protože (1) ne všechny evropské země tato data po-
skytly (2) existuje řada duplikací (3) v úvahu není vždy brá-
na výživová rozmanitost různých typů výrobků a (4) nejsou 
refl ektována kvantitativní data trhu a spotřebních návyků. To 
pak má za následek skutečnost, že výklad výsledku takové-
hoto testování uvedený v evropských dokumentech může být 
poměrně tendenční.

Testing the system

The Commission has also presented in its working docu-
ment results of testing the proposed nutrient profi les system 
to indicate which impact the proposed nutrient profi les sys-
tem would have on the different food categories. Basis for 
the testing is a food database developed by EFSA which con-
tains nutrition composition data of foods available on the EU 
market. This so-called EFSA “food basket” is compiled with 
data coming from the databases of some European Member 
States. Data provided by the food industry has only partly 
been taken into account. This limited EFSA “food basket” is 
hardly representative of the EU market since (1) not all EU 
countries provided data, (2) there are duplications, (3) the 
nutritional diversity for different types of products is not al-
ways taken into account and (4) quantitative data of the mar-
ket and consumption patterns are not refl ected. This in turn 
brings a bias to the interpretation of the results of the testing 
in the Commission working documents. 

Food category

Potravinová kategorie

Specifi c conditions 

Specifi cké podmínky

Sodium 

Sodík
(mg/100g)

Saturated 
fat

Nasycené 
tuky 

(g/100g)

Sugars 

Cukry

Dairy products 

Mléčné výrobky

Dairy products, except cheese 

Mléčné výrobky s výjimkou sýrů

Minimum 50 g of dairy 
constituent per 100 g
of fi nished products 

Minimum 50 g mléčné složky 
na 100 g konečného výrobku

300 2,5 15

Cheese

Sýry
– 600 10 15

Vegetable oils and spreadable fats as defi ned
in Council Regulation (EC) No 2991/94

Rostlinné oleje a roztíratelné tuky jsou defi novány 
v Nařízení Rady (EC) č. 2991/94

– 500 30 –

Table 1  Currently proposed specifi c nutrient profi les and conditions of use for dairy foods eligible to bear nutrition or 
health claims

Tabulka č. 1  Současně navržené speciální nutriční profi ly a podmínky pro mléčné potraviny pro možnost uvádění výživo-
vých nebo zdravotních tvrzení
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A special approach for dairy

Dairy products play undoubtedly an important role in 
the healthy diet of the European population. They have been 
part of the human diet for centuries. Why? Dairy products 
are nutrient-rich and key contributors of several minerals 
and vitamins. That is why their daily consumption is and has 
been recommended by dietary guidelines all over Europe and 
worldwide. 

Dairy products are nutrient-rich and contribute many 
important vitamins, minerals and high-quality protein to 
the daily diet. Dairy foods such as milk, yoghurt and cheese 
are the best natural source of calcium, which is essential for 
bone growth and maintenance of bone health. Consumption 
of dairy products is therefore important throughout life for 
maintaining a healthy bone structure and preventing osteo-
porosis. Dairy products are also associated with the preven-
tion of chronic diseases. There is signifi cant scientifi c evi-
dence illustrating that drinking of milk can play a role in the 
prevention and reduction of heart disease and stroke risk. Fi-
nally, there is evidence indicating that dairy may have a role 
in weight management and a protective effect in relation to 
colorectal cancer.

The nutrient profiles proposal of EDA

EDA has developed a proposal for nutrients profi les for 
dairy products and collected specifi c points that should be 
considered when developing those nutrient profi les. EDA 
initially considered that total exemption of all dairy pro-
ducts from nutrient profi les would be the appropriate so-
lution. Following EFSA scientifi c opinion, EDA proposes 
a specifi c nutrient profi le for dairy products. This is in line 
with the important dietary role of dairy foods as well as their 
contribution to nutrient intake and refl ects the specifi c nu-
tritional composition of the raw material milk and its cha-
racteristics components such as milk fat and naturally pre-
sent lactose. Nutrient profi les for dairy must allow inform-
ing consumers about the specific nutritional qualities of 
dairy products. 

As dairy products are a very heterogeneous group, the 
different dairy products need a diverse categorisation. The 
raw material for all different products – milk and yoghurt, 
cream, cheese, butter – is milk, but the technological pro-
duction specifi cities (e.g. using salt for cheese) of the vari-
ous types of dairy products are so different, that these need to 
be taken into account when setting nutrient thresholds. Dif-
ferent nutrient thresholds have to be developed for different 
dairy sub categories in order to refl ect the compositional di-
versity of dairy products. 

The legal protection of dairy products from imitation 
and substitution products that exist in the EU also needs to 
be considered. A nutrient profi ling system adapted for dairy 
products should only apply to dairy products as defi ned in EU 
Regulation 1234/2007 (Annex XII and XV). This means that 
vegetable-based imitation and substitution products such as 
soy drinks are excluded from the dairy categories. Foods of 
plant origin such as vegetable oil and margarine have a dif-
ferent composition and therefore totally different nutritional 
value than foods of animal origin such as dairy. These foods 
are simply not comparable. This should be taken into account 
through the use of different criteria for dairy vs. plant-based 
foods. 

Speciální přístup pro mlékárenství 

Mlékárenské výrobky hrají nesporně významnou roli ve 
zdravé výživě evropské populace a po staletí byly vždy součás-
tí naší stravy. Proč? Protože mlékárenské výrobky jsou boha-
té na významné živiny a jsou zdrojem významných minerálů 
a vitaminů. To je i důvodem, proč je a vždy byla spotřeba mlé-
kárenských výrobků součástí stravovacích doporučení neje-
nom ve všech evropských zemích, ale na celém světě.

Mléčné výrobky jsou bohaté na živiny a jsou zdrojem 
řady vitaminů, minerálů a vysokohodnotných bílkovin v kaž-
dodenní stravě. Mléčné výrobky jako mléko, jogurty či sýry 
jsou nejlepším přirozeným zdrojem vápníku, který má zá-
sadní význam pro růst kostí a zachování zdravého skeletu. 
Spotřeba mlékárenských výrobků je tudíž důležitá po celou 
dobu života z důvodů zachování zdravé stavby kostí a před-
cházení osteoporóze. Mlékárenské výrobky jsou rovněž často 
spojovány s prevencí proti chronickým onemocněním. Exis-
tuje řada podložených vědeckých důkazů svědčících o tom, 
že konzumace mléka může hrát i důležitou roli při preven-
ci a snižování onemocnění srdce a rizika infarktu. Konečně 
existují také důkazy naznačující, že mléčné výrobky mohou 
hrát roli při snižování váhy a mít i ochranný efekt ve vztahu 
k rakovině tlustého střeva a konečníku.

Návrh EDA k nutričním profilům

EDA připravila návrh nutričních profi lů pro mléčné vý-
robky a shrnula konkrétní body, které je nutné při vytváře-
ní profi lů zvážit. Zcela původně zastávala EDA stanovisko, 
že nejlepším řešením by bylo úplné vyřazení všech mléčných 
výrobků z nutričního profilování. Nyní se však přiklonila 
k vědeckému názoru EFSA navrhujícímu speciální výživo-
vé profi ly pro mléčné výrobky. Ten odpovídá významné roli 
mléčných potravin ve stravě a stejně i jejich významu z pohle-
du příjmu živin, v úvahu také bere specifi cké nutriční složení 
syrového mléka a charakter jeho složek jako např. mléčný tuk 
a přirozeně se vyskytující laktózu. Nutriční profi ly pro mléko 
a mléčné výrobky musejí umožnit informování spotřebitelů 
o specifi ckých nutričních atributech mléčných výrobků.

Vzhledem k tomu, že mléčné výrobky představují velmi 
rozmanitou skupinu, vyžadují jednotlivé mléčné výrobky, aby 
byly rozdílně kategorizovány. Surovinou pro mléčné výrobky, 
jako jsou mléko a jogurty, smetana, sýry, máslo – je mléko, ale 
technologická výrobní specifi ka (např. používání soli při vý-
robě sýrů) jsou natolik rozdílná, že i tuto skutečnost je potře-
ba vzít v úvahu při určování prahových hodnot. Pro jednotlivé 
kategorie mléčných výrobků byla proto určena rozdílná pra-
hová kritéria jednotlivých živin, která refl ektují rozdílné slo-
žení mléčných výrobků.

Opominuta nesmí být ani právní ochrana mléčných vý-
robků proti imitacím a náhražkám, které se v EU vyskytují. 
Systém nutričních profi lů adaptovaný pro mléčné výrobky by 
se proto měl vztahovat výlučně na mléčné výrobky, které jsou 
defi novány v Nařízení (EC) 1234/2007 (příloha XII a XV). 
To znamená, že imitace výrobků na rostlinné bázi a analogo-
vé produkty, jako jsou sójové nápoje, jsou vyloučeny z mléčné 
kategorie. Potraviny rostlinného původu jako rostlinné oleje 
a margaríny mají rozdílné složení, a tudíž zcela odlišnou výži-
vovou hodnotu oproti potravinám živočišného původu, jako 
je např. mléko. Proto nemohou být takovéto potraviny jedno-
duše srovnávány mezi sebou. I toto musí být zohledněno po-
užíváním rozdílných kritérií pro mléko na rozdíl od potravin 
na rostlinné bázi.



49
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
0

9
j a z y k o v ý  k o u t e k

Appropriate nutrient thresholds for dairy

Nutrient thresholds for dairy should be set taking into 
account the nutrient contribution of dairy products to the 
diet. EDA is of the opinion that several thresholds for dairy 
fi guring in the latest Commission working document need to 
be increased. 

Sodium
The sodium threshold for the “cheese” category is too 

low and does not refl ect that sodium is needed in cheese pro-
duction for technological purposes by infl uencing processing 
and sensory properties as well as for hygiene and food safety 
reasons. Sodium in butter is used for both fl avour enhance-
ment and preservation purposes. Salt in sweet cream butter 
inhibits the development of certain micro-organisms, thus 
prolonging its shelf life. Also, in salted sweet cream butter, 
salt is added to accentuate the fl avour of the butter.

Saturated fat
Milk fat is generally perceived as containing high 

amounts of saturated fat and having negative effects on 
blood lipids. This negative perception is inaccurate. Recent 
scientifi c data show that the different saturated fatty acids 
contained in dairy fat have different effects on health. These 
clearly demonstrate that not all saturated fatty acids are nega-
tive for health: a large proportion (70%) of the saturated fat-
ty acids in dairy products is neutral/positive for health. It is, 
hence, justifi ed to have a higher threshold for the saturated 
fatty acids criterion. 

