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VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI,
dostáváte se k dalšímu vydá-
ní časopisu Potravinářská Re-
vue. I tento výtisk si jako ta čís-
la předchozí klade náročný 
cíl: uspokojit Vás čtenáře po 
stránce odborné, ale i estetic-
ké a přitom přinášet nové po-
hledy na potravinářskou pro-
blematiku. A mít možnost ji 
vidět a sledovat, jak v rovině 
hlubší odbornosti, tak i z té 
strany odlehčenější.

Jarní čas, a měsíc květen zvláště, je tradičně obdobím s řa-
dou obchodních, odborných, ale i společenských aktivit. 

Pořádání různých seminářů, veletrhů a podnikových oslav 
plní diáře manažerů a často je pak nutné i zvažovat, kde být 
a kde se omluvit. Řada těchto akcí je pak realizována za pro-
středky EU, a tak mě jenom při čtení některých programů na 
pozvánkách nemůže nenapadnout, zda nejsou organizová-
ny pouze za účelem utracení těchto unijních peněz. Toto ob-
dobí je ale také časem ohlédnutí za událostmi uplynulými od 
počátku roku. Potravinářský průmysl a obchodní systémy 
po určité ponovoroční nervozitě nejspíše našly „společnou 
řeč“. Obchodní život musí běžet dál a „neparita“ potravinář-
ských výrobců vůči obchodním systémům je asi konečný stav. 
A je otázkou, zda připravovaná zákonná úprava vztahů obou 
stran vzešlá ze strany poslanců a PK ČR, kterou vláda zatím 
nepřijala, přinese svůj efekt. Je nutné přihlédnout i k tomu, 
že je i řada manažerů potravinářského průmyslu, kteří tuto 
legislativní změnu nevítají, nejspíše z obavy, aby řetězce dále 
nezvyšovaly nákupy z jiných než tuzemských zdrojů. Je však 
nutné tleskat každé snaze, která přinese zlepšení pozice vý-
robců potravin na našem trhu. 

Do tohoto časového hodnocení patří také uplynulý roč-
ník veletrhu Salima 2008. Společensky na jedničku – účast 
našich vrcholových činitelů státní správy i volených orgánů, 
ze zahraničí dvanáct vládních delegací, vysoký počet zahra-
ničních fi rem, ale... !!! Nesmírně nízká účast potravinářských 
společností České republiky, o gigantech nemluvě. Recept 
pro příště snad jen jediný. Vyvolat zájem státu pro to, aby
Salima v Brně byla jednou za dva roky svátkem všech českých 
subjektů, které se výrobou a obchodem potravin u nás zabý-

vají. Ostatní členské státy EU se o prestiž „svých“ vyhláše-
ných veletrhů ve prospěch vlastních výrobců potravin stara-
jí. A proč bychom neměli my, jde-li o náš zájem? Máme na to 
skoro dva roky, ale mnoho záleží na tom, zda po tomto svátku 
touží osobnosti, které potravinářský průmysl vedou, či chtě-
jí-li pro další Salimu v roce 2010 – a tím pro všechny potravi-
náře – něco udělat. Moje malá výzva. Snažme se o to všichni, 
co do toho můžeme mluvit a buďme šikovní! Je to příležitost. 
Jinak si samozřejmě dovedu představit, že budou veletržní-
mi svátky našich potravinářů „fejry“ v Poznani, Düsseldorfu, 
Kolíně nad Rýnem, Paříži, či jinde. Vždyť jsme přece všichni 
z Evropy! Jen mi to bude hodně líto.

Pevně věřím, že i v tomto vydání časopisu si najdete po-
učení, odbornou inspiraci a svá stanoviska k publikovaným 
statím a informacím. Rádi představujeme historii potravi-
nářských výrobků a kapacit, v tomto čísle se dostaly na řadu 
„čerstvé sýry“ od renomovaných sýrařských kapacit – Kopá-
ček, Likler, Tykvartová, Tykvart. Nezapomněli jsme na stát-
ní správu – článek od vrchního ředitele Sekce potravinář-
ských výrob – Úřad pro potraviny, MZe ČR, Ing. Františka 
Sládka, CSc., „Označování potravin čeká rozsáhlá revize“, 
který jistě uvítají odborníci na označování potravin. A ta-
ké trochu potravinářské vědy – článek „Alimentární bakte-
riální infekce“ od MVDr. Jana Bardoně, CSc., a pak celý se-
riál týkající se využívání probiotik a prebiotik v naší stravě 
a v mléčných výrobcích – to vše v režii společnosti DANONE
a také naší redakce. V tomto čísle představujeme i další ob-
chodní řetězec, a tím je MAKRO. Velmi zajímavě pojaté jsou 
sortimentní články „Zmrazená zelenina v naší kuchyni“, 
„Konopí – léčivá pochoutka“, „Instatní nealkoholické nápo-
je“, „Slámové víno“ a další. V informativní části představu-
jeme novou sudovou kapacitu Měšťanského pivovaru Hav-
líčkův Brod a přinášíme článek o oslavě 50. výročí založení 
drůbežářského závodu v Moravských Budějovicích – nyní 
Drůbež-Vysočina spol. s r. o.

A stává se již tradicí, že ofi ciální zveřejnění výsledků 
soutěže o „Mlékárenský výrobek roku“ nacházíte právě vždy 
v květnovém – tedy tomto čísle, které má vždy premiéru na 
oslavě Světového dne mléka, kde jsou výsledky této soutěže 
vyhlášeny. A těm letošním vítězům blahopřeje také naše vy-
davatelství. 

Hezké počtení a příjemné poučení Vám všem!

Ing. František Kruntorád, CSc.
vydavatel

�

Oslava Světového dne mléka 2008
se koná dne 27. 5. 2008

v hotelu Parkhotel v Praze 7
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Označování 
potravin čeká 

rozsáhlá revize 
Ing. FRANTIŠEK SLÁDEK, CSc.,

VRCHNÍ ŘEDITEL,
SEKCE POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROB

– ÚŘAD PRO POTRAVINY,
MZe ČR

Velmi důležitou sférou, se kterou se potravináři prakticky 
denně setkávají, je problematika potravinářské legislati-

vy. Od vstupu České republiky do Evropské unie jsme se sta-
li součástí celého procesu přizpůsobování se právnímu řádu 
Evropských společenství, přípravy, tvorby a praktické imple-
mentace závazných požadavků v oblasti potravinového prá-
va. Přestože bylo dosaženo plného souladu s evropským po-
travinovým právem, vývoj legislativy na komunitární úrovni 
dále pokračuje a naší povinností je s tímto vývojem udržovat 
krok. 

Evropské potravinové právo vychází primárně z jedno-
ho ze základních předpisů ES, jedná se o nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se 
stanoví obecné požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví obecné zá-
sady a postupy týkající se bezpečnosti potravin. Tento před-
pis rozšířil povinnosti potravinového práva na všechny pro-
vozovatele potravinářských podniků, tzn. na jakékoli fyzické 
nebo právnické osoby plnící požadavky potravinového práva 
v potravinářském podniku ve všech fázích výroby, zpracování 
a distribuce potravin.

Ministerstvo zemědělství vyvinulo maximální úsilí, aby 
legislativa potravin byla harmonizována s evropským prá-
vem již před samotným vstupem do EU, což se úspěšně po-
dařilo. V minulých dvou letech jsme museli realizovat rozsáh-
lou práci při implementaci změn, které souvisely s přijetím 
nařízení Evropského parlamentu a Rady ES – tzv. hygienic-
kým balíčkem, kterým se od 1. 1. 2006 upravily hygienické 
předpisy pro potraviny živočišného původu a způsob dozo-
ru nad nimi. Na celý tento proces vývoje potravinového prá-
va musela reagovat i národní legislativa, zejména z pohledu 
požadavků stanovených v základních potravinářských záko-
nech (zákon o potravinách, veterinární zákon apod.) a jejich 
prováděcích vyhláškách. 

Z pohledu českého potravinového práva je jedním z klí-
čových předpisů zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a ta-
bákových výrobcích, který upravuje oblast výroby, zpracová-
ní, distribuce včetně přepravy a prodeje potravin a tabákových 
výrobků v celém komplexu potravinářského sektoru. V dub-
nu 2008 byl dokončen legislativní proces novely tohoto zá-
kona, ve které jde především o zapracování změn po přijetí 
hygienického balíčku a především jeho přizpůsobení pří-
mo použitelným předpisům ES, přijatým v době od poslední 
rozsáhlejší novely zákona v roce 2004. Jde o sjednocení pou-
žívané terminologie, zpřesnění požadavků, které musí provo-
zovatel potravinářského podniku oznámit příslušnému dozo-
rovému orgánu, vypuštění některých částí zákona, které jsou 
duplicitní s unijní legislativou, dokončení transpozice několi-
ka směrnic, zejména v oblasti výroby a uvádění do oběhu pří-
datných látek, potravin určených pro zvláštní výživu, doplň-
ků stravy a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely. 

V podobném duchu, jako byla poslední novela zákona 
o potravinách, tzn. s ohledem na nově přijaté nařízení k hy-
gieně potravin, v tomto případě zejména v oblasti potravin 
živočišného původu, je v současné době předložen v legis-
lativním procesu také návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon). 
Opět jde o zajištění implementace právních aktů ES v oblasti 
veterinární péče, např. o zvýšení primární odpovědnosti pro-
vozovatelů potravinářských podniků. Zároveň vytváří přízni-
vé podmínky pro obchodní výměnu zdravotně nezávadných 
potravin a bezpečných živočišných produktů mezi členskými 
státy Evropské unie a pro volný, bezrizikový pohyb zdravých 
zvířat na společném evropském trhu.

Důležitá reforma potravinového práva se v posledním 
období připravuje i na úrovni Evropského společenství. 
Evropská komise již počátkem roku 2006 zahájila rozsáhlou 
diskusi se všemi zainteresovanými stranami se záměrem zra-
cionalizovat a zjednodušit legislativu pro označování po-
travin. Odhaduje se, že v současné době upravuje požadavky 
na označování potravin více než 40 právních předpisů Ev-
ropských společenství. Současný stav není do budoucna ak-
ceptovatelný, složité však bude zkoordinovat požadavky prů-
myslu, obchodu i spotřebitelů. 

Evropská komise zveřejnila 30. ledna 2008 návrh no-
vého předpisu o označování potravin, který vychází přede-
vším z připomínek týkajících se přehlednosti, čitelnosti, sro-
zumitelnosti a relevantnosti údajů a také nutnosti sjednocení 
různých požadavků na označování výživové hodnoty. Nový 
předpis má mít formu komplexního nařízení a má nahra-
dit dosavadní směrnici 200/13/ES o označování a směrnici 
90/496/EHS o označování nutriční hodnoty. 