The saturated fat value for the “dairy” category is in-
tended to include whole milk products and therefore needs to 
be increased to 3g based on the fact that the saturated fat con-
tent of raw milk varies due to different factors (e.g. season, 
geographic location, type of cow…). 

Due to the low values for both saturated fat and sodi-
um, many cheeses produced and sold in the EU could car-
ry no claim at all. This is in contradiction with the nutritio-
nal relevance of cheese as important calcium contributor to 
the diet and the dietary recommendation of several Euro-
pean Member States to eat cheese daily. Furthermore, even 
cheeses with lower fat and lower salt content will not be 

Přiměřená výživová prahová kritéria pro mléko

Výživová prahová kritéria pro mléko musí být stanove-
na tak, aby zohlednila výživový význam mléčných výrobků ve 
stravě jako celku. EDA zastává názor, že několik prahových 
hodnot pro mléko, které jsou uvedeny v posledním pracov-
ním dokumentu Komise, musí být ještě navýšeno.

Sodík
Prahový limit pro sodík stanovený pro kategorii „sýrů“ 

je příliš nízký a neodráží skutečnost, že sodík (kuchyňská sůl) 
je nezbytný při výrobě sýrů z mnoha technologických důvodů, 
např. za účelem ovlivnění průběhu zrání sýra a jeho senzoric-
kých vlastností, ale také z důvodů hygieny a potravinové bez-
pečnosti. Sodík do másla se přidává také za účelem ochuce-
ní a konzervování. Sůl v másle vyrobeném ze sladké smetany 
zabraňuje rozvoji určitých mikroorganismů, a tím prodlužuje 
dobu jeho minimální trvanlivosti. Také v soleném másle vyrobe-
ném ze sladké smetany se přidává sůl z důvodu zvýraznění chuti.

Nasycené tuky
Mléčný tuk je všeobecně vnímán jako látka obsahují-

cí velké množství nasycených tuků a mající negativní dopad 
na krevní lipidy. Toto negativní vnímání je ale nesprávné. Po-
slední vědecká data dokazují, že různé nasycené mastné ky-
seliny obsažené v mléčném tuku mají na zdraví rozdílný vliv. 
To jednoznačně demonstruje, že ne všechny mastné kyseliny 
jsou ze zdravotního hlediska negativní: velký poměr (70 %) 
nasycených mastných kyselin v mléčných výrobcích má neu-
trální vliv na zdraví, nebo dokonce vliv příznivý. Tato skuteč-
nost opravňuje k tomu, aby byly nastaveny pro kritérium na-
sycených mastných kyselin vyšší prahové úrovně.

Hodnota nasyceného tuku pro kategorii „mléko“ má za 
cíl zahrnout i plnotučné výrobky, a tudíž jí je potřeba zvýšit 
na 3 g v souvislosti se skutečností, že obsah nasyceného tuku 
v syrovém mléce z řady důvodů kolísá (např. roční období, 
geografi cká lokalita, plemeno skotu atd…).

Vzhledem k nízkým hodnotám jak nasyceného tuku, tak 
sodíku by značné množství v EU vyráběných a prodávaných 
sýrů vůbec nemohlo nést jakékoliv tvrzení. To je v rozporu 
s výživovým významem sýra jako důležitého zdroje vápníku 
ve stravě a rovněž s řadou stravovacích doporučení členských 
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able to carry a claim when these strict criteria are applied, 
since in certain types of cheese, sodium and fat content are 
inversely related. Reducing one nutrient will increase the
 other. This leads to the discouragement of innovation and a de-
crease in the consumer choice for different kinds of products.
The saturated fat criterion for “cheese” needs to be in-
creased (Table 2).

Potential impact for the EU dairy industry

The application of the sodium and saturated fat crite-
ria currently proposed by the European Commission would 
have dramatic consequences on the European dairy sector. 
The focus on sodium – which is necessary for cheese produc-
tion – and saturated fat – which creates a negative image for 
milk fat – might distract from the positive health benefi ts and 
the important nutrient contribution of dairy products. Maybe 
there will be no more claims for certain dairy products well-
known for their nutritional qualities. 

Especially the cheese sector is concerned. A lot of chee-
ses could not continue to claim (without derogation), for ex-
ample, regarding their calcium content. Major French chee-
ses like Emmental, Brie and Camembert would be affected 
by that. In Germany, around 99% of all hard-cheeses, semi-
hard cheeses, pasta fi lata cheeses and 85% of the soft chee-
ses produced contain more than 10g saturated fat per 100g 
cheese. If the very low threshold for sodium is taken into ac-
count, it would be nearly impossible for cheese produced in 

zemí nabádajících ke každodenní konzumaci sýrů. Ani sýry 
s nízkým obsahem tuku a soli nebudou oprávněny nést tvrze-
ní, pokud by byla použita tato přísná kritéria, ale také vzhle-
dem k tomu, že u jistých druhů sýra není obsah sodíku a tuku 
v přímé úměře. Dojde-li k omezení množství jedné živiny, do-
jde k nárůstu té druhé. To by mohlo vést k odrazování výrob-
ců od inovací a tím k omezení výběru různých druhů sýrů spo-
třebiteli. Kritérium „nasycené tuky“ pro kategorii „sýr“ musí 
být proto rovněž navýšeno (tabulka č. 2).

Možný dopad na EU mlékárenský průmysl

Prosazování kritérií „sodík“ a „nasycený tuk“ ve výši, 
jak je v současné době navrhováno ze strany Evropské komi-
se, by mělo fatální důsledky na evropské mlékárenství. Zamě-
ření se na sodík – který je technologicky nezbytný pro výrobu 
sýrů – a na nasycený tuk – který zase vytváří negativní pohled 
na mléčný tuk – může odvádět pozornost od pozitivních zdra-
votních benefi tů a významného zdroje určitých živin obsaže-
ných v mléčných výrobcích. Je možné, že už nebudou existo-
vat žádná další tvrzení pro určité mléčné výrobky, které jsou 
známy svými výživovými hodnotami.

Toto se týká zejména sýrařství. Řada sýrů by tak ne-
mohla nadále využívat některá tvrzení, například ani ta-
ková, která poukazují na obsah vápníku. „Postiženy“ by 
tímto byly známé francouzské sýry jako Ementál, Brie či 
Camembert. V Německu obsahuje 99 % všech polo- a tvr-
dých sýrů a sýrů typu „pasta-fi lata“ a 85 % měkkých sýrů 
více než 10 g nasyceného tuku ve 100 g sýra. Vezmeme-li 
v úvahu velmi nízkou prahovou hodnotu pro sodík, bylo by 

Food category

Potravinová kategorie

Specifi c 
conditions 

Specifi cké 
podmínky

Sodium 

Sodík
(mg/100g)

Saturated 
fat

Nasycené 
tuky 

(g/100g)

Sugars

Cukry

Dairy products as defi ned 
in Council Regulation 
(EC) No 1234/2007, 
Annex XII

Mléčné výrobky jsou 
defi novány v Nařízení 
Rady (EC) č. 1234/2007, 
příloha XII

Dairy products, except 
cheese 

Mléčné výrobky 
s výjimkou sýrů

– 300 3 15

Cheese

Sýry

– 1000 18–20 15

Vegetable oils and 
spreadable fats as defi ned 
in Council Regulation 
(EC) No 1234/2007, 
Annex XV

Rostlinné oleje 
a roztíratelné tuky jsou 
defi novány v Nařízení 
Rady (EC) č. 1234/2007, 
příloha XV

Milk fats

Mléčné tuky – 1000 30

–
Vegetable fats
and oils

Rostlinné tuky a oleje

– – –

Table 2 EDA proposal for nutrient profi les for dairy foods eligible to bear nutrition or health claims

Tabulka č. 2  Návrh EDA k ustanovení nutričních profi lů pro mléčné potraviny opravňující nést výživová
a zdravotní tvrzení 
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Germany to carry any claim at all. The most important Ita-
lian hard cheeses, Grana Padano, Parmigiano Reggiano and 
hard cheeses of sheep milk represent already 34% of the total 
volume of the Italian production of cheeses. The Italian pro-
duction of hard and semi-hard cheese is around 45% of the 
total cheese production. Almost half of the Italian production 
would be excluded from making claims with the strict crite-
ria proposed. The Netherlands is the 4th cheese producer in 
the EU, after Germany, France and Italy. Cheese production 
is of major importance for the Dutch dairy industry. 53% of 
the milk produced in the Netherlands is used for cheese pro-
duction. 100% of the Dutch cheese production is semi-hard 
‘Dutch type cheese’ (Gouda, Edam and Maasdam). With 
the proposed criteria, none of the cheeses produced and con-
sumed in the Netherlands would have the possibility to make 
a claim. Even low fat cheeses with 30% fat in dry matter and 
low sodium cheeses are not able to bear any claim, not even 
the claims: “contains calcium”, “reduced saturated fat” or 
“reduced sodium”.

Outlook

The new EU claims regulation will infl uence the way 
that commercial communication is done in Europe. For the 
fi rst time in EU there is a uniform set of rules for nutrition 
and health claims based on science to ensure consumer infor-
mation and understanding. The harmonisation can help to 
promote the image of dairy products and spread information 
about positive aspects and health benefi ts of dairy. 

A good understanding of this regulation is necessary 
to ensure that food products comply with the legal require-
ments. But knowing what the regulation prescribes will also 
enable food manufacturers to exploit their marketing possi-
bilities to a maximum. And it is important that food manu-
facturers prepare for various eventualities today. What hap-
pens if the product does not meet the nutrient profi le? Which 
consequences will it have when a health claim used for many 
years will not be on the Community list? These are issues 
which can infl uence the future profi tability of businesses and 
brands. 

Food manufacturers in Europe, among them many 
dairy companies, have already started to reformulate the 
nutritional composition of their products with the aim to 
give consumers a wider choice of products, but also to pre-
pare for the establishment of nutrient profi les as a condition 
for making nutrition and health claims. However, there are 
limits to reformulation – taste, consumer acceptance, tech-
nological constraints – and regulators must acknowledge 
that.

Dairy foods are nutrient rich and add greatly to the nu-
trient intakes of the population. It is important that dairy 
products which provide many essential nutrients are allowed 
to carry claims in order to communicate their special nutri-
tional characteristics. Specifi c nutrient profi les for the diffe-
rent types of dairy products need to be developed which are 
clear, transparent, and easy to implement, based on scienti-
fi c evidence, and revisable when new signifi cant fi ndings be-
come available. 

More than two years after the adoption of the EU Regu-
lation on nutrition and health claims, the implementation is 
progressing but there are still many open issues among them 
the establishment of nutrient profi les. There are opportuni-
ties and threats for the European dairy industry which need 
to be followed very closely and which make it necessary to 
speak with one European voice.  �

takřka nemožné, aby sýry vyrobené v Německu nesly jaké-
koliv tvrzení. Nejznámější italské sýry Grana Padano, Par-
migiano Reggiano a tvrdé sýry z ovčího mléka představují 
34 % celkového objemu sýrů italské produkce. Italská pro-
dukce polotvrdých a tvrdých sýrů činí asi 45 % z celkové-
ho množství výroby. Takřka polovina italské výroby sýrů by 
nebyla oprávněna nést tvrzení dle navrhovaných přísných 
kritérií. Nizozemsko je čtvrtým výrobcem sýrů v EU po 
Německu, Francii a Itálii. Výroba sýrů zde má zásadní vý-
znam pro holandské mlékárenství. 53 % mléka vyráběného
v Nizozemí se zpracovává v sýrařství. V podstatě 100 % sýrů 
vyrobených v Nizozemí jsou polotvrdé sýry holandského 
typu (Edam, Gouda, Maasdam), ale podle současně navr-
hovaných kritérií by žádný ze zde vyráběných a konzumova-
ných sýrů nesměl tvrzení také nést. Dokonce i sýry nízkotuč-
né s obsahem 30 % tuku v sušině a sýry s nízkým obsahem 
sodíku nemohou nést žádná tvrzení, a tedy dokonce ani tvr-
zení typu „obsahuje vápník“, „snížený nasycený tuk“, „sníže-
ný obsah sodíku“. 

Výhled

Nové evropské nařízení o tvrzeních bude ovlivňovat způ-
sob, jakým bude probíhat obchodní komunikace v Evropě. 
Poprvé existuje v Evropě jednotná sada pravidel pro výživo-
vá a zdravotní tvrzení založená na vědeckých poznatcích s cí-
lem zajistit informování a porozumění ze strany spotřebitelů. 
Harmonizace může napomoci promovat image mléčných vý-
robků a šířit informace o pozitivních aspektech a zdravotní 
prospěšnosti mléka.

Dobré pochopení tohoto Nařízení je nezbytné k zajiš-
tění toho, aby potraviny vyhovovaly právním požadavkům. 
Dobrá znalost toho, co Nařízení stanovuje, umožní také vý-
robcům potravin maximálně využít jejich marketingové mož-
nosti. Je důležité, aby se dnes výrobci potravin připravili na 
různé eventuality. Co se stane, pokud výrobek nesplní nutrič-
ní profi l? Jaké důsledky to bude mít, nebude-li zdravotní tvr-
zení používané po řadu let již na komunitárním seznamu? To 
vše jsou záležitosti, které mohou ovlivňovat budoucí zisko-
vost fi rem a značek.

Výrobci potravin v Evropě a mezi nimi mnohé mléká-
renské společnosti již začali se sestavováním nových recep-
tur výživového složení svých výrobků s cílem nabídnout spo-
třebitelům jednak širší výběr výrobků, ale také připravit se na 
zavedení nutričních profi lů podmiňujících možnost, aby vý-
robky mohly nést výživová či zdravotní tvrzení. Nicméně i zde 
existují omezení pro tyto reformulace – a to je chuť výrobku, 
přijatelnost ze strany spotřebitelů, technologická omezení – 
a to vše musí být rovněž uznáno příslušnými úřady.

Mléčné potraviny jsou bohaté na živiny a významně při-
spívají k nutričnímu příjmu populace. Je proto důležité, aby 
mléčným výrobkům, které jsou zdrojem řady významných 
živin, bylo rovněž umožněno nést tvrzení s cílem informo-
vat o jejich specifi ckých výživových charakteristikách. Proto 
musejí být vytvořeny speciální nutriční profi ly pro různé typy 
mléčných výrobků, která jsou jasná, transparentní a snadno 
aplikovatelná a která jsou podložená vědeckými důkazy, ale 
také revidovatelná v případě nových zjištění.

Více než dva roky po přijetí evropského Nařízení o výži-
vových a zdravotních tvrzeních pokračuje jeho zavádění, při-
čemž stále ještě existuje mnoho nedořešených témat, z nichž 
jedním jsou právě nutriční profi ly. Pro evropský mlékárenský 
průmysl zde tedy existují příležitosti a rizika, která musí být 
ještě blíže monitorována a která také vytváří nezbytnost, aby 
Evropa v tomto směru hovořila jednotným hlasem. �
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Plíseň
Penicillium 

nalgiovense 
jako alternativa 

k výrobě 
plísňového sýra

Ing. JOSEF MRÁZEK,
Ing. MICHAL POSPÍŠIL,

Ing. DAGMAR TYKVARTOVÁ 
– VOŠ POTRAVINÁŘSKÁ

A SPŠ MLÉKÁRENSKÁ KROMĚŘÍŽ,
Prof. Ing. PAVEL BŘEZINA, CSc.,

ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÉHO INŽENÝRSTVÍ,
FAKULTA TECHNOLOGICKÁ, UTB VE ZLÍNĚ

Měkké sýry zrající s bílou plísní na povrchu jsou v České 
republice vyráběny v několika málo specializovaných 

sýrárnách. K výrobě těchto sýrů se používá výhradně plíseň 
Penicillium camemberti (syn. Penicillium candidum), v ně-
kterých případech je uvedená plíseň kombinována s jiný-
mi typy povrchových kultur. Naše pokusy byly inspirovány 
existencí Nalžovského sýra vyráběného na přelomu a počát-
kem 20. století v obci Nalžovské Hory v západních Čechách 
(Laxa 1915). Při výrobě sýru byla používána plíseň Penicil-
lium nalgiovense, prvně popsaná Laxou, studovaná Doležál-
kem (1967), Jesenskou (2003) a dalšími (Fierro, et al. 2004). 
Neméně inspirující byla i skutečnost, že k výrobě některých 
fermentovaných salámů je jako povrchová vrstva používána 
plíseň Penicillium nalgiovense (Steinhauser a kol. 1995, Pi-
pek 2008). Zajímavou možnost využití uvedené plísně na ta-
vených sýrech sledovala Bejblová (2008).

Pro naše pokusy byly stanoveny následující cíle: 
�  použít některé dostupné kmeny plísně Penicillium nalgio-

vense k výrobě měkkého plísňového sýru,
�  vyrobit sýry z kravského i kozího mléka,
�  posoudit vlastnosti pokusně vyrobených sýrů.

Materiál

K pokusným výrobám bylo použito: 
�  směsné plné kravské mléko odpovídající Nařízení EP 

a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým 
se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny ži-
vočišného původu, dodané fi rmami Zemědělský podnik 
Kvasicko, a. s., Trávník, a Agrodružstvo Postoupky, druž-
stvo, Kroměříž, mlékárensky ošetřené odstředěním a šetr-
nou pasterací fi rmou Kromilk, spol. s r. o., Kroměříž, tit-
rační kyselost podle Soxhleta-Henkela 6,6–7,2, tučnost 
3,60–4,50 %, 

�  kozí mléko z individuálního chovu dodané slečnou Ivanou 
Grulichovou z Přemyslovic, titrační kyselost podle Sox-
hleta-Henkela 7,8, tučnost 4,10 %,

�  základní mezofi lní kulturu bakterií mléčného kvašení ve 
formě tzv. provozního smetanového zákysu, standardně 
používanou fi rmou Kromilk, spol. s r. o., Kroměříž, titrač-
ní kyselost podle Soxhleta-Henkela 36–42,

�  lyofi lizované kultury plísně Penicillium nalgiovense distri-
buované pod obchodním označením M-EK-4 BactofermTM

a M-EK-6 BactofermTM fi rmou Chr. Hansen GmbH, Dánsko
�  mikrobiální syřidlo FROMASE 750 TL (750 IMCU), 
�  nasycený roztok CaCl2,
�  krystalický KNO3.

Metody

Pokusné výroby sýrů byly prováděny v prostorách škol-
ního poloprovozu Vyšší odborné školy potravinářské a Střed-
ní průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži. S ohledem 
na tuto skutečnost byl použit směrný technologický postup 
(Indra, Mizera, 1992) upravený na dané podmínky. Fyzi-
kálně-chemický rozbor byl prováděn běžnými analytický-
mi metodami (stanovení obsahu tuku v mléce a sýrech aci-
dobutyrometricky, stanovení sušiny sýrů přesnou vážkovou 
metodou, stanovení aktivní kyselosti sýrů potenciometricky, 
stanovení titrační kyselosti mléka a sýrů titračně). Pokusně 
vyrobené sýry byly senzoricky posuzovány odbornou hodno-
titelskou komisí složenou ze zaměstnanců a studentů školy 
a vybraných pracovníků fy Kromilk, spol. s r. o., kteří byli pro 
senzorické hodnocení zaškoleni.

Výsledky

V první fázi byly provedeny 4 pokusné výroby plísňového 
sýru z kravského mléka, vždy byla použita plíseň Penicillium 
nalgiovense M-EK-6, při 2. a 3. pokusu byla přidána do mléka 
před sýřením, při 1. a 4. pokusu byla aplikována rozstřikem 
ve formě suspenze na povrch prokysaných a krystalickou solí 
solených sýrů v množství cca 3 %, resp. 2 % soli z hmoty sýrů. 
Sýry následně zrály 4 dny při teplotě 15 °C a dále při teplotě 
12 °C až do stáří 21 dnů. Senzoricky byly hodnoceny pouze 
vzorky z 2. a 4. pokusu z důvodu kontaminace zbývajících.

Na následující 2 pokusy bylo použito kozí mléko labora-
torně ošetřené záhřevem na 73 °C s krátkou výdrží. Sýry byly 
vyrobeny obdobným způsobem jako sýry z kravského mléka, 
zpracování sýřeniny bylo prodlouženo na 30 minut. Solení se 
provádělo, obdobně jako v předešlých pokusech, krystalickou 
solí na povrch sýrů, množství soli bylo cca 2 % na hmotu sýrů. 
Na povrch prokysaných a vysolených sýrů byla aplikována 
nástřikem vždy jiná plísňová kultura (M-EK-6 a M-EK-4). 
Sýry zrály 3 dny při cca 20 °C, dále při cca 6 °C. Sýry byly hod-
noceny ve stáří 14 a 28 dní, resp. 14, 21 a 35 dní.

Ing. Josef Mrázek
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Senzorické hodnocení
plísňových sýrů

z kravského mléka

Obr. 1   Sýr z kravského mléka, stáří 14 dní

Obr. 2   Sýr z kravského mléka, stáří 21 dní

Sýry z kravského mléka vyrobené s pomocí plísně Peni-
cillium nalgiovense M-EK-6 (viz obr. 1 a obr. 2) byly senzo-
ricky hodnoceny po 14 dnech zrání studenty a zaměstnan-
ci školy a po 21 dnech zrání odbornou komisí, rozšířenou 
o vybrané pracovníky z mlékárenské praxe. Zjištěné senzo-
rické vlastnosti sýrů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Z výsledků 
je patrné postupné prozrávání „od povrchu dovnitř“ cha-
rakteristické pro aerobně zrající plísňové sýry. 