Bývalý komisař EK pro zdraví Markos Kyprianou k to-
muto návrhu uvedl: „Etikety na potravinách mohou mít ob-
rovský vliv na to, jak se spotřebitelé při nákupu rozhodnou. 
Avšak matoucí, přeplněné nebo zavádějící etikety mohou být 
spotřebitelům spíše na obtíž. Cílem dnešního návrhu je zajis-
tit, aby etikety potravin obsahovaly základní informace v pře-
hledné a čitelné podobě, aby občané EU měli při nákupu mož-
nost vybrat si potraviny s vyváženou nutriční hodnotou.“

Předloha nařízení, které bude přímo použitelné v ze-
mích EU, hodlá zmodernizovat pravidla EU pro označová-
ní potravin, aby spotřebitelé měli v čitelné a srozumitelné po-
době k dispozici základní informace, které potřebují, aby se 
mohli při nákupu informovaně rozhodnout. Půjde především 
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o to, sjednotit požadavky na označování napříč Evropou, pře-
devším pokud jde o všeobecné požadavky na povinné údaje. 
Členským státům má být ale ponechán určitý prostor pro do-
plňková opatření, která však nesmí narušovat pravidla EU. 
Dá se očekávat, že právě tato oblast prezentace především 
požadovaných nutričních informací bude předmětem ost-
rých diskuzí. Navrhované požadavky na označování se bu-
dou vztahovat na zpracované potraviny a nápoje, ale nikoli na 
nezpracované potraviny, jako je maso a zelenina. Alkoholické 
nápoje, kromě míchaných, jsou ale ze současného návrhu vy-
jmuty, směrnice se ale může po 5 letech rozšířit i na alkohol. 

Z výzkumu vyplývá, že řada spotřebitelů se tváří v tvář 
novodobým etiketám cítí zmatena nebo informačně přesyce-
na a těžko se jim určuje, které informace jsou zásadní. Čes-
ká republika podporuje záměr Evropské komise zrevidovat 
požadavky na označování potravin na komunitární úrovni, 
protože označování potravin na jednotném trhu představu-
je základní komunikační prostředek mezi průmyslem a spo-
třebiteli. Navíc se jedná o oblast z právního hlediska velmi 
komplikovanou a současný legislativní stav neodpovídá tech-
nologickému pokroku v oblasti výroby potravin a ani komu-
nikačním možnostem. 

Některá ustanovení návrhu nařízení o označování 
potravin jsou však ze strany České republiky diskutabilní 
a sporná. Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny spo-
lupracuje při zpracovávání stanovisek se zainteresovanými 
nevládními organizacemi (Potravinářská komora, podnikatel-
ské svazy) i se zástupci spotřebitelů. Předpokládáme, že v ná-
sledujících etapách projednávání, např. na úrovni Rady EU, 
bude mít Česká republika možnost uplatnit připomínky a ná-
vrhy na úpravu předloženého textu s ohledem na požadavky 
jak českého potravinářského průmyslu, tak i spotřebitelů.

V současné době začala o předloženém návrhu jednání 
na úrovni DG SANCO. Je předpoklad, že intenzivní jednání 
o legislativě na označování potravin budou probíhat i v dru-
hé polovině 2008 v době francouzského předsednictví v Ra-
dě EU. Vzhledem k aktuálnosti celého tohoto procesu a k jeho 
kontraverznosti v celé EU se však dá očekávat, že fi nální pro-
jednávání tohoto velmi důležitého předpisu se posune do 
1. pololetí 2009, do doby našeho předsednictví v Radě EU 
tak, aby mohl být přijat před volbami do Evropského parla-
mentu v červnu 2009. Tím se pro nás zvyšuje důležitost celé-
ho tohoto procesu, takže již v současné době musíme věnovat 
maximální pozornost nejen prosazování našich stanovisek, 
ale také analýze návrhů jednotlivých členských zemí EU. 

�

 
Ekonomická mise při Francouzském 

velvyslanectví 
v České republice a Městská část Praha 1

Vás srdečně zvou na

FRANCOUZSKÝ
TRH 

ve dnech 13. a 14. července 2008
na náměstí „Na Kampě“ v Praze.

Přijďte ochutnat výrobky z celé řady 
francouzských regionů:

vína z různých oblastí, lahodné sýry, 
uzenářské výrobky a další speciality.

K poslechu bude hrát francouzská hudba.

Neděle od 10 h do 20 h
Pondělí od 10 h do 21 h 

Pondělí od 19 h – Jazzový koncert: 
Richard Galliano a Michel Portal

kontakt: prague@missioneco.org
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Vezmeme
rozum

do hrsti?

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

Dostane-li člověk do ruky zprávu FAO (organizace OSN pro 
výživu a zemědělství), v níž je uvedeno, že ve 37 zemích 

světa – hlavně v Africe − je nedostatek potravin tak velký, že 
hrozí velké nepokoje a hladomor, napadne ho, že světem ob-
chází strašidlo hladu. Existuje řada názorů na příčiny tohoto 
stavu, počínaje nižšími sklizněmi až po zvýšenou spotřebu po-
travin v zemích, kde vzrostla životní úroveň. Nechci rozebírat, 
do jaké míry za to mohou biopaliva, ale zaujal mě titulek člán-
ku, který jsem nedávno někde zahlédl „Plná nádrž místo chle-
ba?“ Možná je to nadnesené, ale skutečnost, že se problemati-
kou začal zabývat i Evropský parlament a EU se chystá upravit 
svoje dosud proklamované cíle v podílu biopaliv v pohonných 
hmotách, přece jen něčemu napovídá. Nechci se pouštět do 
hlubokomyslných rozborů problematiky, které nerozumím − 
na to jsou tu jiní. Chci jen říct, že zprávy, které jsem citoval na 
začátku, jsou jaksi daleko a neodborná veřejnost má pocit, že 
se nás naštěstí bezprostředně netýkají. Víme ale, že obrovský 
růst cen obilovin, ať už krmných nebo určených pro lidskou 
výživu, se svými dopady dotýkají každého z nás.

I u nás přece existují problémy týkající se potravin, i když 
nejde o nedostatek, ale o prudký růst cen a o otázku kvality. 
Do jisté míry jsou tyto problémy ozvěnou toho, co se děje ve 
světě, a týkají se výrobců a spotřebitelů. Jedním z problémů je 
příliv zahraničních potravinářských a zejména masných vý-
robků nižší cenové kategorie na náš trh, což komplikuje ži-
vot tuzemským výrobcům. Dalším vlivem, který situaci veli-
ce silně ovlivňuje, je počínání některých řetězců, které brání 

nebo výrazně ztěžují přístup výrobků tuzemských výrobců do 
jejich prodejen metodami a způsoby obecně známými, které 
jsou nejen nemorální, ale zároveň na hranici zákona nebo i za 
ní. Často se doporučuje, aby střední a drobní výrobci se sou-
středili na výrobu svých specialit, často i krajových. Právě tito 
výrobci ale na vstup svých výrobků do prodejen řetězců ne-
mají šanci − nemohou kladené podmínky splnit. A pokud se 
spoléhají na prodej svých specialit v malých prodejnách, pak 
v případě, že v jejich blízkosti působí řetězce, je jejich pozice 
velice svízelná. Názory na řešení tohoto problému, rozhodně 
nikoli zanedbatelného, se různí. Za jedno z nich je považová-
no přijetí zákona, který by omezil zneužívání významné trž-
ní síly. Přijetí zákona se ale u nás nesetkává s přílišnou pod-
porou, protože řešení problému legislativní cestou může sice 
přinést určité řešení, ale zároveň i řadu problémů, které na 
první pohled nejsou zřejmé. Faktem ale zůstává, že proble-
matika není problematikou jen naší, protože v únoru letošní-
ho roku byla Evropské komisi předána deklarace Evropského 
parlamentu, kterou podepsalo téměř 60 % poslanců. Jejím cí-
lem je odstranění zneužívání tržní síly, způsobené koncentra-
cí supermarketů v Evropě. U nás se často argumentuje tím, 
že cestou řetězců se na náš trh dostává zboží, které nesplňuje 
požadavek kvality. Proti tomu lze bojovat kontrolou ze strany 
ČOI, ČZPI a veterinární služby ve spolupráci se spotřebitel-
skou veřejností. Tyto kontroly ovšem nemohou směřovat jen 
na zahraniční výrobky − musí být stejně náročné i přísné i na 
výrobky tuzemské, protože i u nich dochází k nedostatkům. 
Argumentace generalizující jednostranně nedostatky dová-
žených potravinářských výrobků je zavádějící a nepravdivá.

Cestou k řešení je všeobecné úsilí výrobců o kvalitu tak, 
aby naše domácí výrobky překonaly výrobky dovážené kvali-
tou. Že to možné je, dokazuje již téměř 1 400 výrobků, které 
získaly ocenění „Klasa“, a jejich počet se stále zvyšuje. Za vý-
znamné lze považovat i úsilí o registraci „zaručeně tradičních 
specialit“ do rejstříku EU, protože je to další cesta, jak zvýraz-
nit tradiční české výrobky a zároveň zamezit výrobu a dovoz 
jejich obvykle méně kvalitních plagiátů. 

Osobně nejsem přívržencem snah o řešení otázky dovo-
zu cizího zboží legislativně, ale z Rakouska mám zkušenosti, 
že právě v době vstupu země do EU (1995) rozvinula vláda 
mohutnou a dobře zaměřenou a organizovanou kampaň, pro-
pagující domácí rakouské výrobky. Stát uzavřel s výrobci do-
hodu − kodex kvality, pojem „kvalita“ byl specifi kován a pře-
šel z obecného pojmu do konkrétního vymezení vlastností 
výrobku. Kampaň byla velice dobře promyšlena, nepoužíva-
la primitivních hesel typu „kupujte jen rakouské výrobky“, 
ale vysvětlovala, že rakouský výrobek je čerstvý, že ho neby-
lo třeba transportovat přes polovinu světa a skladovat bůh ví 
jak, že domácí zemědělci mají staleté zkušenosti, jak pěstovat 
obilí či chovat skot, že rozvoj života vesnice, jako producen-
ta potravin, pomáhá k udržení krásy krajiny, že zpracovate-
lé si domácí suroviny váží a zpracovávají ji na základě svých 
zkušeností s maximální péčí. Stát nezasahoval do standard-
ních obchodních vztahů, ale podporoval dozor nad kvalitou 
a lidem přinesl důkazy, že co říká, je pravda. Kampaň se zda-
řila a může se o tom přesvědčit každý návštěvník Rakouska. 
Řetězce tam nemají takovou moc nad spotřebiteli jako u nás. 
Jsem toho názoru, že právě to je příklad hodný následování. 

Zcela samostatnou a významnou kapitolou produkce 
potravin jsou BIO produkty.

V současné době se začíná rozbíhat kampaň na propa-
gaci biopotravin. Přiznejme si, že se objevují tendence ozna-
čovat jako „bio“ kde co, i když je to vlastně porušení zákona.
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Zájem o bioprodukty je nyní trochu módní záležitostí, ale 
tomu se asi žádná významná novinka nevyhne. Řada lidí po-
važuje tyto produkty jen za prostředek ke zhubnutí, ale tím 
otázku biovýživy zcela bezdůvodně zužují. Jde totiž o nový ži-
votní styl, který pro spotřebitele znamená absenci konzervan-
tů, rezidují chemikálií nebo geneticky modifi kovaných orga-
nizmů v potravinách při současném vyšším obsahu vitaminů, 
minerálů, antioxidantů a jiných látek a zároveň je projevem 
úcty k přírodě a jejím produktům. Zájem o biopotraviny
trvale stoupá a podle průzkumů se o ně zajímá téměř čtvrtina 
spotřebitelů. Proto jsme na Salimě nabízeli celou řadu biopří-
pravků pro výrobu uzenářských výrobků a zároveň biorecep-
tury pro jejich použití. Kampaň propagující biopotraviny po-
važuji za vysoce potřebnou a záslužnou. Ostatně více než 320 
tis. ha zemědělské půdy v ekologickém zemědělství a téměř 
tři sta výrobců biopotravin to jen potvrzují.