Tabulka č. 1    Senzorické vlastnosti sýrů s plísní Penicillium 
nalgiovense M-EK-6 po 14 a 21 dnech zrání

Kravské mléko
P. nalgiovense 

M-EK-6

Senzorické 
vlastnosti 

po 14 dnech 
zrání

Senzorické 
vlastnosti 

po 21 dnech 
zrání

Vzhled a barva

tvar pravidelný, 
stopy po zracím 

roštu, 
povrch porostlý 

bílou plísní, 
bez známek 

kontaminace

tvar pravidelný, 
povrch mírně 

svraštělý, 
porostlý bílou 

plísní, 
bez známek 

kontaminace 

Kravské mléko
P. nalgiovense 

M-EK-6

Senzorické 
vlastnosti 

po 14 dnech 
zrání

Senzorické 
vlastnosti 

po 21 dnech 
zrání

Konzistence 
a struktura

jemná, měkká, 
celistvá bez trhlin

a dutinek, těsto 
dlouhé a roztíra-
telné,  patrné tva-

rohovité jádro

jemná, měkká, 
celistvá bez trhlin 
a dutinek, smeta-
nově žluté těsto 

dlouhé a roztíra-
telné

Vůně čistá, příjemně 
houbově sýrová

čistá, příjemně 
houbově sýrová, 

mírný náznak
po amoniaku

Chuť

čistá, sýrově jem-
ná až máslová 

s příchutí
po houbách, 

výrazně slaná

intenzívní 
houbová chuť,

nahořklá dochuť, 
výrazně slaná

Senzorické hodnocení plísňových sýrů
z kozího mléka

Rovněž i v případě plísňových kozích sýrů byly senzo-
rické vlastnosti hodnoceny komisionálně studenty a zaměst-
nanci školy a vybranými pracovníky praxe, a to ve stáří 14 
a 28 dní, resp. 14, 21 a 35 dní. Při posuzování kozích plísňo-
vých sýrů vyrobených za pomoci plísně Penicillium nalgioven-
se M-EK-6 (viz obr. 3) byly zjištěny senzorické vlastnosti uve-
dené v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2    Senzorické vlastnosti kozích sýrů s plísní
Penicillium nalgiovense M-EK-6 po 14 a 28 
dnech zrání

Kozí mléko
P. nalgiovense 

M-EK-6

Senzorické 
vlastnosti 

po 14 dnech 
zrání

Senzorické 
vlastnosti 

po 28 dnech 
zrání

Vzhled a barva

nesouvislý porost 
plísně, barva bílá 

až světle šedá, 
prosvítá růžové 

zbarvení, tvar mír-
ně deformovaný, 
povrch svraštělý

typicky přezrálý, 
svraštělý,

potrhaná vrstva 
plísně

Konzistence 
a struktura

těsto bílé, celistvé, 
krátké,

homogenní,
konzistence

 jemná, měkká

struktura celistvá, 
ojedinělé dutinky, 

řez krémové barvy, 
konzistence jem-
ná, roztíratelná, 

lepí se, povrchová 
vrstva plísně tuhá, 
odděluje se, mírné 

roztékání pod 
povrchem

Vůně jemná, houbovitá, 
nečistá, zadušená

houbovitá, náznak 
po žampionech

Chuť
kyselá, mírně

nahořklá,
výrazná kozí

kyselejší, pikantní,
výrazná kozí, 

nečistá, nahořklá, 
houbovitá

Obdobně byly hodnoceny kozí sýry porostlé plísní Peni-
cillium nalgiovense M-EK-4 (viz obr. 4). Zjištěné senzorické 
vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 3.
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Obr. 3  Kozí sýr, stáří 28 dní, kultura M-EK-6

Tabulka č. 3    Senzorické vlastnosti kozích sýrů s plísní 
Penicillium nalgiovense M-EK-4 po14, 21 a 35 
dnech zrání

Kozí mléko
P. nalgiovense 

M-EK-4

Senzorické 
vlastnosti 

po 14 dnech 
zrání

Senzorické 
vlastnosti 

po 21 dnech 
zrání

Senzorické 
vlastnosti 

po 35 dnech 
zrání

Vzhled 
a barva

souvislý
porost plísně, 
barva sněho-

bílá, tvar 
pravidelný, 

zřetelné stopy 
po odkapní 

desce

souvislý
porost plísně, 

barva
sněhobílá,

tvar
pravidelný,

boky svraštělé

souvislý
porost plísně, 

tvar
pravidelný,

boky svraštělé 
a horní strana 
propadající se

Konzistence 
a struktura

bílý souvislý 
porost plísně, 
spodní strana 
lososově rů-

žová, konzis-
tence jemná, 
hladká, roztí-
ratelná, těsto 
mléčně bílé

hmota bílá, 
hladká, jem-
ná, měkká, 
roztíratelná 
až mazlavá, 

celistvá,
lepí se

celistvá bílá 
hmota, hlad-

ká, lesklá, 
jemná, měk-
ká, mazlavá, 
lepí se, bez 

trhlinek,
tuhá kůra ruší 

dojem

Vůně

jemná, čistá, 
houbovitá, 
kyselejší, 

typicky kozí,

jemná hou-
bovitá vůně, 

čistá

příjemná
houbovitá 

vůně

Chuť

jemná, čistá, 
houbovitá, 
kyselejší, 

typicky kozí, 
příjemně 
pikantní

mírně 
nakyslá, čistá, 
zřetelně kozí, 

příjemná

výrazná, 
typická 

kozí chuť, 
nepatrně 
nakyslá, 

v konci mírně 
nahořklá, 

slabě 
mýdlovitá, 
přezrálá, 
ale přesto 
příjemná

Při prováděných pokusných výrobách bylo řešeno ně-
kolik závažných problémů. Prvním komplikujícím faktorem 
bylo zajištění optimálního průběhu kysací křivky vzhledem 
k velmi malému zpracovávanému množství mléka a k malé 
četnosti pokusů. Druhým problémem bylo zajištění vhod-
ného klima při zrání, které vyústilo ve znehodnocení vzorků 
kontaminací cizí plísní u 1. a 3. výroby sýrů z kravského mlé-
ka. Při pokusu s kozím sýrem naočkovaným plísní Penicillium 

nalgiovense M-EK-6 kolísala teplota zrání v rozmezí 0 °C až 
12 °C v období 4.–6. dne zrání. Potrhaná a místy od sýra odtr-
žená povrchová vrstva plísně je následkem opožděného obra-
cení sýrů, kdy zrací rošt zarostl vitální plísní. 

I přes výše citované problémy a malé množství pokusů je 
však možné říci, že senzorické vlastnosti vyrobených sýrů od-
povídaly naši představám a běžným požadavkům na skupinu 
sýrů s bílou plísní na povrchu. Pro praktické použití bude nut-
né řešit standardizaci technologického postupu hledáním op-
timálních podmínek výroby a zrání. Proto pokusy s výše uve-
denými testovanými plísněmi na našem pracovišti pokračují.

Závěr

Součástí této práce bylo ověření použitelnosti plísně Pe-
nicillium nalgiovense k výrobě sýrů s plísní na povrchu. Prove-
denými pokusy bylo zjištěno, že sýry z kravského i kozího mlé-
ka vyrobené za pomoci uvedené plísně dodávané pod označe-
ním M-EK-4 BactofermTM a M-EK-6 BactofermTM vykazují 
obdobné vlastnosti jako ostatní sýry s bílou plísní na povrchu, 
obdobně prozrávají a mají i podobné senzorické vlastnosti. 

Lze konstatovat, že použití testované plísně k sýrařským 
účelům se v této fázi jeví jako možné a může být zajímavou 
marketingovou alternativou především pro menší nebo do-
sud nezavedené výrobce. 
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Obr. 4  Kozí sýr, stáří 28 dní, kultura M-EK-4
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Veselí nad Lužnicí
– město potravinářů 

a ekologů
Ing. LADISLAV HONSA, ŘEDITEL SOŠ

PRO OCHRANU A TVORBU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Veselí nad Lužnicí je malebné jihočes-
ké město s velkou historickou i kulturní tra-
dicí. Od roku 1993 zde působí Střední od-
borná škola pro ochranu a tvorbu životního 
prostředí, která za 15 let své existence vy-

chovala řadu odborníků pro oblast ekologie, ochrany ži-
votního prostředí a potravinářství.

Historie školy

V roce 1993 škola zahájila svou činnost výukou čtyřleté-
ho studijního oboru ochrana a tvorba životního prostředí 

v pronajatých prostorách 1. Základní školy Veselí nad Luž-
nicí. O dva roky později se přestěhovala do nově postavené 
moderní budovy. Ekologický obor byl v devadesátých letech 
stěžejním studijním oborem, ročně školu opouštělo okolo 60 
absolventů. Ve druhé polovině devadesátých let jí bylo umož-
něno hledat nové cesty výukové realizace. Od roku 2000 zde 
vzniká potravinářská větev, je otevřen nový studijní obor ana-
lýza potravin. Výrazně se zvyšuje počet žáků školy, protože 
v tomto roce přicházejí do školy žáci 2. a 3. ročníků výše jme-

novaného oboru ze zrušené Integrované střední školy che-
mické v Sezimově Ústí. Postupně škola rozvíjí potravinářské 
obory, zejména ve spolupráci s a. s. Madeta České Budějovi-
ce. Snaží se reagovat na požadavky trhu práce v Jihočeském 
kraji a v krajích sousedních. V roce 2004 otevírá zcela nový 
studijní obor technologie potravin – zpracování mléka. Rodí 
se potravinářská tradice, je vytvořen nový profi l školy. Škola 
získává neocenitelné kontakty s managementem a. s. Madeta 
České Budějovice a dalšími potravinářskými podniky. V roce 
2005 je defi nována potřebnost výchovy žáků pro následné vy-
sokoškolské studium, které vyžaduje všeobecné vzdělání. Je 
zaveden nový obor gymnaziálního typu s názvem přírodo-
vědné lyceum. Tím je završen studijní program školy, která se 
defi nuje jako škola ekologická a potravinářská.

Současnost

V tomto školním roce bude škola přijímat uchazeče do 
oborů ochrana a tvorba životního prostředí, přírodovědné ly-
ceum, analýza potravin, technologie potravin. V oboru tech-
nologie potravin ustupuje od jednostranného zaměření na 
zpracování mléka a rozšiřuje odbornou složku vzdělání o dal-
ší potravinářské technologie: zpracování mouky, kvasnou 
technologii, výrobu nápojů. Zavádí nový školní vzdělávací 
program s názvem potraviny a biotechnologie. Chce se orien-
tovat na výuku výroby biopotravin. 

Odborná výuka probíhá v nových, velmi dobře vybave-
ných chemických, analytických a mikrobiologických labo-
ratořích. Při zajišťování praktické výuky spolupracuje s a. s. 
Madeta, závodem Řípec, kde je vybudován školní polopro-
voz pro zpracování mléka a výrobu mléčných výrobků. Velmi 

 Studenti oboru technologie potravin ve školním poloprovozu

Ochranáři životního prostředí v biologické laboratoři
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úzká je spolupráce se společností Fontea Veselí n. L., která vy-
rábí nealkoholické nápoje, mlýnem Vesco Veselí nad Lužnicí 
a dalšími okolními potravinářskými fi rmami.

Absolventi najdou uplatnění

O absolventy potravinářských oborů je v praxi velký zá-
jem. Mohou pracovat jako laboranti, mistři, vedoucí směn, 
nákupčí surovin, technici, pracovníci odbytu a prodeje su-
rovin, pracovníci v oblasti marketingu potravin, podnikate-
lé v oblasti prodeje potravinářských látek. Pokračují také ve 
studiu na vysokých školách, např. Fakultě potravinářských 
a biochemických technologií Vysoké školy chemicko-techno-
logické v Praze, Výukovém centru VŠCHT v Táboře (bakalář-
ský obor technologie potravin), Jihočeské univerzitě v Čes-
kých Budějovicích, České zemědělské univerzitě v Praze, 
Mendelově zemědělské univerzitě v Brně, Chemické fakul-
tě Vysokého učení technického v Brně aj. Rovněž mají mož-
nost studovat na vyšších odborných školách potravinářského 
zaměření, např. v Kroměříži a v Praze. Uplatnění absolventů 
každoročně sledujeme a vyhodnocujeme.

Výuka jazyků
a spolupráce se zahraničními školami

Jazyková výuka je na naší škole samozřejmostí. Prefero-
vána je výuka angličtiny a němčiny. Škola ve velké míře vy-
užívá současných možností a spolupracuje se zahraničními 
školami podobného zaměření. Studenti se zejména podílí na 
řešení mezinárodních odborných projektů. V oblasti ekologie 
intenzivně spolupracuje s Höhere Lehr-Anstalt für Umwelt 
und Wirtschaft Yspertal (Rakousko), Gymnáziem a SOŠ To-
kaj (Maďarsko) a Gymnáziem Cieszyn (Polsko). Tradice spo-
lečných mezinárodních ekologických projektů trvá již od roku 
1999. Loňský 10. juniorský ekoprojekt s názvem „Lidská čin-
nost a její vlivy na životní prostředí“ se uskutečnil ve Veselí 
nad Lužnicí. Pro potravinářské obory je partnerskou školou 
Höhere Bundeslehr und Forschunganstalt Francisco Josephi-
num Wieselburg (Rakousko), která vyučuje obor technologie 
potravin a biotechnologie. V současné době řešíme společný 
projekt fi nancovaný z evropského fondu Přeshraniční spolu-
práce ČR – Rakousko 2007−2013, který nese název „Kvali-
ta syrového mléka z pohledu potravinářských škol Veselí nad 
Lužnicí a Wieselburg“. Projekt začal v listopadu 2008 a skon-
čí v říjnu 2009 závěrečnou konferencí ve Veselí nad Lužnicí. 
S výše jmenovanými školami neděláme jen projekty. Žáci při-
jíždějí do těchto škol na exkurze, seznamují se s památkami 

a okolím. V neposlední řadě navštěvují i podniky a odborné 
výstavy. U studentů potravinářských oborů jde zejména o vý-
stavu Ab-Hof-Messe v rakouském Wieselburgu. 

Domov mládeže, aktivity studentů

Studenti jsou ubytováni v moderním domově mládeže 
ve dvoulůžkových pokojích. V současné době zde bydlí 128 
žáků. Ve volném čase využívají posilovnu, tělocvičnu, mají 
k dispozici počítače a internet. V nabídce mimoškolní činnos-
ti je také herpetologický a divadelní kroužek. Zvláště oblíbený 
mezi studenty je kroužek herpetologický, kde chováme různé 
druhy cizokrajných hadů, brouků, dále chameleóny a pogo-
ny australské. Klub ekologické výchovy nabízí zájemcům růz-
né přírodovědné a ekologické aktivity. Jednou měsíčně jsou 
pořádány přednášky s názvem „Cesty za poznáním“, kde vy-
stupují známí cestovatelé, přírodovědci, ekologové a potravi-
náři. Každoročně pořádáme Den mléka, který je doplněn od-
bornou přednáškou a ochutnávkami mléčných výrobků.

Co říci na závěr?

Naše škola je rodinného typu. Při vzdělávání uplatňuje 
individuální přístup k žákům. V současné době u nás studuje 
286 žáků. Přestože škola začíná teprve 16. rok své existence, 
stala se součástí života Veselí nad Lužnicí a Jihočeského kra-
je. Absolventi se do školy stále vracejí a na školu rádi vzpo-
mínají. 

Ekologie a potravinářství jsou bezesporu obory, kte-
ré poskytují do budoucna zajímavou práci a dobré uplatně-
ní. Před našimi absolventy stojí do budoucna náročné úkoly 
– zajistit pro nás i budoucí generace trvale udržitelný rozvoj, 
bezpečné, kvalitní a ekologické potraviny.  � Škola se pravidelně účastní odborných výstav.  

Ekologové odebírají vzorky rašeliny na Borkovických blatech.
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Vycházejí každé dva měsíce 

www.agral.cz

� List vychází pravidelně od roku 1992 
a slouží celému oboru masného průmyslu, 
jejich dodavatelům a obchodu s masem 
a masnými výrobky. Také službám pro 
obor a všem dalším podnikatelským 
oblastem, které se zpracováním masa 
souvisejí.
� Rozhodujícími odběrateli jsou 
podniky masného průmyslu, ale 
i další menší zpracovatelské 

fi rmy, včetně malých živnosten-
ských provozoven, jichž je u nás 

poměrně vysoký počet. 
� Řeznicko/uzenářské noviny 

nabízejí vedle odborných článků 
i zábavnou část. Již tradičně je v listu 

zastoupena i společenská rubrika, která 
pamatuje na významná jubilea jak osob, 

tak i významných skutečností v oboru 
zpracovatelů masa. 

FOR 3P – nový veletrh s moderní tváří
V médiích napříč obory se v po-

slední době ve všech pádech sklo-
ňuje ekonomická krize, která již po-
malu přichází i do České republiky. 
Nutno přiznat, že před firmami stá-
le více nabývá na důležitosti strate-
gické plánování a optimalizace cho-
du společnosti. Součástí takovýchto 
kroků bývá většinou i krácení výda-
jů na ty nejnutnější. Často ale hro-
zí nebezpečí přílišného úbytku pro-
středků pro klíčové aktivity firmy. 
Mezi ně nepochybně patří také pod-
pora budoucích obchodů, budování 
nových kontaktů a podobně, zkrátka 
propagace firmy. 

Neopomenutelnou součástí mar-
ketingového mixu moderní, evrop-
sky konkurenceschopné fi rmy je mezi 
dalšími aktivitami také účast na vele-
trhu. Nejde však již o tradiční model 
kontraktačního veletrhu, jaký známe 
z konce minulého století. 

V prvé řadě jde o jasný trend, kte-
rý moderní odborný veletrh charak-
terizuje v daleko širším kontextu než 
„pouze“ uzavření kontraktů přímo na 
stánku. Přímý „byznys“ samozřejmě 
nemizí, ovšem není již jediným příno-
sem pro vystavovatele. Jde především 
o budování a posilování prestiže, 
získávání nových osobních kontak-
tů, které internet či inzerce v tisku ne-
poskytne. Dále je to samozřejmě pre-
zentace společnosti a jejích produktů, 
novinek či budoucích projektů ve 
srovnání s konkurencí. V neposlední 
řadě má moderní veletrh ambici obo-
hacovat odbornost zástupců zúčast-
něných fi rem či odborných návštěvní-
ků nejen prezentací novinek v oboru, 
ale také kvalitním doprovodným pro-
gramem, který účastníkům poskytne 
hodnotné aktuální informace a mož-

nost otevřené diskuse daných témat se 
špičkovými odborníky.

Právě takovým projektem mo-
derního střihu je mezinárodní veletrh 
potravinářských, obalových a tiskař-
ských technologií FOR 3P, který se 
uskuteční ve dnech 15.–17. 4. 2009 
v Pražském veletržním areálu Letňa-
ny.

S blížícím se termínem konání ve-
letrhu FOR 3P je čím dál více zřejmé, 
že organizátoři to myslí s kvalitou sku-
tečně vážně. Ve spojitosti s připravo-
vanou akcí se skloňuje odbornost ve 
všech pádech. 

K již dříve prezentovaným dopro-
vodným akcím (workshopy na téma 
RFID, Brand protection, Bio2) přibyl 
další atraktivní seminář s názvem The 
Art of Packaging. Jak již název napo-
vídá, tématem bude především oba-
lový design a vše co s ním souvisí. Při 
této příležitosti přizvali organizátoři 
doprovodného programu k exkluziv-
ní spolupráci Unii profesionálních de-
signérů a Velvyslanectví Nizozemské-
ho království. Cíl je zřejmý: zajištění 
špičkových odborníků v oboru z Čes-
ké republiky a z Holandska. Otázka 
průmyslového a obalového designu je 
dlouhodobě velice aktuální, dá se říci, 
že z hlediska zákaznických preferen-
cí klíčová. Očekávaná výměna zku-
šeností a diskuse současných tuzem-
ských i evropských trendů je tedy tou 
nejlepší pozvánkou k účasti.

Aktuální informace o přípra-
vě veletrhu FOR 3P s místem konání 
v Pražském veletržním areálu Letňa-
ny, o doprovodném programu a také 
podmínky účasti pro vystavovatele 
jsou pro Vás k dispozici na stránkách 
www.for3p.cz, kde je možno využít 
komfortu elektronicky vyplnitelných 
přihlášek.