Pár slov ještě k jednomu problému: patříme k náro-
du, který má velmi čestné místo v pořadí národů obézních. 
Prostě máme „pár gramů“ váhy navíc. Právě nárůst obezity 
se klade často za vinu výrobcům potravin a nápojů, a zpra-
covatelé masa a výrobci uzenin jsou hlavními pachateli.
Víme sice, že hlavní příčinou je snižující se fyzická aktivita, 
ale je pohodlnější svést vinu na druhého než překonat vlast-
ní lenost. Ostatně téměř každý z nás se u lékaře − ať už ho na-
vštívil s jakýmkoli neduhem − dověděl, že konzumace uzenin 
mu moc neprospívá. U levných a nekvalitních uzenin je to sa-
mozřejmě pravda, ale stále mnoho lidí podléhá zavádějící re-
klamě a není ochotno platit za kvalitu. Zdůvodňuje se to často 
„chudobou“ nebo obavami z budoucnosti, kdy ekonomické 
reformy přinesou vždy jen růst cen. Dalším vlivem je konzer-
vatizmus ve stravování starší generace a přijetí nových trendů 
stravování u generace mladší. Ale nové trendy nevedou vždy 
ke zlepšení. Buďme upřímní, proti hamburgeru je leckdy po-
ctivý český špekáček stravou téměř dietní. Ale dost už humo-
ru na vážné téma. Chci jen zdůraznit, že je třeba vítat každý 
pokrok v oblasti zlepšení situace. Příkladem může být přidá-
vání inulinu do masných výrobků, který může v těchto výrob-
cích nahrazovat část tuků, nenarušuje jejich chuť ani specifi c-
ký pocit v ústech a při jejich konzumaci je pociťována mastná 
příchuť.

Obdobným počinem je nástup technologií E-zero, kdy 
v masných výrocích nejsou použita žádná „éčka“. I takový 
přípravek naše fi rma nabízí − zejména pro výrobu párků, kte-
ré jsou oblíbenou stravou dětí. Rovněž posílení masných vý-
robků přípravkem řady „omega-3“ s obsahem nenasycených 
mastných kyselin, který přispívá k prevenci civilizačních cho-
rob, je kladným počinem a je u nás zájemcům k dispozici. 
Uvádění dalších příkladů není ale účelem mého článku. Na 
to, co jsem dosud uvedl, navazuje zcela logicky péče o bezpeč-
nost potravin, která je dnes hlavním tématem úsilí EU v na-
ší branži.

A co my, dodavatelé strojů a zařízení, fólií, koření, růz-
ných přísad a dalších potřeb? Je třeba, abychom nabízeli zaří-
zení a stroje jak pro velké, tak pro střední a malé výrobce. Jde 
o to, aby každý měl možnost koupit to, co potřebuje a opravdu 
využije. Naším úkolem by mělo být poradenství, které může 
upozornit na něco, co vidí zvenčí, co zevnitř fi rmy leckdy vidět 
není. Vím zároveň, co asi leckdo z čtenářů poznamená: buďte 
lacinější. My jsem závislí na cenách dodavatelů a se stoupají-
cími požadavky na vybavení strojů, na kvalitu, rychlost a spo-
lehlivost jejich práce roste i jejich cena. A ještě něco, i my jsme 
závislí na tom, zda a kdy dostaneme zaplaceno. I my musí-
me při stálém prodlužování platebních lhůt a jejich neplnění

fi nancovat chod našich fi rem z jiných zdrojů, které také ne-
jsou zdarma. A tak jsme nakonec zase na začátku, u podmí-
nek pro zpeněžení potravinářských výrobků a schopnosti 
plnit závazky potravinářských fi rem vůči svým dodavatelům.

Musím ale konstatovat, že vše, co jsem dosud uvedl, 
může přispět a také přispívá ke zlepšení situace v boji proti 
mocné konkurenci. Chtě nechtě se ale musím dostat k pro-
blému, který považuji za klíčový. Je to vztah mezi zemědělci 
- farmáři a zpracovateli jejich produkce. Často se z různých 
úrovní ozývají ujištění o příští spolupráci, o příštím společ-
ném postupu. V zápětí ale jiná prohlášení, vzájemná obvinění 
nebo praktické kroky jedné nebo druhé strany tuto proklamo-
vanou spolupráci popřou. Všichni známe staré české přísloví, 
jak to dopadne, když se dva hádají. Přece víme, jak to dopadá, 
když zahraniční podnikatel nakoupí u nás kvalitní surovinu 
(pravda − za trochu vyšší cenu, než je běžná u nás), nejkvalit-
nější část použije pro výrobky na domácí trh a z toho, co se mu 
už nehodí, vyrobí laciné výrobky, a ty prostřednictvím řetěz-
ců, které mají šéfy u něj doma, dopraví do naší obchodní sítě. 
A těm, jak se o tom ujišťujeme, se nedá jen tak konkurovat. 
Kruh se uzavřel. Možná, že v něčem příliš přeháním, možná, 
že poněkud zjednodušuji. Možná. Mám ale své zkušenosti 
z doby působení v drůbežářském průmyslu. Stáli jsme proti 
sobě − výkrmci brojlerů a chovatelé nosnic a na druhé stra-
ně potravináři, zpracovávající jejich produkci. Ale proti nám 
žádná mocná zahraniční síla. O to to bylo jednodušší. Přesto 
najít řešení bylo složité, stálo nervy, hádky, spory. Nepomoh-
la žádná prohlášení generálních a jiných ředitelů, žádné pro-
klamace zájmových sdružení. Dokud jeden využíval těžkostí
a momentálních problémů druhého, bylo zle. Teprve když ro-
zum v hrsti, ten selský, na obou stranách přešel z úst do ru-
kou, problémy se najednou daly řešit. Oba museli být živi 
a poskytovat pro to prostor jeden druhému. 

Mým největším přáním je, aby se jak farmáři, tak zpra-
covatelé jejich produkce dohodli a konkurenci se bránili spo-
lečně. Jedině tak se to povede. 

A věřte mi, že nemám rád, když se mým přátelům nebo 
mně za rohem někdo směje. 

 �
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Mlékárenský 
výrobek

roku 2008

LADISLAV LIKLER,
ORGANIZÁTOR AKCE

Přinášíme v tomto čísle časopisu Potravinářská Revue, zno-
vu jako v loňském roce premiérově, výsledky šestého roční-

ku soutěže o Mlékárenský výrobek roku 2008. V tomto ročníku 
se do hodnocení přihlásilo deset mlékárenských společností 
a celkem 25 výrobků. Ty byly hodnoceny ve čtyřech kategori-
ích. Hodnocení provedly komise složené z nezávislých odbor-
níků a komise složené ze zástupců médií a distribuce.

V jednotlivých kategoriích byly úspěšné tyto následují-
cí výrobky:

V kategorii JOGURTY A ZAKYSANÉ VÝROBKY bylo 
hodnoceno 8 výrobků.

Na třetím čestném místě se umístil BIO JOGURT BÍLÝ 
výrobce Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o., na druhém 
pak BIO JOGURT DRINK BRUSINKA - ČERNÝ RYBÍZ, 
výrobce OLMA, a. s., Olomouc. Vítězství pak patří výrobku 
BIO JOGURT BORŮVKA, výrobce Mlékárna Valašské Me-
ziříčí, spol. s r. o.

V kategorii SÝRY PŘÍRODNÍ bylo hodnoceno 5 výrob-
ků.

Třetí místo obsadil sýr SEDLČANSKÝ MODŘENÍN 
porce 100 g, výrobce Povltavské mlékárny, a. s., Sedlčany. 
Na druhém místě KRÁL SÝRŮ SAMETOVÝ, výrobce Pri-
bina, spol. s r. o., Přibyslav. A nejvíce bodů získal a na prvním 
místě se umístil sýr EL GRILLO, výrobce Mlékárna Olešni-
ce, RMD.

V kategorii SÝRY TAVENÉ bylo hodnoceno rovněž
5 výrobků.

Na třetím místě se umístil výrobek EXCELENT – tave-
ný uzený sýr se šunkou.

Druhé místo obsadil sýr EXCELENT – tavený uze-
ný sýr a na první místo a tím vítězství patří sýru EXCE-
LENT – tavený uzený sýr pálivý se šunkou. Všechna
tři vítězná místa tak obsadily výrobky a. s. Moravia Lacto, 
Jihlava.

V kategorii SPECIALITY se na třetím čestném místě 
umístil SMETANOVÝ KRÉM BOBÍK MAXI vanilka 225 g,
výrobce Bohušovická mlékárna, a. s. 

Druhé místo obsadil výrobek AMIGO – meruňka mi-
rabelka, také z Bohušovické mlékárny, a. s. První místo a tím 
vítězství v této kategorii patří výrobku ŠODÓ s vanilkovou 
příchutí − od výrobce Mlékárna Hlinsko, s. r. o. 

V rámci hodnocení byl také udělen DIPLOM ZA CEL-
KOVÉ PRVENSTVÍ výrobku, který získal absolutně nejvyšší 
počet bodů. V tomto ročníku zvítězil přírodní sýr EL GRIL-
LO výrobce Mlékárna Olejnice, RMD. Výrobek získal 91,6 
bodů ze sta možných.

Mediální komise vybrala ze všech hodnocených vý-
robků přihlášených do soutěže jeden výrobek, který získává 
DIPLOM HLAVNÍ CENA. Tuto hlavní cenu získal výrobek 
EXCELENT tavený uzený sýr výrobce Moravia Lacto a. s., 
Jihlava.

Takže nejvyšší počet bodů a diplom s hlavní cenou zís-
kaly výrobky vyrobené v mlékárnách patřících do skupiny
INTERLACTO Group. Všem vítězům blahopřejeme!

Ladislav Likler při vyhlašování loňských výsledků

Pohled na účastníky oslavy Světového dne mléka 2007
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MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2008 – výsledky
Vz. č. Výrobek Přihlašovatel Bodové hodnocení

Jogurty a zakysané výrobky:

1008 Bio jogurt borůvka                                                       Mlékárna 
Valašské Meziříčí, spol. s r. o. 82,6

1005 Bio jogurt drink brusinka 
- černý rybíz Olma, a. s., Olomouc 80,0

1006 Bio jogurt bílý                                
                           

Mlékárna Valašské Meziříčí, 
spol. s r. o. 79,9

Sýry přírodní:
2004 El Grillo Mlékárna Olešnice, RMD 96,1

2003 Král sýrů Sametový Pribina, spol. s r. o.,
Přibyslav 92,3

2005 Sedlčanský Modřenín Povltavské mlékárny, a. s., 
Sedlčany 85,9

Sýry tavené:

3002 Excelent – tavený uzený sýr 
se šunkou

Moravia Lacto a. s.,
Jihlava 87,7

3001 Excelent – tavený uzený sýr Moravia Lacto a. s.,
Jihlava 83,4

3003
Excelent – tavený uzený sýr 
pálivý
se šunkou

Moravia Lacto a. s.,
Jihlava 81,4

Speciality:
4002 Šodó s vanilkovou příchutí Mlékárna Hlinsko, s. r. o. 94,7
4003 Amigo – meruňka mirabelka Bohušovická mlékárna, a. s. 80,9

4007 Smetanový krém Bobík Maxi 
vanilka 225 g Bohušovická mlékárna, a. s. 80,4

�
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MAKRO formuje aktuální trendy ve spotřebě ryb 
Speciální rybí platforma

= čerstvé a kvalitní ryby pro zákazníky

Trendu spotřeby ryb významně pomáhají i aktivity 
MAKRA, které je významným prodejcem ryb v Čes-
ké republice, například spoluprací s unikátní rybí 
platformou v Praze. Rybí platformy jsou podobné 
překladištím, kam přímo dodávají rybářské společ-
nosti a odkud se zboží následně rozváží k jednotli-
vým odběratelům. MAKRO přijímá veškeré čerstvé 
ryby od lokálních i zahraničních dodavatelů právě 
prostřednictvím této platformy. Díky jejímu využití 
se čas dodání zkrátí až o dva dny. K zákazníkovi se 
tedy zboží dostane podstatně dříve, například losos 
do 48 hodin od vylovení, čímž je zaručena jeho ma-
ximální kvalita.