59
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
0

9
r e p o r t á ž

PUTOVÁNÍ ZA SÝRY 
– TENTOKRÁT

DO MEXIKA
…neboli tak trochu 
španělská minulost

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

MEXIKO – Pro většinu Čechů vzbuzuje tato země hod-
ně fantazie, hlavou nám přitom problikne kaleidoskop ta-
jemných mayských pyramid, nádherných barokních kos-
telů z koloniální historie, širokých sombrer na hlavách 
zpěváků mariachis, snědých mužů s kníry či hlubokých 
očí míšenek a všudypřítomných čokoládových dětí. Při vy-
slovení slova Mexiko však asi nikomu na mysl nepřijdou 
sýry. A přeci se tato uspořádaná a současně chaotická 
země může pochlubit zajímavou, i když tak trochu španěl-
skou sýrařskou tradicí a s ní mnohými sýrovými speciali-
tami. Do mexického sýrařství jsem měl možnost nahléd-
nout při příležitosti Světového mlékárenského summitu, 
který zde Mezinárodní mlékařská federace uspořádala na 
podzim roku 2008. 

Pojďme se tedy při našem putování za sýry tentokrát pře-
nést do Střední Ameriky a poznat sýry, kterými se pyšní 

Mexiko a které možná, i když mají úplně jiná, často tak tro-
chu exotická jména, vlastně dobře známe z našeho „starého“ 
kontinentu.

Se španělskými dobyvateli se do Mexika dostaly kdysi 
krávy, kozy i ovce, a s nimi zpracování mléka a vlastně také 
sýry. Před kolonializací Mexika se místní obyvatelé živili 

hlavně ovocem, zeleninou, 
rybami a drůbeží. Španěl-
ští přistěhovalci si však s se-
bou přinesli i své stravovací 
návyky, a protože byla výro-
ba sýrů v Evropě v 16. sto-
letí, kdy započalo dobývání 
Mexika, již poměrně rozší-
řená, začali ji přistěhovalci 
postupně rozvíjet na svých 
zemědělských usedlostech 
také v této zemi. Ještě do-
dnes se v Mexiku můžeme setkat s označením „queso ran-
chero“ čili „rančerský sýr“, které se používá jako druhové 
označení pro mnohé druhy sýrů vyráběných na statcích. Pře-
devším na severu Mexika se stala výroba sýrů poměrně vý-
znamným hospodářským odvětvím. Průmyslové sýrařství se 
ale začalo rozvíjet teprve kolem roku 1980. Lokální sýry jsou 
však spíše napodobeninami známých evropských druhů, ať 
se už jedná o Camembert, Edam, Trapist, či třeba velmi ob-
líbené sýry Manchego nebo také Gruyére. Vedle nich se ale 
v obchodech setkáte s místními specialitami pocházejícími 
např. ze států Oaxaca, Chipaz a Quertaro. 

Vedle všudypřítomného místního sýra „Queso Oaxa-
ca“ najdeme v Mexiku širokou paletu čerstvých sýrů, které se 
prodávají převážně v malých nádobkách a kelímcích. Ty nej-
lepší pocházejí ze zemědělských usedlostí (rančů) a prodávají 
se spíše na městských trzích nežli v maloobchodě. Na trzích 
se ale můžete setkat i s dalšími rančerskými sýry, často ba-
lenými do dřevěných loubků nebo obalených slámou či svá-
zaných provázkovou síťkou. Setkáte-li se s rančerskými sýry, 
doporučuji vám je ochutnat, protože vás téměř vždy překvapí 
osobitou chutí i vzhledem. V supermarketech se s regionální-
mi specialitami potkáte jenom zřídka, spíše narazíte na na-
podobeniny některých známých evropských sýrových druhů 
jako třeba Edamu, Goudy či sýra Manchego.

Čerstvé sýry

Vůbec asi nejčastěji 
jsem se v Mexiku setkával se 
sýrem „Queso Panela“. Jed-
ná se o čerstvý sýr vyráběný 
z kravského mléka. Někdy je 
také nazýván „Queso de Ca-
nasta“, a to podle otisku ple-
teného košíku používaného 
při formování a odkapávání 
sýřeniny. „Panela“ má měk-
kou konzistenci, sněhově 
bílé těsto a velmi příjemnou 
mléčně-sýrovou chuť. Ta však bývá často potlačena velmi pá-
livou česnekovou chilli pastou, která se na sýr natírá. Sýr se 
obvykle servíruje lehce osmažený na avokádovém listu a tak-
to se podává s aperitivem jako předkrm. „Queso Botanera“ 
se nazývá „Panela“ potřená pro změnu chilli-tomatovou po-
mazánkou.

Dalším čerstvým sýrem vyráběným rovněž z kravského 
mléka a formovaným do různých velikostí a tvarů je „Queso 
blanco“, nejčastěji známé v blokové formě“. Tradičně se ten-
to krémový sýr vyrábí z odstředěného mléka nebo i ze syrovát-
ky a podobá se tak trochu italské mozzarelle. Ke srážení mlé-
ka se při tom používá šťáva z čerstvě vylisovaných citronů, 
která dodává vzniklé sýřenině čerstvou a zcela nezaměnitel-
nou lahodnou chuť. Při průmyslové výrobě v mlékárnách se 
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však více používá mléko plnotučné a ke srážení běžná syřidla. 
„Queso blanco“ je také oblíbeným sýrem Mexičanů používa-
ným k plnění opečených a do ruličky stočených kukuřičných 
tortil, které se pak ještě přelévají některou z pikantních omá-
ček „salsa“. Tento známý a oblíbený pokrm se nazývá „En-
chiladas“.

Španělský sýr Burgos 
připomíná v Mexiku další 
čerstvý sýr „Queso fresco“, 
k jehož výrobě se může po-
užít jak kravské, tak ale čas-
to i kozí mléko nebo jejich 
směs. Jedná se o měkký, vel-
mi křehký krátce zrající sýr, 
který se konzumuje jen ně-
kolik dnů po výrobě. Chuť 
je jemná, čerstvá a příjem-
ně mléčně kyselá. Také ten-
to sýr používají Mexičani k plnění „Enchiladas“ nebo dalších 
mexických pochoutek „Taquitos“ .

Pokud se nechá sýr prozrát, nazývá se „Queso Anejo“. 
Sýr „Anejo“ mívá nejdříve jemnou a měkkou konzistenci, po 
vysolení však bývá již tužší a připomíná náš tvrdý tvaroh. Čas-
to je proto využíván v kuchyni jako sýr ke strouhání. Prozrá-
lý sýr obalený do sušeného chilli má krásnou červenou kůrku 
a nazývá se „Enchilado“.

Do skupiny čerstvých sýrů patří určitě také sýr „El Re-
queson“, blízký příbuzný syrovátkovému sýru „Ricotta“. 

„Requeson“ se obvykle balí do čerstvé kukuřičné slámy 
nebo jen jednoduše jako sýrový prášek v miskách.

Mexické pařené sýry typu „pasta filata“

Zvláště oblíbenými jsou ve Střední Americe pařené a hně-
tené sýry, jejichž technologie sem „dorazila“ ze slunné Itálie. 
Velmi známým je především již zmíněný „Queso Oaxaca“, ně-
kdy nazývaný také jako „Oaxaca Strinq Cheese“. V jihomexic-
kém státě Oaxaca byla již od koloniálních dob rozšířena výro-
ba rančerských sýrů nazývaných „Quesillo“, které se později 
staly základem výroby sýra „Oaxaca“. Obliba tohoto čerstvé-
ho pařeného sýra souvisí opět 
s tradiční mexickou kuchyní, 
v tomto případě s přípravou 
„Quesadillas“, což jsou ope-
čené či grilované kukuřičné 
či pšeničné tortilly („tacos“) 
plněné obvykle právě sýrem 
„Oaxaca“, který se při ohří-
vání uvnitř těsta roztaví.

Rovněž „Queso Oxaca“ 
připomíná svým charakterem
italskou mozarellu. Tvaruje 

se obvykle do malých koulí, nebo jsou do tvaru koule zatoče-
ny dlouhé plátky sýrové hmoty (vzhledově podobné sloven-
ské parenice). Rozšířenou formou jsou také svinuté nebo pře-
kládané proužky napařeného sýrového těsta (viz obrázek).

Variantou sýra „Oaxaca“ je „Asadero“, připomínající 
zase italské Provolone. „Asadero“ je pro svoji snadnou tavi-
telnost používán také k přípravě mexických sýrových fondue, 
a proto se mu někdy přezdívá „Queso fundido“. Příprava me-
xických fondue je rovněž poměrně populární. Rozdíl oproti 
pravým švýcarským fondue je však v tom, že se při zdejší pří-
pravě a konzumaci používá zase celá řada typických mexic-
kých, obvykle značně pikantních přísad.

Polotvrdé a tvrdé sýry

Nejstarším a na území Mexika nejrozšířenějším tvrdým 
sýrem je zřejmě „Queso Chihuahua“, nazvaný podle stej-
nojmenného státu na severu země. Protože tento sýr blízký 
cheddaru začali jako první vyrábět ve svých klášterech Men-
nonité (náboženská skupi-
na; novokřtěnci pojmenova-
ní po Mennovi), můžeme se 
ještě občas setkat i s jiným 
označením pro tento výro-
bek: „Queso Menonita“. Na 
rozdíl od většiny mexických 
sýrů nemá sýr „Chihuahua“ 
bílou barvu, ale vzhledem 
ke zrání je již slabě nažlout-
lý. Chuť sýra se různí rovněž 
podle délky zrání. Mladší 
sýry do dvou měsíců zralos-
ti bývají jemně lahodné, vy-
soce vyzrálé sýry (půl roku 
i více) pak mají pikantní až 
velmi ostrou chuť.

Jako většina sýrů v Mexiku se také „Chihuahua“ používá 
opět nejčastěji v teplé kuchyni, v tomto případě jako tzv. „Que-
so frito“, čili sýr určený na obalování a následné smažení.

Skutečnou mexickou specialitou mezi tvrdými sýry je 
zajisté „Queso Cotija“, u kterého mexičtí sýraři vyjednáva-
jí registraci chráněného označení původu (PDO). Tento sýr 
zraje i několik měsíců, čímž získává velmi tvrdou a drobivou 
konzistenci a strukturu. Není proto divu, že se mu někdy pře-
zdívá mexický parmezán. Nejčastěji se „Cotija“ strouhá na 
teplé pokrmy (např. mexické fazole) nebo se využívá ve stu-
dené kuchyni jako přísada do zeleninových salátů.
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čují všeobecně za „Queso tipo americano“ a používají je jako 
náhražky sýrů při zapékání a rozpékání pokrmů. Velké množ-
ství dovozových sýrů pochází z Evropské unie a v supermar-
ketech jsem se běžně setkával např. se španělskými ovčími 
a kozími specialitami, francouzským camembertem, dánský-
mi sýry s modrou plísní uvnitř hmoty, rakouskými tavenými 
sýry od společnosti Woerle, německými a holandskými po-
lotvrdými sýry a mnohými dalšími. Kupodivu jsem nikdy ne-
narazil na analogové produkty.

Mezi největší tuzemské výrobce sýrů patří především 
silná mlékárenská skupina ALPURA, která má ve svém vý-
robním programu průmyslovou výrobu řady sýrů, jako jsou 
„Panela“, „Oaxaca“, „Manchego“ a další.

Menší společností je pak sýrárna PROSELAC, vyrábě-
jící všechny tradiční mexické sýry „Panela“, „Oaxaca“, „El 
Cotija“, „El Requeson“, „El Da Pasta Filado“, „El Manchego“ 
a další. Při jejich výrobě zde důsledně dodržují původní tra-
diční technologické postupy. Za řadu informací, které jsem 
se o mexickém sýrařství dozvěděl, vděčím především zapále-
nému sýraři a současně obchodnímu řediteli této společnosti 
panu Ing. J. Alejadro Ramírézovi, s nímž jsem si o sýrech La-
tinské Ameriky několikrát povídal a jehož nadšení pro sýrař-
ské řemeslo mě doslova uchvátilo (na snímku si společně pro-
hlížíme malé sýry typu „Provolone“). 

Seznámení se s mexickými sýry a s jejich výrobou bylo 
pro mě bezesporu zajímavou příležitostí nakouknout do jiné 
než evropské sýrařské kuchyně a také náležitě porovnávat. 
Musím říci, že právě tradiční mexické výrobky mě překvapily 
svojí mimořádnou kvalitou, zajímavou chutí a určitě i zajíma-
vými tvary. Asi nejvíce mě zaujalo „Queso Oaxaca“. Překva-
pivým pro mě bylo rozmanité upotřebení sýrů v mexické ku-
chyni a snad jediné, co mě tak trochu vadilo, byla kombinace 
dobrých sýrů s ostrými omáčkami a pastami, které v koneč-
ném chuťovém vjemu značně potlačovaly původní buket sýra. 
Ale to jsou právě ty chuti, které jsou pro mexickou kuchyni 
tolik příznačné a na které se nechá dobře použít známé české 
přísloví „Jiný kraj, jiný mrav...“ 

Vydáte-li se proto někdy do Mexika, nezapomeňte urči-
tě vedle návštěvy překrásných památek a třeba také přípitku 
slavnou mexickou Tequilou také na ochutnávku některého 
z báječných mexických sýrů. Neprohloupíte!   �

Sýry vyráběné podle tradičních receptur a technologic-
kých postupů jsou opravdovou lahůdkou a značku chráněné-
ho označení původu si bezesporu zaslouží. Nicméně, jak už 
bývá v sýrařství obvyklé, průmyslově jsou vyráběny zjedno-
dušené napodobeniny, které sice nesou stejné označení, ale 
do skutečného sýra „Cotija“ mají hodně daleko.

Ze Španělska také pochází v Mexiku poměrně rozšířené 
„El Manchego Mexico“, sýr ze směsného kravského a ovčího 
mléka, a někdy také ve směsi s mlékem kozím. Rovněž „Man-
chego Mexico“ zraje několik měsíců, má zajímavou strukturo-
vanou kůrku, která je obtiskem slámového roštu, kterým jsou 
vystýlány formy na sýr. Chuť bývá většinou velmi výrazná, pi-
kantní až ostrá.

Překvapením pro mě 
bylo v Mexiku setkání se sý-
rem „Téte de Moine“ (=Mni-
chova hlava). Je jasné, že 
tato unikátní švýcarská spe-
cialita z kláštera Bellelay ne-
soucí chráněné označení pů-
vodu (AOC) by se neměla 
nikde jinde vyrábět. V přípa-
dě Mexika to však zřejmě asi 
neplatí, neboť tento mexic-
ký „podvodník“ vyrábí jedna 

sýrárna ve státě Jalisco. Nutno dodat, že i když na povrchu 
nebyl patrný typický oranžovohnědý maz, byla chuť sýra, kte-
rý jsem zde ochutnával na světové mlékařské výstavě, sku-
tečně vynikající, a jak je zřejmé z obrázku, i prezentace sýra 
v nářezovém ostří „girolla“ a seškrabování typických rozet si 
v ničem nezadaly se švýcarským originálem.

Mexiko je velká země, ve které žije téměř 110 milionů 
obyvatel. Mlékařství je poměrně rozvinuté, vyrábí se zde té-
měř 10,5 miliardy litrů mléka a více než 5 miliard mléka se 
ke zpracování ještě dováží ze sousedních středoamerických 
zemí. Sýry bezesporu patří k oblíbeným mlékárenským vý-
robkům. Jejich lokální výroba však nestačí pokrývat domácí 
spotřebu, a sýry se musejí proto ještě dovážet. Místní průmy-
sl vyprodukoval v roce 2007 celkem 193 tisíc tun a ze světa 
bylo dovezeno dalších asi 86 tisíc tun. Jednoduchými počty 
tedy dojdeme k závěru, že i přes oblibu sýrů v teplé a stude-
né kuchyni nedosahuje současná spotřeba ani 3 kg na obyva-
tele a rok. To tedy svědčí o značném nenaplněném potenciá-
lu, který tato země skrývá, a protože místní průmysl zřejmě 
kvůli omezenému množství mléka tak rychle neporoste, je to 
příležitost pro řadu dovozců. Zatím jsou nejvýznamnějšími 
exportéry sousední Spojené státy americké, které do Mexika 
dodávají především tavené sýrové plátky. Mexičané je ozna-
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·  Návrhy začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění je-
jich názvů a zákonných textací pro označování etiket (obalů) pro 
potraviny. Dle zákona o potravinách a prováděcích vyhlášek v plat-
ném znění.

DOPORUČUJEME
REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,

návazně na realizované legislativní změny.

·  poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,·  školení pracovníků z hygienického minima,·  podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,·  profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-poptávka, 
bezplatně (viz www.infak.cz),·  další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,·  POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

Zelený pruh 1560/99, 140 02 P r a h a  4
Tel.: 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, Fax 296 374 658

E-mail: agral@agral.cz

P O T R A V I N Á Ř S K Á  P O R A D E N S K Á  A G E N T U R A
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Ing. Petr Marek
– zemědělec, 

mlékař
a milovník historie 

Ing. Petr Marek má svůj původ v zemědělství, vyrůstal 
v selské rodině na malé vesničce v Oucmanicích ve vý-

chodních Čechách. Rodiče hospodařili na 17 ha země-
dělské půdy do roku 1957 a poté společně v zemědělském 
družstvu Zálší. Vztah k zemědělství byl rozhodující pro 
zvolení typu studia. V době, kdy mladí lidé pocházející ze 
zemědělství měli za povinnost do zemědělství nastoupit, 
rozhodl se pro Střední zemědělskou technickou školu 
v Lanškrouně a následně Vysokou školu zemědělskou, 
fakultu Provozně ekonomickou v Praze. Z dnešního po-
hledu je vždy vzpomínání na školu ovlivněno určitým 
sentimentem, ale je dobré, když člověk může s odstupem 
času potvrdit platnost známého rčení, že škola byla pro 
něho základem života. A tak na ni vzpomíná Petr Ma-
rek.

Můžete nám říci, jaká byla Vaše životní cesta?

Měl jsem štěstí v životě, neboť mě stále provázelo neru-
dovské: „Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.“ Platilo to v době 
nesvobody do roku 1989 a platí to i nyní. Dokázal jsem na-
jít smysl práce, postavit si dlouhodobější plány a mnohokrát 
v životě se mi podařilo svých cílů dosáhnout. Ať již to bylo 
v začátku mé praxe v Agrochemickém podniku v Běstovicích, 
kde jsme dosáhli statutu modelového podniku v České repub-
lice, několik let jsem pracoval na okresním článku řízení Mi-
nisterstva zemědělství v Ústí nad Orlicí, okresu, který patřil 
svými výsledky v rostlinné a především v živočišné výrobě 
k nejlepším v ČR. Je pravdou, že tehdejší direktivní způsob 
řízení omezoval nejlepší podniky ve prospěch slabších. Pa-
radoxní je, že současná hospodářská politika EU postupuje 
v některých případech stejně, např. uplatňováním mléčných 
kvót, některých dotačních pravidel apod. Ještě před „same-
tovou revolucí“ jsem nastoupil do JZD Zálší, kde jako ná-
městek předsedy jsem měl možnost spolupracovat mimo jiné 
s tehdejším zootechnikem, později známým ministrem ze-
mědělství Josefem Luxem. Když v roce 1992 probíhala jed-
na z prvních krizových vln v převisu nabídky mléka nad po-
ptávkou, začala většina zemědělců prodávat mléko přímo na 
kravínech, způsobem známým z poloviny minulého století, 
tj. rozléváním mléka pomocí litrového naběráčku. Rozdíl byl 
pouze v tom, že odměrka nemohla být hliníková, ale muse-
la být nerezová. Zásluhou rychlého poklesu stavu dojnic a ex-
portní dotační politiky ze strany státu se tento stav zastavil. 
V Zálší bylo v té době rozhodnuto privatizovat mlékárnu a za-
jistit si větší jistotu odbytu. Více jak 17letá historie potvrdila 
správnost tehdejšího rozhodnutí. Rok 1992 byl začátkem mé 
pracovní dráhy mezi mlékaři.

Cítíte se dnes mlékařem, nebo zemědělcem?

Musím se přiznat, že zemědělcem jsem zůstal duší a vel-
mi vnímám problémy, se kterými se potýkají zemědělci. Bo-
hužel to nejsou problémy jenom české, ale celosvětové. Mrzí 
mne, že představitelé zemědělského lobby většinou v zájmu 
politických bodů říkají zemědělcům to, co oni chtějí slyšet, ni-
koliv reálné informace. To se projevuje i ve vzájemných vzta-
zích mezi zemědělci a mlékaři. V pravém slova smyslu mlé-
kařem jsem se nestal ani po 17 letech, neboť mlékařem je dle 
mého názoru jen ten, kdo umí z jedinečné suroviny, které ří-
káme mléko, udělat vynikající mléčné výrobky. V mém oko-
lí je jich hodně a já jsem rád, že mě mezi sebe řadí. Osobně 
jsem jen, dle dnešní terminologie, podnikatel a manažer, kte-
rý prokázal, že umí slušně řídit fi rmu. Když jsem po privati-
zaci procházel starou družstevní mlékárnou, jejíž hodnota 
byla významně nižší, než jakou jsme státu zaplatili, zapochy-
boval jsem o správnosti rozhodnutí. Časem jsem se přesvěd-
čil o tom, že skutečná hodnota nebyla v materiálních statcích, 
ale ve výrobním programu a lidech Choceňské mlékárny. Do-
kázali jsme tohoto základu využít, dnes mají choceňská po-
mazánková másla a smetanové jogurty pod značkou Max 
dobré jméno i pozici na trhu v České republice a mlékárna je 
slušně prosperující fi rmou.