Nabídka MAKRO
= více než 100 druhů ryb

MAKRO svou nabídkou ryb dlouhodobě ovlivňuje 
trendy v nákupu a spotřebě ryb. V současnosti nabízí 
na 100 druhů ryb a mořských plodů. Přibližně 50 dru-
hů je stálou součástí nabídky, zatímco ostatní jsou 
sezonními specialitami, které se objevují pouze ně-
kolik měsíců v roce, případně jsou dodávány na ob-

jednávku. V poslední době zájem o speciality stoupá 
a čím dále více zákazníků oceňuje kvalitu a výjimeč-
nost takto sestavené nabídky čerstvých ryb a speci-
alit, jako je například celý tuňák, živé langusty, pes-
trobarevné tropické ryby nebo mušle mořský nůž. 

Široký výběr kvalitních a čerstvých ryb a moř-
ských plodů najdete v každém velkoobchodním 
centru, se správným výběrem vám ochotně pomů-
že speciálně vyškolený personál. A nezapomeňte, že 
role rybího masa ve výživě jakožto zdroje cenných 
látek je nezastupitelná. 

www.makro.czVedle tradičního kapra, sledě nebo makrely 
se v České republice začínají prosazovat nové 
trendy v nákupu a spotřebě ryb. Češi začína-
jí oceňovat kvalitu chlazených ryb oproti ry-
bám mraženým, čímž vzrůstá spotřeba čer-
stvých ryb a zároveň obliba nových druhů 
čerstvých ryb. Čerstvé ryby jsou již nedílnou 
nabídkou řady českých restaurací, o čemž 
svědčí i to, že prodeje čerstvých ryb a rybích 
produktů vzrostly v MAKRU za poslední rok 
o více než 75 procent.

Mlékárna Polná spol. s r. o., Za Nádražím 680, 588 13 Polná
Tel.: 00420 567 573 270, fax: 00420 567 573 279, e-mail: mlekarna.polna@mpolna.cz, www.mpolna.cz
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Bakteriální 
alimentární

infekce
MVDr. JAN BARDOŇ, Ph.D., MBA,

ŘEDITEL, STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV
OLOMOUC

Infekční choroby představovaly od nepaměti trvalou hroz-
bu pro lidské zdraví a ani současná situace v této oblasti 

není nikterak příznivá. Infekční choroby jsou dnes celosvě-
tově příčinou 1/3 všech úmrtí, každý den na ně umírá cca 
50 000 lidí. Optimistická vize sedmdesátých let minulého 
století o tom, že člověk nad infekcí zvítězí, se bohužel nena-
plnila a už v květnu 1996 tehdejší generální ředitel Světové 
zdravotnické organizace (WHO) Hiroshi Nakajima konsta-
toval: „Stojíme na hranici globální krize způsobené infekční-
mi chorobami. Žádná země není bezpečná, žádná země si ne-
může dovolit ignorovat je. Optimistická očekávání minulých 
let, že lze tato onemocnění lehce dostat pod kontrolu, vedla 
mezinárodní společenství k zhoubnému uspokojení, které si 
nyní vybírá svoji daň ve formě milionů životů.“ 

Z hlediska perspektivy boje proti infekčním chorobám 
lze předpokládat, že postupně se podaří omezit řadu onemoc-
nění označovaných jako tzv. antroponózy, tedy infekce pře-
nášené pouze mezi lidmi (z řečtiny – „anthrópos“ = člověk, 
„nosos“ = nemoc), a některé z nich postupně zcela eradiko-
vat. Tato prognóza však bohužel neplatí pro choroby přenos-
né ze zvířat na člověka, tedy tzv. zoonózy („zóon“ = živočich, 
zvíře). Na základě současných poznatků vycházejících z evo-
luční teorie se dá očekávat, že mikroorganismy zvířat budou, 
obdobně jako v současnosti, nejvýznamnějším rezervoárem 
patogenů pro člověka. Infekci je možné získat přímo od zvířat 
(kontakt, poranění atp.) nebo pozřením kontaminovaných 
potravin. Vážnost těchto onemocnění může u lidí kolísat od 
mírných symptomů až k život ohrožujícím stavům. Pro pre-
venci těchto nemocí je důležité zjistit, která zvířata a které po-
traviny jsou hlavními zdroji těchto infekcí. Pro tyto účely jsou 
z celé Evropské unie (EU) shromažďovány informace, které 
se pak analyzují, aby bylo možné včas přijmout správná opat-
ření na ochranu lidského zdraví.

Některé zoonózy, o kterých jsme se domnívali, že jsou 
už eradikované, se znovu objevují a infekce bakteriální nejsou 
výjimkou. Existuje několik faktorů, které jsou možnou příči-
nou vzestupu významu bakteriálních infekcí a někdy souvisí 
s fenoménem globalizace. Jedná se např. o:

•  nárůst intenzity mezinárodního obchodu s animálními 
komoditami

• rozvoj cestovního ruchu 
• vzrůstající počet osob postižených defektem imunity
• vzrůstající rezistence bakterií k antibiotikům
• bioterorismus

Alimentární infekce, tedy onemocnění, při kterém je ve-
hikulem infekčního agens potravina nebo voda, jsou význam-
né zejména proto, že mohou náhle vyvolat velké epidemie 
postihující stovky i tisíce lidí. Významnou úlohu v oblasti ali-
mentárních infekcí hrají právě bakteriální zoonózy. Přes stále 
se zvyšující úroveň hygieny potravin v České republice i ostat-
ních členských státech EU představují i na počátku 21. století 
původci alimentárních infekcí přenosných ze zvířat na člověka 
velký problém. Dokladem může být narůstající počet infekcí 
způsobených termotolerantními kampylobaktery nebo zvýše-
ný výskyt případů onemocnění lidí způsobených Listeria mo-
nocytogenes, který byl koncem roku 2006 významně akcen-
tován v médiích, což v některých případech vedlo až k panice 
mezi spotřebiteli i výrobci. Těchto skutečností je si vědom Ev-
ropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety 
Authority − EFSA). Ve svých zprávách, zejména v Souhrnné 
zprávě Společenství o trendech a zdrojích zoonóz, zoonotic-
kých agens a rezistenci k antibiotikům v Evropské unii (The 
Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoo-
notic Agents and Antimicrobial Resistence in the European 
Union), sumarizuje výsledky výskytu vybraných původců ali-
mentárních infekcí, u kterých jsou zdrojem nákazy zvířata. 
Součástí je také monitoring antibiotické rezistence vybraných 
bakteriálních (indikátorových) druhů, které signalizují rizika 
šíření rezistence k antibiotikům do potravinového řetězce člo-
věka. EFSA sleduje výskyt alimentárních zoonóz u člověka 
(spotřebitele), v potravinách, u zvířat, jejichž produkty vstu-
pují do potravinového řetězce, případně v krmivech.

Podle poslední souhrnné zprávy EFSA bylo např. v roce 
2006 zaznamenáno v rámci členských států EU téměř 6 tisíc 
alimentárních epidemií, které postihly přes 53 tisíc lidí, pět 
a půl tisíce lidí bylo hospitalizováno a 50 lidí zemřelo. Skuteč-
ná čísla však budou zřejmě podstatně vyšší, protože ne všech-
ny případy jsou vykazovány a hlášeny.

Zejména proto je základní vlastností, kterou u každé po-
traviny spotřebitel žádá, její zdravotní nezávadnost (bezpeč-
nost). Problém spočívá také v tom, že při výběru potraviny 
klient nemá možnost se objektivně o zdravotní nezávadnosti 
sám přesvědčit. Potravina kontaminovaná bakteriálními (ale 
i virovými či parazitárními) původci infekcí nemusí být vždy 
na první pohled makroskopicky či senzoricky změněna (změ-
na barvy, chutě, zápachu, konzistence atp.). Skutečnost, že 
potravina byla zdravotně závadná, zjistí až o vlastní újmě, 
když má po konzumaci více či méně závažné zdravotní pro-
blémy. U určitých mikrobiálních nox narušujících zdravotní 
nezávadnost, jako např. některé toxiny produkované plísně-
mi (mykotoxiny), které se vyznačují kumulativním účinkem, 
se může poškození zdraví klinicky manifestovat až po něko-
likaleté době. Jediným způsobem, který je v rámci možnos-
tí schopen objektivně posoudit zdravotní nezávadnost po-
traviny, je laboratorní vyšetření, které detekuje přítomnost 
patogenních mikroorganismů (bakterie, plísně, případně 
viry a parazity či toxiny) nebo jejich nadlimitní počet. 

Další z oblastí, které je zapotřebí věnovat pozornost, 
jsou rezidua antibiotik v potravinách, které jsou jedním z dů-
vodů vzestupu antibiotické rezistence bakterií a s tím spoje-
ných zdravotních problémů. V této souvislosti je třeba zmínit 
novou skutečnost, o které se doposud v souvislosti se zdra-
votní nezávadností potravin příliš nehovoří. Tak jako může 
být potravina vehikulem přenášejícím bakterie, které jsou
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původcem alimentárních infekcí, může být i vehikulem přená-
šejícím bakteriální kmeny (i nepatogenní), které jsou nosite-
lem např. plasmidy přenášené multirezistence k antibiotikům 
(ATB). V praxi to pak vypadá asi tak, že spotřebitel zkonzu-
muje potravinu kontaminovanou bakteriálním kmenem pře-
nášejícím vlastnost multirezistence k ATB. Mikrofl óra spotře-
bitele je „obohacena“ o tento marker multirezistence k ATB, 
který může být dále předáván „z generace na generaci bakte-
rií“, včetně bakterií patogenních způsobujících onemocnění 
spotřebitele. Takové onemocnění bude obtížně léčitelné ATB 
právě díky získané multirezistenci. Pohled na potravinu jako 
zdroj šířící alimentární cestou multirezistenci k ATB v popu-
laci spotřebitelů je nový, ale rozhodně stojí za pozornost vete-
rinárních a humánních lékařů, ale i potravinářů. 

 Rozhodující úlohu v boji proti alimentárním zoonó-
zám hrají veterinární lékaři. Základním úkolem veterinární 
medicíny je ochrana zdraví lidí a zvířat. Nedílnou součástí je 
tedy ochrana bezpečnosti potravin živočišného původu, a to 
v průběhu celého potravinového řetězce člověka. Pro zajiště-
ní bezpečnosti potravin je významná laboratorní kontrola je-
jich zdravotní nezávadnosti, kterou v ČR zajišťují Státní vete-
rinární ústavy. 