Mnoho úspěšných manažerů o sobě říká, že práce se jim 
stala koníčkem. Jak to bylo ve Vašem případě?

Přemýšlel jsem o tom, co si kdo pod pojmem „koní-
ček“ či „hobby“ představuje. Pokud se jedná o činnost, 
kterou člověk dělá s láskou, která mu umožňuje vlastní se-
berealizaci, a je mu ve skutečnosti jedno, zda získává za veš-
kerý čas strávený takovouto činností odměnu, pak platí, 
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Velkou přirozenou autoritu užívá v roli ředitele Choceňské mlé-
kárny.
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V roli náčelníka indiánů se svými vnuky o prázdninách „Všichni na jednom jevišti světa stojíme, a cokoliv se tu koná, 
všech se týče.“ Komenský

že mi práce byla vždy koníčkem. Pokud se jedná o činnost, 
která umožňuje relaxaci, rozvoj schopností mimo své od-
borné zaměření, prostě zálibu, prostřednictvím níž realizuji 
svou duši a srdce, pak nikoliv. Nebyl jsem nikdy workholik. 
Měl jsem vždy řadu zálib a činností, které pomáhaly napl-
nit můj život. Zasadil jsem strom, lépe řečeno velkou ovoc-
nou zahradu, o kterou se 35 let starám, postavil jsem dům, 
respektive rekonstruoval statek po rodičích, ve které žiji 
a mám syna, dvě dcery a jejich báječné rodiny s šesti vnou-
čaty. Šťastný člověk. Vím, že čas a energii věnovanou rodině 
neřadíme do kategorie koníčkovských, ale efekt, který oce-
níme až při ukončení produktivního věku, má daleko větší 
hodnotu. Pokud člověk nemá opravdového koníčka a šťast-
nou rodinu, stává se pro něho život po odchodu do důchodu 
prázdným.

Mohl byste poodkrýt váš vztah ke Komenskému a někte-
rým dalším významným historickým osobnostem?

Když jsem před 15 lety navštívil holandský Narden, 
abych se jako správný Čech poklonil památce J. A. Komen-
ského, netušil jsem, jak mě tato návštěva ovlivní. Na místě, 
kde jsem se setkal s turisty z celého světa a pozoroval jejich 
zájem a respekt, který Komenský vzbuzuje, jsem si uvědo-
mil, že o Komenském ve skutečnosti nevím skoro nic. Snad 
jen to, že byl „Učitelem národů“. Cítil jsem stud. Po návratu 
jsem si řekl, že přispěji ke změně. Prostudoval jsem základ-
ní dostupné materiály, vrátil jsem se k historii, době pobě-
lohorské, odchodu Českých bratří ze země a životní pou-
ti Komenského. Jeho osudové tragédie rodinné, pracovní, 
politické, porážky a opětovné úspěchy při ztrátě naděje na 
svobodný návrat do českých zemí, posilování myšlenky ev-
ropanizmu, aktuálnost jeho učení v současné době nejen 
v oblasti školství, ale i dalších společenských oblastech by 
měly být pro nás poučením a mementem. Zjistil jsem, že ne-
jenom já toho moc nevím, ale všeobecně je povědomí velice 
chabé. Ani učitelé na školách nesoucí hrdě název Komen-
ského nejsou na tom o moc lépe. Ve spolupráci s Unií Come-
nius a Základní školou J. A. Komenského v Brandýse nad 
Orlicí (Komenský zde krátce žil pod ochranou Žerotínů) 
vznikla myšlenka organizovat celostátní, dnes již meziná-
rodní, soutěž ve znalostech života a díla J. A. Komenského 
pod názvem „Komenský a my“ pro žáky základních a střed-
ních škol. V letošním roce již proběhne 7. ročník soutěže, 
těšící se stále většímu zájmu škol. Mám radost, že jsem při-
spěl ke vzniku ušlechtilé věci a Choceňská mlékárna svým 
fi nančním přispěním k realizaci.

Vy jste si dovolil i samotného Komenského ztělesnit? Jak 
jste se vžil do této role?

Nejprve jsem to vzal jako legraci a při setkání obchod-
ních přátel mé paní jsem se stal průvodcem po Brandýse nad 
Orlicí s tím, že všichni účastníci přijedou v dobových krojích 
a každý se trochu připraví na možnou rozpravu. Dnes není 
problém prostřednictvím internetu se rychle orientovat a zo-
pakovat či získat informace. Tak přijedouc vlakem z Choc-
ně, k údivu železničářů, jsem se v Brandýse setkal s Karlem 
starším ze Žerotína, svou druhou paní Dorotou a spoustou 
milých přátel. Před pomníkem J. A. Komenského jsme ved-
li rozpravu nad dílem napsaným v Brandýse Labyrint světa 
a ráj srdce. Všichni byli nadšeni způsobem zábavy a tím, jak je 
setkání obohatilo. Začali rozmýšlet, co uděláme za rok.

V Brandýse nad Orlicí před pomníkem odhaleným na paměť
J. A. Komenského v roce 1865
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Sešlost osobností Národního obrození v rodném domku
B. Smetany v Litomyšli.
To znamená, že z této akce vznikla tradice podobných se-
tkání?

Zda tradice, to posoudíme až z delšího časového období. 
Je pravdou, že v minulém roce se setkání uskutečnilo v neda-
leké Litomyšli, rodišti hudebního skladatele Bedřicha Smeta-
ny. V roli Smetany jsem do Litomyšle pozval osobnosti Národ-
ního obrození, kteří většinou měli též osobní vztah k tomuto 
nádhernému, historicky významnému městu. Setkání s Jirás-
kem, Němcovou, Rettigovou, Nerudou, Dvořákem a dalšími 
na zámeckém nádvoří, společné foto za klavírem, na němž hrál
B. Smetana v jeho rodném domku, bylo pro všechny zážitkem.

V klášterních zahradách se uskutečnila rozprava na 
téma: „Jak jsme přispěli k národnímu obrození“. Když jsem 
se snažil blíže poznat život a dílo mistra Smetany, zaujala 

Termizovaná smetanová 
pomazánka s jogurtem

mne řada okolností, které člověk nevnímal, pokud se zajímal 
pouze o faktografi i. Podobně jako Komenský měl velmi těž-
ký životní osud, pro své politické názory a rozpory s hlavním 
politickým proudem se mu nedostávalo uznání a možností 
uplatnění ve své době. Je škoda, že historii, která nám nese 
tolik poučení, není dáván potřebný prostor jak ve škole, tak 
ve vzdělávacích pořadech rozhlasu a televize.

Když vás poslouchám, tak si dokážete zahrát divadlo, kde 
jste v roli scenáristy, režiséra a představitele hlavní role.

Možná to má kořeny v nenaplněné touze hrát ochotnic-
ké divadlo tak jako můj tatínek. Výhodou je, že mohu hrát 
jen kladné role. Především však tím, jak se bavím, pozná-
vám lépe známé osobnosti naší historie a mnohdy až nyní 
správně chápu příčiny historických událostí. Velkou radost 
mám z toho, že se v dnešní spotřební době dokážeme sluš-
ně bavit sami, bez drahé dovezené kultury. Těším se, že si 
v dohledné době budu moci zahrát další významné posta-
vy z našich dějin. Letos bych si rád zahrál jednoho z nejvý-
znamnějších světových podnikatelů českého původu To-
máše Baťu. S velikým respektem a zájmem se seznamuji 
s trvalými hodnotami Baťovy soustavy ve všech oblastech 
podnikatelských přístupů. Ve světě se soustava učí jako sou-
hrn podnikatelských a manažerských dovedností a je škoda,
že u nás zůstává v opomenutí. Těším se, že nejenom mě tato 
role obohatí.

V životě jsem vždy uměl poctivě pracovat a dobře se ba-
vit. Je pro mne inspirující, že v případě ukončení aktivního 
pracovního života mám několik koníčků, které budou dále 
naplňovat smysl života. Zvláště, když jedním z nich budu 
moci přispívat k dobré zábavě, která má výchovný charakter.
 Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc.
�

Choceňská mlékárna představuje 
novou řadu smetanových 
pomazánek, nazvanou Fit line.
Výrobek vznikl kombinací 
Choceňského pomazánkového 
másla a jogurtu, obsahuje pouze 
20 % tuku, zachovává si vynikající, 
svěží chu�ové i užitné vlastnosti 
pomazánkového másla.
Svou lehkostí a složením ho lze 
zařadit mezi výrobky zdravého 
životního stylu.

Stane se vhodným doplňkem 
mléčných výrobků pro moderní 
studenou kuchyni, zvláště je 
vhodný pro výrobu chlebíčků 
a baget. Na trhu je již neochucená 
verze a dvě originální příchutě: 
čedar s karotkou a gyros. 

Smetanové pomazánky Fit 
line jsou na českém trhu zcela 
nové a jedinečné. Dostanou se 
k zákazníkům prostřednictvím 
obchodních řetězců, které dbají
na vysokou kvalitu za rozumnou 
cenu.
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Atraktivní obal je polovinou úspěchu.

Myslíme si, že dobrý balicí systém může Váš
zisk zvýšit až dvojnásobně. Za prvé, když Váš
výrobek bude působit atraktivněji a za druhé,
když se zvýší jeho trvanlivost.
Zařízení na balení do hlubokotažné fólie
od firmy SEALPAC® používají unikátní systém
tvarování „Rapid-Air“.

„Tray Sealery“ od firmy SEALPAC® pro balení do hotových
misek jsou robusní, spolehlivé stroje s dlouhou životností.
Výměna nástrojů je obzvlášť jednoduchá.

Nabízíme rovněž široké spektrum
potravinářských fólií.

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 | NAPIAG | SUPERVAC | ZIEGRA

SEALPAC® | AMB | VORAN®

Udělejme z nápadu Váš úspěch.

Plnění, dávkování, přetáčení dle Vašich představ.

Detaily vakuových narážek, jako je snadné dotykové ovládání
a další inovativní prvky, odpovídají nejmodernějším požadavkům
potravinářského průmyslu pro všechny velikosti podniků.
Přednosti:
- vysoký výkon
- přesné dávkování
- jednoduchá změna sortimentu
- mnohostranná kombinovatelnost s klipsovačkami

a přídavnými zařízeními
- nejmodernější hygienický design pro snadné čištění