 V únoru 2008 proběhl ve Varšavě společný kurz vete-
rinárních a humánních epidemiologů a mikrobiologů pořá-
daný Světovou zdravotnickou organizací s cílem prohloubit 
spolupráci a koordinaci odborníků při řešení alimentárních 
infekcí. Stále více akcentovaným krédem se stává: „One 
world, one health, one medicine“. Z této jednoduché věty lze 
vyvodit širší závěry:
•  Z pohledu infekčních nemocí je dnes už svět příliš malý na 

to, abychom mohli řešit problémy z úzce regionálního hle-
diska bez spolupráce s okolními státy. 

•  Zdraví zvířat je nezbytným předpokladem pro zdraví lidí. 
•  Veterinární a humánní medicína tvoří nedílný komplex vě-

dění, nezbytný pro boj s infekčními chorobami. 
 Celá akce ve Varšavě byla vedena lektory z významných 

institucí jako např. ECDC (European Centre for Disease Pre-
vention and Control), WHO, EFSA atd., kteří mnohdy se 
znepokojením poslouchali vystoupení některých kandidát-
ských, ale i nově přistoupivších států EU k reorganizaci jejich 
systému dozoru nad potravinami. Bylo jasně konstatováno, 
že role veterinárního lékaře v této oblasti je nezpochybnitelná 
a jakékoliv nesystémové zásahy do kompetencí a zdrojů (lid-
ských, materiálních i fi nančních) se v horizontu maximálně 
10 let vymstí a vzniklé vícenáklady pak mnohonásobně pře-
kročí krátkodobé úspory. 

Stručné shrnutí
problematiky vybraných 
bakteriálních zoonóz

Kampylobakterové infekce

Alimentární infekce, vyvolané tzv. termotolerantními 
druhy Campylobacter sp. (zejména C. jejuni a C. coli), byly 
v roce 2006 v EU nejčastější příčinou bakteriálních infek-
cí z potravin u lidí. Stejná situace nastala v roce 2007 také 
v ČR, kdy počet onemocnění vyvolaných tímto původcem 
předstihl počet infekcí vyvolaných zárodky Salmonella sp., 
které byly doposud nejčastější příčinou bakteriálních ali-
mentárních infekcí u nás. Nejvíce postiženou věkovou sku-
pinou v Evropě (r. 2006) byly děti ve věku od 0 do 4 let. Pro-
blematika kampylobakterových infekcí je spotřebitelům 
i pracovníkům v potravinářství známa méně než problema-
tika infekcí salmonelových, která byla často využívána jako 
„vzor“ pro demonstraci významu a řešení onemocnění z po-
travin. Věnujme proto kampylobakterům více prostoru.

Infekční dávka u kampylobakteriózy pro člověka není 
jednoznačně stanovena, ale uvažuje se o cca 104 buněk. Např. 
dávka 7 x 104 buněk vyvolala onemocnění u většiny dobro-
volníků. Kmeny C. jejuni/coli produkují několik druhů toxi-
nů. Inkubační doba tohoto onemocnění je cca 2–5 dnů. V ze-
mích EU se vyskytuje až 1 % bezpříznakových nosičů, kteří 
jsou kultivačně (ze stolice) pozitivní, ale nevykazují klinic-
ké příznaky onemocnění. Prodromální fáze infekce trvá cca 
12–48 hod a je charakterizována např. bolestmi hlavy, úna-
vou, nevolností, teplotou atp. Následují vodnaté průjmy 
(10 i více stolic denně) s příměsí krve, bolesti břicha, kře-
če, malátnost, vysoké teploty a zvracení. Průběh onemoc-
nění trvá zhruba 2−5 dnů, v těžších případech i 10 dnů, ale 
u cca 10 % pacientů přetrvává mírná enteritida a bolesti bři-
cha až několik týdnů. Pacient může vylučovat cca 106 až 108

bakterií/1 gram stolice ještě cca 14 dnů. Prodělané infekce 
způsobené zejména C. jejuni mohou někdy vést následně ke 
vzniku postinfekčních komplikací ve formě autoimunitních 
neuropatií jako např. Guillain-Barré syndrom. 

Možné zdroje nákazy v našich podmínkách jsou násle-
dující:
•  konzumace syrové nebo nedostatečně tepelně opracované 

drůbeže, vepřového a hovězího masa
•  sekundární (křížová) kontaminace hotových potravin

Obr. 1    Nevhodné uskladnění suroviny (kuře) v ledničce – při 
rozmražení může kontaminovaná tekutina infi kovat 
další potraviny určené k přímé spotřebě.

Obr. 2    Nepořádek na pracovní ploše – možná kontaminace 
dalších potravin 
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•  kontakt se zvířaty a jejich produkty (chovatelé pets, děti, 
řezníci, veterinární lékaři)

• kontakt s nemocným člověkem („rodinné epidemie“)
•  pití syrového mléka a konzumace produktů ze syrového 

mléka
• pití kontaminované vody
• perinatální přenos (výjimečně)

Komunitární referenční laboratoř (reference pro člen-
ské státy EU) pro kampylobaktery je na veterinárním ústavu 
ve švédské Uppsale. Jejím partnerem za Českou republiku je 
Národní referenční laboratoř pro kampylobaktery na Státním 
veterinárním ústavu (SVÚ) Olomouc. SVÚ Olomouc koor-
dinuje monitoring výskytu kampylobakterů u drůbeže v ČR. 
V roce 2007 byla v ČR prokázána téměř 50% prevalence ter-
motolerantních kampylobakterů u jatečné drůbeže. Problé-
mem je také vysoká rezistence izolovaných kmenů k chinolo-
novým antibiotikům.

Salmonelové infekce

 Salmonely zůstávají v Evropě (r. 2006) hlavním pů-
vodcem hlášených epidemií, na jejímž vzniku se podílí pře-
devším vejce, drůbeží a vepřové maso. V absolutním počtu 
hlášených infekcí jednotlivců jsou salmonelové infekce v Ev-
ropě na druhém místě za infekcemi způsobenými kampylo-
baktery. Obdobná situace byla v roce 2007 také v ČR. Salmo-
nely vyvolávají v podmínkách ČR zejména gastroenteritidy, 
případně systémové infekce. Nejvyšší frekvence výskytu sal-
monelových infekcí (EU r. 2006) v lidské populaci je obdob-
ně jako u kampylobakterů zaznamenána ve věkové kategorii 
0−4 roky. Naprostou většinu hlášených případů v roce 2007 
v ČR vyvolaly sérovary Salmonella enteritidis, která převažu-
je i v Evropě, ale nikoliv tak výrazně jako v ČR.

Častým rizikovým faktorem pro vznik infekce bývá špat-
ná tepelná úprava potravin a surovin živočišného původu 
v průběhu kulinářské úpravy, nedodržení technologických 
postupů při zpracování surovin živočišného původu a konta-
minace potravin v průběhu jejich přípravy. 

SVÚ Olomouc v roce 2007 v rámci pravidelného mo-
nitoringu salmonel na území Moravy vyšetřil celkem 2 671 
epizootologických (klinický materiál ze zvířat) a 3 368 hy-
gienických vzorků (suroviny). Z epizootologických vzorků 
bylo izolováno v tomto období 49 kmenů (prevalence 1,83 %) 
a z hygienických vzorků 6 kmenů (prevalence 0,18 %) Salmo-
nella sp. V případě analýz vzorků potravin odebraných mimo 
pravidelný monitoring bylo na SVÚ Olomouc vyšetřeno cel-
kem přes 56 tisíc vzorků se záchytem 88 pozitivních případů 
(prevalence 0,16 %). Výsledky vlastního monitoringu zamě-

řené do počátečních segmentů potravinového řetězce (ja-
tečná zvířata), ale i běžných potravin ukazují, že prevalence 
salmonel zde není tak vysoká, jak by naznačovala incidence 
v humánní populaci. Je zřejmé, že výskyt onemocnění u spo-
třebitelů je umocněn nesprávným nakládáním a manipulací 
spotřebitele se surovinami a potravinami.

Listériové infekce
 
V současnosti má význam především alimentární infek-

ce člověka, dříve se považoval za cestu přenosu spíše přímý 
kontakt s nemocným zvířetem. Původce onemocnění (Liste-
ria monocytogenes) je ubikviterní mikrob rozšířený u zvířat, 
ve volné přírodě, na rostlinách, silážích atp. Pro alimentární 
infekci člověka jsou významné některé vlastnosti listérií, ze-
jména jejich schopnost růst i při chladničkové teplotě (tzn.
+4 oC), ve vakuově balených potravinách v tzv. ochranné at-
mosféře a tolerovat i vyšší obsah soli. Pro svůj psychrogen-
ní charakter mají význam např. pro mlékárenský průmysl. 
Nejčastěji postiženou věkovou skupinou byla v EU (r. 2006) 
skupina lidí starších 65 let. Listérie jsou nitrobuněční parazi-
té. Brána vstupu je především zažívací trakt (alimentární in-
fekce), ale i spojivka, respirační nebo urogenitální trakt. Ná-
kaza je možná také přímým stykem s nemocným zvířetem 
nebo jeho produkty (porušená kůže). V případě alimentární 
infekce se za nebezpečnou považuje dávka 103 u oslabených 
a 108 u zdravých osob, i když jak hranice mezi „oslabeným“ 
a „zdravým“ jedincem, tak jejich defi nice je problematická. 
Listerióza postihuje nejčastěji staré lidi, děti, imunokompro-
mitované osoby, těhotné ženy a novorozence. Vyskytuje se 
v různých formách, postihuje centrální nervový systém (me-
ningitidy, meningoencefalitidy), může způsobit i endokardi-
tidy, artritidy, osteomyelitidy, pneumonie, peritonitidy, kož-
ní léze, konjunktivitidy. Listerióza je nebezpečná pro těhotné 
ženy, u kterých dochází k septikemickému potratu. 

 SVÚ Olomouc vyšetřil v roce 2007 přes 56 tisíc vzorků 
surovin, potravin a stěrů z potravinářských provozů na pří-
tomnost L. monocytogenes, která byla izolována v cca 1 000 
případů (prevalence činila 1,8 %). 

Infekce vyvolané verotoxinogenními kmeny 
Escherichia coli

E. coli je schopna vyvolat celou škálu onemocnění jako 
např. infekce močových cest, sepse, infekce ran, hnisavé pro-
cesy, infekce zažívacího traktu, hemolyticko-uremický syn-
drom (HUS). Z hlediska alimentárních infekcí mají význam 

Obr. 3  Křížová kontaminace 
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kmeny, které produkují určité toxiny. V rámci monitoringu 
zoonóz se v Evropě sledují tzv. verotoxinogenní kmeny E. coli 
(VTEC), především E. coli 0 157, které jsou původcem HUS, 
zejména u dětí. Z údajů EFSA za rok 2006 je zřejmé, že v rám-
ci Evropy je z hlediska VTEC rizikové zejména hovězí maso 
a mléko, případně vepřové maso. 

SVÚ Olomouc v roce 2007 vyšetřil 490 vzorků pocháze-
jících ze skotu a prasat, kmen E. coli 0 157 však izolován ne-
byl v žádném případě.

Stafylokokové infekce

Plasmakoagukáza pozitivní stafylokoky (především S. 
aureus, případně i S. intermedius) jsou schopny vyvolávat 
široké spektrum onemocnění lidí i zvířat. V rámci humánní 
populace se jedná o dvě základní skupiny onemocnění, inva-
zivní infekce (např. folikulitidy, furunkl, karbunkl, impetigo, 
panaricium a paronychium, ranné infekce, puerperální mas-
titidy, osteomyelitidy, pneumonie, pseudomembranózní ko-
litidy) a toxinózy (např. toxický šokový syndrom, enterotoxi-
kóza a toxická epidermolýza). V roce 2006 se v celé ČR cíleně 
vyšetřilo cca 15 000 vzorků surovin a potravin a u 0,2 % vzor-
ků byly prokázány koaguláza pozitivní stafylokoky. Z hle-
diska vlastních alimentárních onemocnění má však význam 
především sledování kmenů produkujících toxiny (původci 
enterotoxikózy). 

 Druhým problémem u stafylokoků v potravinách je 
„potravina“ jako možné vehikulum přenášející kmeny S. au-
reus s nebezpečným rozsahem rezistence k antibiotikům. Je 
známo, že S. aureus i S. intermedius animální provenience 
mohou být původcem infekce lidí, a proto velký význam mají 
kmeny S. aureus rezistentní k antibiotiku meticilinu (metici-
lin rezistentní S. aureus, tzv. MRSA). Např. v Anglii MRSA 
působí více než 5 000 úmrtí lidí ročně (prevalence MRSA 
u hemokultur cca 44 %). V ČR byl v letech 2000–2004 za-
znamenán vzestupný trend výskytu invazivních infekcí způ-
sobených MRSA u lidí z necelých 4 % v roce 2000 na 12,8 % 
v roce 2005. Také se rychle zvyšuje počet nemocnic, kde byl 
zaznamenán, z 11 v roce 2000 na 51 v roce 2005. Problém 
spočívá v tom, že infekce způsobené MRSA nelze léčit běž-
nými antibiotiky. U zvířat (včetně jatečných) byly prokázány 
kmeny S. aureus a nově i S. intermedius rezistentní k meticili-
nu (MRSA a MRSI). Shoda kmenů animálního a humánního 
původu byla v některých případech potvrzena, což ukázalo na 
možnost přenosu ze zvířete a následné onemocnění člověka 
způsobené MRSA i MRSI. Potravina (surovina) živočišného 
původu tedy může sloužit jako vehikulum přenosu MRSA ze 
zvířete na člověka.

Komunitární referenční laboratoř v rámci EU pro sta-
fylokoky je v Paříži. Jejím partnerem za Českou republiku je 
Národní referenční laboratoř pro stafylokoky na Státním ve-
terinárním ústavu Olomouc. SVÚ Olomouc koordinuje mo-
nitoring výskytu MRSA u prasat v ČR, který začal v roce 2008. 
V loňském roce SVÚ Olomouc jako první pracoviště v ČR izo-
loval a popsal výskyt MRSA u zvířete (sele), čímž se potvrdi-
lo, že této problematice bude nutno se nadále věnovat. 

Závěr

Výše uvedené údaje dokumentují problematiku bakte-
riálních alimentárních onemocnění pro spotřebitele, pod-
trhují význam činnosti veterinárních lékařů ve spoluprá-
ci s humánními kolegy napříč jednotlivými státy v duchu již 
zmíněné myšlenky: „One world, one health, one medicine“. 

Přesto jeden základní prvek v systému bezpečnosti spotřebi-
tele zmíněn nebyl. Tím prvkem je sám spotřebitel a jeho úlo-
ha při výběru potravin, způsob, jakým s nimi nakládá, jak je 
skladuje a připravuje. Výsledky EFSA za rok 2006 např. uká-
zaly, že téměř 50 % hlášených alimentárních epidemií v EU 
má původ v rodině spotřebitele. Nejfrekventovanější původ-
ci bakteriálních alimentárních infekcí, salmonela a kampy-
lobakter, způsobují nejvíce onemocnění ve věkové skupině 
0–4 let. Jistě lze počítat s nižší imunitou u malých dětí a je-
jich nedostatečnými hygienickými návyky, ale to samo o so-
bě tak vysoký výskyt u této skupiny nevysvětluje. Je namístě 
se zeptat, jaké jsou vlastně stravovací návyky dětí tak nízké-
ho věku, jaká je úroveň hygieny stravování v rodinách s ma-
lými dětmi, když tak vysoké procento onemocní. Nedostateč-
ná edukace spotřebitele, vedoucí k mnohdy katastrofálním 
způsobům nakládání, přípravy a skladování surovin a potra-
vin včetně nevhodné skladby potravin pro rizikové skupiny 
(malé děti, staré osoby, těhotné ženy, imunokompromitova-
ní spotřebitelé), je výraznou příčinou přetrvávajícího výskytu 
alimentárních infekcí v Evropě, ČR nevyjímaje. Přes veške-
ré úsilí veterinárních i humánních lékařů se nikdy nepodaří 
patogenní bakterie z potravinového řetězce zcela eliminovat, 
ale stejně tak nikdy nelze spotřebitele zbavit vlastní zodpo-
vědnosti za své zdraví, zdraví svých nezletilých dětí a svých 
blízkých. Obdobně sebelepší hygienický dozor nezbavuje vý-
robce potravin zodpovědnosti za bezpečnost svých výrobků. 
Základní pravidla, která by měl znát každý spotřebitel, jsou 
v kostce následující:

•  Raději se vyhnout konzumaci rizikových syrových nebo 
nedostatečně tepelně opracovaných výrobků a pokrmů 
(zejména z vajec, masa, „darů moře“).

•  Zabránit křížové kontaminaci potravin a kuchyňského ná-
činí, používat rozdílné náčiní na syrové a vařené potraviny, 
upravit skladování a balení potravin např. v ledničce tak, 
aby nedocházelo ke kontaminaci (viz obr. 1, 2, 3).

•  Dodržovat pořádek na pracovní ploše bránící křížové kon-
taminaci (obr. 2).

•  Věnovat pozornost hygieně rukou, nástrojů a prostředí 
(manipulace se syrovými produkty = manipulace s poten-
ciálně „infekčním materiálem“).

• Konzumovat raději pasterizované než syrové mléko.
• Používat vodu z ověřených zdrojů.
•  Věnovat zvýšenou pozornost tzv. „zahradní přípravě po-

travin“ – gril, zahradní party atp.
• Horké pokrmy udržovat v teplotě nad 60 oC.
•  Uchovávat potraviny a suroviny v chladu – rychle zchladit 

na 4 oC, před konzumací opětovně prohřát minimálně na 
75 oC v jádru.

•  Zabránit průniku hmyzu a hlodavců k potravinám a nádo-
bí.

• Používat myčky při vyšších teplotách (raději režim 60 oC).
•  Při ručním mytí nádobí a nástrojů použít vhodné deter-

genty a teplota vody 43–49 oC.
•  Mikrovlná trouba pouze ohřívá – mikroby likviduje nedo-

statečně.
•  Starší konzumenti, děti, polymorbidní konzumenti (např. 

diabetes, terapie kortikoidy, užívání preparátů pro snížení 
pH žaludečního obsahu atp.) a těhotné ženy − upravit jí-
delníček, eliminovat rizikové potraviny.

Dodržování výše uvedených pravidel a podávání pokr-
mů dětem přiměřeným jejich věku může výrazně snížit výskyt 
bakteriálních alimentárních onemocnění našich konzumen-
tů doma i v zahraničí. 

 �
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P r o b i o t i k a

Probiotika, 
prebiotika

a synbiotika

Prof. Ing. VOJTĚCH RADA, CSc., 
KATEDRA MIKROBIOLOGIE,

VÝŽIVY A DIETETIKY, 
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Nejstarším pojmem jsou probiotika, tento termín poprvé 
použili Lilly a Stillwell v roce 1965. Označili tak látku pro-

dukovanou jedním prvokem, která stimulovala růst jiného pr-
voka. Později byl tento termín používán pro krmné a potravní 
doplňky určené pro výživu hospodářských zvířat a lidí. Pojem 
tak zahrnoval buď živé kultury bakterií, ale také i určité sub-
stance jako mikrobiální metabolity, enzymy, aminokyseliny 
apod., které pozitivně ovlivňují mikrofl óru trávicího traktu. 
Tato defi nice by tedy zahrnovala i krmná antibiotika, která byla 
ještě do roku 2006 hojně zkrmována zvířatům v EU. Séman-
tický význam slova „probiotikum“ však znamená „pro život“, 
a je tedy pravým opakem slova antibiotikum. První a dodnes 
ve svém smyslu platnou defi nici probiotik tak pravděpodobně 
formuloval Fuller až v roce 1989: „Probiotika jsou živé mikro-
biální krmné a potravní doplňky, které příznivě ovlivňují hos-
titele zlepšením jeho střevní mikrobiocenózy“. Tato defi nice 
klade důraz na použití živých buněk mikroorganismů a podle 
autora odstraňuje zmatek, který vytvářelo slovo „substance“. 
Současně nejcitovanější defi nice se již příliš neliší: „Probioti-
ka jsou mono- nebo směsné kultury živých mikro organizmů, 
které po aplikaci prospěšně ovlivňují hostitele zlepšením 
vlastností jeho vlastní mikrofl óry.“ (FAO/WHO, 2001). Živé 
kultury bakterií byly však lidmi pravidelně přijímány potravou 
ať už vědomě, nebo náhodně již dávno před vyslovením termí-
nu či defi nice, a proto jako nejčastěji označovaný počátek éry 
probiotik je uváděn rok 1907, kdy Ilja Mečnikov publikoval 
svoji tzv. „optimistickou studii o prodlužování věku“, ve kte-
ré přisuzuje dlouhověkost lidí žijících v balkánských zemích 
pravidelné konzumaci mléčných kysaných výrobků. Jeho teo-
rie o potlačování hnilobných procesů jogurtovými bakteriemi 
je dodnes uváděna jako jeden z mechanizmů působení probio-
tik. Někteří autoři jdou ještě dále do historie a jako jednoho 
ze zakladatelů probiotik uvádějí Henryho Tissiera, který v ro-
ce 1899 poprvé izoloval bifi dobakterie (možná dnes nejpou-
žívanější probiotické bakterie) ze stolice kojenců. Význam-
nou postavou je také Alfred Nissle, který v roce 1916 izoloval 

nepatogenní Escherichia coli ze stolice vojáka, který jako je-
diný odolával infekci úplavice. Tento kmen je zajímavý již jen 
tím, že se jako probiotikum pro prevenci střevních infekčních 
onemocnění používá dodnes. Historicky byly a stále ještě jsou 
nejpoužívanějšími probiotickými mikroorganismy bakterie 
mléčného kvašení, a to hlavně rody Lactobacillus, Strepto-
coccus, Lactococcus a Enterococcus. Příčiny jsou nejméně tři: 
1) Dlouhodobá zkušenost s těmito bakteriemi při zpracování 
mléka, výrobě kysané zeleniny a siláže. 2) Snadná manipulo-
vatelnost (např. oproti striktně anaerobním bifi dobakteriím). 
3) Jsou v drtivé míře nepatogenní. 

Výčet probiotických mikroorganismů je však daleko pes-
třejší a zahrnuje další bakteriální rody a druhy (Bacillus, Bifi -
dobacterium, Clostridium butyricum, Propionibacterium), ale 
také kvasinky (Saccharomyces cerevisiae) a plísně (Aspergil-
lus oryzae). Probiotické mikroorganismy mají uplatnění jak ve 
výživě lidí, tak zvířat. Tyto kultury jsou dnes běžně přidávány 
do mléčných kysaných výrobků (hlavně bifi dobakterie a Lac-
tobacillus casei), sýrů (bifi dobakterie, laktobacily, propiono-
vé bakterie), fermentovaných masných výrobků (různé mléč-
né bakterie), ale i do náplní sušenek a oplatek (Enterococcus 
faecium). V těchto výrobcích je třeba vždy řešit problematiku 
udržení počtu živých buněk až do konce expirační doby. Další 
alternativou je podávání probiotik lidem ve formě kapslí, lyo-
fi lizovaných, popř. sušených prášků. Použití probiotik pro zví-
řata je rovněž rozmanité a nabylo na významu zvláště po zá-
kazu používání krmných antibiotik v EU od roku 2006. Hojně 
diskutované jsou mechanizmy účinku probiotik. U hospodář-
ských zvířat se očekává přiznivý vliv jak na užitkové vlastnosti 
(dojivost, snáška vajec, přírůstky na hmotnosti), tak zdravotní 
stav (hlavně snižování úhynu mláďat). U lidí se pochopitelně 
očekávají především příznivé účinky na zdravotní stav. Mezi 
nejčastěji zmiňované (a z velké části prokázané) patří preven-
ce a terapie průjmových onemocnění (hlavně u malých dětí), 
redukce cholesterolu (působí zejména termofi lní mléčné bak-
terie), prevence kolorektální rakoviny a rakoviny močového 
měchýře (účinné jsou hlavně bifi dobakterie).

Problematika prebiotik je podstatně mladší, přičemž 
za otce tohoto termínu jsou považováni Gibson a Roberfroid, 
kteří v roce 1995 defi novali prebiotika jako: „nestravitelné po-
travní ingredience, které příznivě ovlivňují hostitele prostřed-
nictvím selektivní stimulace růstu a/nebo aktivity určitých 
bakterií v tlustém střevě“. V roce 2004 potom sám autor pů-
vodní defi nice – Glenn Gibson navrhuje upravenou defi nici: 
„prebiotika jsou selektivně fermentované ingredience, které 
umožňují specifi cké změny, ve složení a/nebo aktivitě střev-
ní mikrofl óry, což má příznivý vliv na hostitelovo prospívání 
a zdravotní stav.“ Druhý z dvojice zakladatelů – Marcel Ro-
berfroid zase v roce 2007 formuloval tři kritéria pro prebiotic-
ké substance: 1) musí to být látky rezistentní vůči žaludečním 
kyselinám a vůči hydrolytickým enzymům v trávicím traktu. 
2) Musí být naopak fermentovatelné střevními bakteriemi.
3) Musí selektivně stimulovat růst a/nebo aktivitu střevních 
bakterií, které mají příznivý vliv na hostitelovo prospívání 
a zdravotní stav. V podstatě zjednodušeně jsou prebiotika jakási
„potrava“ pro probiotické bakterie. Výše zmíněná kritéria spl-
ňují prakticky pouze určité nestravitelné oligosacharidy růz-
ného původu. Pro člověka je prvním a jistě nejlepším zdrojem 
prebiotik mateřské mléko, které obsahuje až 15 g nestravi-
telných oligosacharidů v 1 litru. Oligosacharidy mateřského 
mléka mají rozličné funkce, jako je vlastní prebiotická podpo-
ra bifi dobakterií ve střevě kojenců, ale mají také vliv na roz-
voj nervové soustavy, vstřebávání vápníku a naopak negativ-
ně působí na adherenci patogenních bakterií na střevní stěnu. 
Oligosacharidy mateřského mléka mají však komplikovanou 
strukturu – dodnes jich bylo popsáno na 130, a proto jejich 
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P r o b i o t i k a

umělá příprava je v současné době prakticky nemožná. Jako 
prebiotika se proto do potravin a krmiv používají fruktooli-
gosacharidy (např. připravené částečným štěpením inulinu) 
nebo galaktooligosacharidy (připravené syntézou mléčného 
cukru a galaktózy). Tyto látky se dnes přidávají např. do umě-
lých kojeneckých výživ, kde i když plně nenahradí mateřské 
oligosacharidy (kravské mléko totiž tyto látky prakticky neob-
sahuje), mají alespoň vliv na podporu bifi dobakterií ve střevě. 
Prebiotika jsou dnes přidávány i do dalších potravin (hlavně 
ve formě tzv. oligofruktózy), jako jsou mléčné kysané výrobky, 
rostlinné tuky, sušenky, zmrzliny apod.

Nejmladším termínem jsou synbiotika, která jsou defi -
nována jako produkty, které obsahují jak probiotika, tak pre-
biotika, přičemž se očekává tzv. synergický účinek od těchto 
dvou složek. Nejjednodušším příkladem synbiotika pro lid-
skou výživu je jogurt s obsahem probiotických bifi dobakterií 
a prebiotickou oligofruktózou.

Společnost
pro probiotika

a prebiotika
(SPP)

SPP je multidisciplinární sdružení pracov-
níků různých oborů, kteří se zabývají výzku-
mem a aplikací probiotik a prebiotik. 

Tematika SPP: 

�  podpora základního a aplikovaného výzku-
mu probiotik a prebiotik 

�  podpora postupů a produktů pro celko-
vé zlepšení zdravotního stavu, preven-
ci a terapii chorob s použitím probiotik
a prebiotik 

Problematika probiotik a prebiotik je dlouhodobě studo-
vána celou řadou vědeckých týmů a institucí po celé světě. Od 
roku 2002 pracuje mezinárodní společnost ISAPP (Internati-
onal Association for Probiotics and Prebiotics). Tato temati-
ka je i předmětem studia dalších organizací, např. IDF (Inter-
national Dairy Federation) má dva tzv. „akční týmy“, z nichž 
jeden se zabývá metodami identifi kace probiotických bakterií 
a druhý stanovením počtů probiotických bakterií v mléčných 
kysaných výrobcích. Problematika probiotik a prebiotik je ře-
šena i v ČR např. ve vědeckých výborech pro potraviny (VVP) 
a pro výživu zvířat (VVVZ), které spadají pod MZe ČR. V ro-
ce 2006 byla také v ČR založena Společnost pro probiotika 
a prebiotika (SPP). Cílem všech těchto institucí je mimo jiné 
posuzování kvality probiotik a prebiotik. Např. SPP (www.
probiotika-prebiotika.cz) zahájila přípravu udělování loga 
SPP pro výrobky, které obsahují kvalitní probiotické a pre-
biotické ingredience.  �

�  odborné a edukační formy prezentace a ko-
munikace s odbornou i laickou veřejností 
o významu probiotik a prebiotik pro zlepše-
ní zdravotního stavu, prevenci a léčení cho-
rob 

�  využití probiotik a prebiotik ve výživě zví-
řat 

Probiotika jsou živé mikroorganizmy, kte-
ré aplikovány v přiměřeném množství příznivě 
ovlivňují zdravotní stav hostitele. 

Prebiotika jsou nestravitelné látky, jejichž kon-
zumace má příznivý fyziologický účinek na hos-
titele selektivní stimulací růstu nebo aktivity ně-
kterých kmenů střevní mikrofl óry. 

Cíle SPP:  SPP usiluje v oblasti probiotik a pre-
biotik o vědecký přístup a vzájemnou informo-
vanost spoluprací odborníků, publikační čin-
ností a odbornými akcemi různého zaměření 
(sympozia, konference, semináře apod.). 

SPP usiluje, aby všechny aktivity byly podloženy 
vědeckými poznatky. 

Účast průmyslu v této oblasti je považována 
za významnou, ale žádná průmyslová nebo ob-
chodní skupina neurčuje aktivity nebo názory
SPP. Vzhledem k tomu, že průmysl zavádí na 
bázi probiotik a prebiotik četné nové funkční 
potraviny, potravinové doplňky a klinické léky, 
považuje SPP za důležité, aby byla v této oblasti
dostupná podpora pro základní i aplikovaný
výzkum.  �
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Význam probiotik 
pro zdravé

zažívání
 

ČLÁNEK BYL PŘIPRAVEN VE SPOLUPRÁCI
s doc. MUDr. PAVLEM KOHOUTEM, Ph.D.,

II. INTERNÍ KLINIKA
FAKULTNÍ THOMAYEROVY NEMOCNICE,

ČLEN SPOLEČNOSTI
PRO PROBIOTIKA A PREBIOTIKA

Každý jistě ví, že hlavním úkolem trávicího traktu je
příjem potravy, její mechanické a chemické zpraco-

vání, vstřebávání pro člověka důležitých živin a odstraňo-
vání některých nepotřebných, nadbytečných nebo škod-
livých látek. Z přijímané potravy získává organismus 
základní živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy), vitaminy,
minerální látky, stopové prvky a vodu. Celková plocha 
střeva je přibližně 200 m2 a žije v něm kolem 500 druhů 
mikroorganismů, které mají zásadní význam nejen pro 
imunitní stav organizmu, ale také pro zdravé zažívání. 
Trávicí trakt ale hraje nemalou roli i v celkovém pocitu
fyzické i psychické pohody. 

Střevo a střevní mikroflóra 

Prostor střev je ojedinělý tím, že v něm žije velké množ-
ství střevních bakterií, z nichž některé ke svému životu nepo-
třebují vzduch. Vytvářejí tzv. střevní mikrofl óru (specifi cké 
prostředí osídlené mikroorganismy). Některé z bakterií mají 
pozitivní význam pro organismus, jiné jsou naopak patogen-
ní (pro organismus nepříznivé).

Saprofytické bakterie, které rozkládají složité cukry na 
ketolátky – sacharolytické – jsou pro organismus člověka 
prospěšné, příznivě ovlivňují pH ve střevě, dokáží brzdit růst 
škodlivých bakterií, produkují vitamíny B a K, zvyšují prokr-
vení střevní sliznice, pomáhají rozkládat nevstřebané zbytky 
potravy a snižují možnost vzniku rakovinového bujení. Ně-
které kmeny střevních bakterií se výrazně podílejí i na modu-
laci (ovlivnění) našeho imunitního systému.

Na střevní mikrofl óru je tedy třeba nahlížet jako na „or-
gán svého druhu“, který je nadán schopností vykonávat růz-
né činnosti prospěšné zdraví. Pokud dojde v tlustém střevě 
k narušení rovnováhy mezi jednotlivými populacemi bak-

terií, změní se střevní prostředí a může naopak začít škodit. 
Dostavují se různé zažívací obtíže (např. nadýmání, pocit těž-
kosti od žaludku, zácpa nebo průjem, poruchy střevní pasáže 
atd.), může nastat pocit ztráty energie nebo celková únava.

Bohužel v dnešní uspěchané době věnujeme svému za-
žívání málo pozornosti, pokud je vše v pořádku, začínáme se 
jím zabývat, až když se ozvou problémy. 

Podle statistických údajů agentury TNS AISA z roku 
2008 trpí občasnými zažívacími problémy až 80 procent 
žen, což je o 10 procent více než v roce 2006. Stále narůsta-
jící počet lidí se zažívacími obtížemi do značné míry souvisí se 
současným životním stylem – tedy vyšší mírou stresu, nedo-
statkem pohybu, špatnými stravovacími návyky a nedostat-
kem tekutin. K nejčastějším projevům zažívacích problémů 
patří nafouklé břicho, pocity těžkosti, překyselení, plynatost, 
křeče a pocit celkového nepohodlí. To vše může být prováze-
no únavou, poruchami koncentrace a prohloubením psychic-
ké nepohody.

Tlusté střevo a probiotika

Stav narušené rovnováhy střevního prostředí lze upra-
vit pomocí tzv. probiotik. Probiotika jsou jedno či vícečetnou 
kulturou mikroorganismů, které při osídlení trávicího trak-
tu mohou příznivě ovlivňovat zdravotní stav člověka. Někte-
ré účinky probiotik se mohou uplatnit již při krátkodobějším 
podávání. Lidské tělo může díky nim lépe využít vitaminy, 
vápník nebo laktózu, které přijímá v mléce. Probiotika příz-
nivě působí na složení střevní mikrofl óry, navracejí tak rov-
nováhu střevnímu prostředí, zlepšují prokrvení a hybnost 
střeva, pozitivně ovlivňují naší imunitu a produkci vitaminu 
K a B12. Probiotika také pomáhají snížit riziko infekce trávi-
cího traktu. Účinně přispívají k procesu trávení tím, že činí 
některé složky potravy snáze stravitelnými. V budoucnu je 
pravděpodobné, že se podaří ovlivněním střevní mikrofl óry 
pomocí probiotik nahradit v mnohých případech léčbu che-
mickými látkami. 

Probiotické výrobky

Aby mohl být výrobek označen jako probiotický, musí 
obsahovat dostatek specifi ckých živých probiotických mikro-
organismů, které zůstávají živé v dostatečně vysokém počtu 
až do konce doby trvanlivosti tohoto výrobku a prospěšně pů-
sobí na zdraví člověka. Množství probiotických bakterií obsa-
žených ve výrobku je důležité, protože při průchodu nepřízni-
vým prostředím trávicího traktu řada bakterií zahyne. Navíc 
probiotické bakterie střevní systém nemusí vždy osidlovat, 
ale mohou jen pomoci k růstu zdraví prospěšných bakterií 
v lidském střevě. Chceme-li tedy využívat jejich pozitivních 
účinků na naše zažívání, je vhodné konzumovat probiotické 
výrobky pravidelně a volit takové, které obsahují vysoký počet 
probiotických bakterií. 

Dobrým příkladem probiotické potraviny je mléčný ky-
saný výrobek společnosti Danone – Activia, jehož příznivé 
účinky na trávicí trakt prokázaly i odborné studie provedené 
v České republice. Activia obsahuje 2 klasické jogurtové kul-
tury (Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus), 
které jsou běžně prospěšné pro naše zdraví. Kromě nich obsa-
huje ještě unikátní Bifi dobacterium - DN 173 010, komerč-
ně známý jako Bifi dus ActiRegularis®. Díky tomu, že jsou 
v Activii obsaženy v dostatečném množství, přežívají průchod 
žaludkem i tenkým střevem až do tlustého střeva, kde potom 
působí na složení střevní mikrofl óry. 
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Působení probiotik 
na imunitní systém 

organismu
Mgr. MARTIN FOREJT, Ph.D.,

ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ,
LÉKAŘSKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA

Probiotika jsou živé organismy (mikrobiální doplňky 
stravy), které, jsou-li v dostatečném množství, přízni-

vě ovlivňují rovnováhu trávicího traktu a působí ve pro-
spěch hostitele. 

K nejvýznamnějším skupinám mikrobiálních organis-
mů využívaných při přípravě probiotik nebo při výrobě potra-
vin s probiotickým účinkem patří Lactobacilli, Bifi dobacteria, 
nepatogenní E. coli a další druhy mikroorganismů (Lactococ-
cus, Leuconostoc, Streptococcus…).

Jak funguje imunitní systém ve střevě

Škodlivé mikroorganismy, volné radikály, cizí sloučeni-
ny, ale i stres a další faktory mohou útočit na lidský organis-
mus, snižovat jeho obranyschopnost a vyvolat nemoc. Naše 
tělo však disponuje přirozeným obranným systémem, kterým 
se může před těmito agresory účinně chránit. Důležitou sou-
částí tohoto obranného systému je mimo jiné i trávicí trakt. 
Jeho role je však laickou a někdy i odbornou veřejností z ne-
znalosti často podceňována. 

Střevo je odpovědné nejen za trávení potravy, ale rov-
něž za celou řadu dalších hormonálních, motorických, ner-
vových a imunitních funkcí, z nichž několik hraje důleži-
tou roli při vytváření skutečné obranné linie proti vnějším 
agresím. Střevo se podílí na vytváření bariéry mezi vnějším 
prostředím a naším organismem a je důležitým imunitním 
orgánem. Obrannou funkci střeva tvoří tři důležité linie: 
střevní mikrobiální fl óra, střevní sliznice a střevní imunit-
ní systém.

Střevní mikrobiální flóra: první obranná linie

Trávicí trakt dospělého člověka je domovem mimořádně 
různorodého mikrobiálního ekosystému, je hostitelem téměř 
100 000 miliard bakterií, které můžeme zařadit až do více než 
400 odlišných bakteriálních druhů. Je jich desetkrát více než 
všech buněk lidského těla. Dohromady váží kolem půl kilo-
gramu a jejich metabolická aktivita je srovnatelná s metabo-
lickými procesy probíhajícími v játrech. 

Velmi důležitou funkcí mikrobiální fl óry je její působení
jako ochranné bariéry – označovaná také jako kolonizační
rezistence anaerobů a aerobů GIT. Kolonizační rezistence 
je zajišťovaná několika mechanismy: receptorovou blokací
(obsazení potenciálních vazebných míst střevní výstelky), 
bržděním růstu či usmrcením cizích mikroorganismů (pro-
dukce bakteriostatických a baktericidních látek), kompeticí 
o nutriční substráty (výživové látky, vitaminy, růstové fakto-
ry), snížením střevního pH, přímým antagonismem fyziolo-
gické mikrofl óry vůči patogenním a potenciálně patogenním
mikroorganismům. 

Střevní mikrofl óra tak zajišťuje ochranu proti široké-
mu spektru střevních patogenů (Salmonella, Shigella, Cam-
pylobacter, Yersinia…), potencionálních patogenů (Clostri-
dia, Helicobacter…) a kvasinek (Candida albicans). Neméně
důležitá je i kontrola oportunní mikrofl óry (Pseudomonas, 
Enterobacteria, Stafylococcus…). 

Správné složení střevní mikrofl óry přispívá k udržení 
příznivého, rovnovážného stavu slizničné a následně cel-
kové imunity. Její nerovnováha vede k poruchám toleran-
ce a přispívá ke vzniku alergií a autoimunních onemocně-
ní, kdy dochází k prolomení složité a křehké imunologické 
tolerance. 

Jak ukázaly nejnovější výzkumy, složení střevní mikro-
fl óry je u každého jedince jiné. Na světě neexistují dva lidé, 
kteří by měli stejné kvalitativní složení střevní mikrofl óry.

 
Střevní sliznice: druhá obranná linie

Střevní sliznice tvoří významnou bariéru mezi organis-
mem a vnějším prostředím. Skládá se z buněk a vrstvy hle-
nu (gel vytvořený vzájemným působením různých slizničních 
sekrecí). Umožňuje vstřebávání a trávení živin a zároveň vy-
tváří důležité prostředí pro vzájemné působení mezi vnitř-

Účinky Activie na zažívání se zabývaly dvě odborné stu-
die provedené na našem pracovišti – II. Interní klinice Fakult-
ní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze.

Obou studií se celkem zúčastnilo 248 pacientů – 129 
žen a 119 mužů. Účastníci konzumovali dvakrát denně po 
dobu čtrnácti dní jogurty Activia.

Po čtyřech až pěti dnech užívání výrobků Activia potvr-
dilo pravidelnější stolici zhruba 90 % respondentů obou stu-
dií. Lépe se cítilo 83 % účastníků a stav zažívacích obtíží byl 
stabilizován u 92 %, 97 % respondentů by jogurty Activia na 
základě těchto zkušeností doporučilo ke každodenní konzu-
maci. Obecně lze říci, že značná část respondentů byla s pra-
videlnou konzumací kysaných mléčných výrobků Activia
spokojena, zlepšily se jejich zažívací problémy a i celkově se 
cítili lépe.  �
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ními a vnějšími prvky: strava a živiny, antigeny, komenzál-
ní (organismu vlastní) a škodlivé mikroorganismy. Střevní 
sliznice je v podstatě místem prvního kontaktu organismu
s antigenem. Probiotika zvyšují sekreci hlenu, regulují sekreci
antimikrobiálních peptidů a ovlivňují epiteliální permeabi-
litu. Produkty mikrofl óry, jako jsou volné mastné kyseliny 
s krátkým řetězcem (kyseliny propionová, octová, máselná) 
a kyselina mléčná, se vstřebávají přes střevní mukózu a slou-
ží ke krytí energetické potřeby kolonocytů (až z 50 %), zvyšují 
prokrvení sliznice, stimulují motilitu a zvyšují absorpci sodí-
ku a chloridů. 

Střevní imunitní systém: třetí obranná linie 

Přibližně 70 procent buněk našeho imunitního systé-
mu se nachází právě ve střevě. Kontakt se škodlivými mikro-
organismy zde může vyvolat silnou zánětlivou reakci. Vy-
chytávání imunitních buněk v místě zánětu musí být proto 
důkladně kontrolováno, aby se zamezilo vzniku závažného 
onemocnění. Střevní imunitní systém zajišťuje tři základní 
úkoly: bariéru proti patogenním mikroorganismům, proti
imunogenům a nereaktivnost proti složkám potravy, kte-
ré se dostaly do organismu v imunogenní podobě. Střevní 
a společný imunitní systém jsou těsně propojeny – všech-
ny buňky imunitního systému spolu komunikují. Základním 
rysem střevního imunitního systému je převaha protilátek
IgA, přednostní osidlování sliznic a exkrečních žláz buňka-
mi, které pochází z lymfatických folikulů (buňky, především 
ve střevní sliznici, po kontaktu s antigenem migrují lymfatic-
kou cestou do krevního řečiště a odtud pak putují do všech 
sliznic a endokrinních žláz – tzv. homing) a transport poly-
merních imunoglobulinů do sekretu prostřednictvím epite-
lových buněk.

Mechanismus účinku probiotik tkví ve zvýšení specifi c-
ké i nespecifi cké imunitní odpovědi a umožnění migrace imu-
nitních buněk do místa zánětu.

Ovlivnění rovnováhy střevní mikroflóry 

Rovnováha střevní mikrofl óry je důležitým faktorem při 
udržování dobrého zdravotního stavu hostitele. Správné fun-
gování a vyrovnanost střevní mikrofl óry mohou narušit léky 
(především antibiotika), stres, změna stravovacích návyků, 
nedostatek vlákniny ve stravě, bakteriální nákazy a otravy, geo-
grafi cké vlivy a jiné faktory. Tyto změny mají velký vliv na náš 
imunitní systém. Vzhledem k tomu, že střevní mikrofl óra sti-
muluje a řídí slizniční zánětlivou reakci, její ovlivnění probio-
tiky může mít příznivý účinek na obranný systém organismu.

Využití probiotik

Střevní mikrofl óra stimuluje a řídí slizniční zánětlivou 
reakci. Modifikace tohoto prostředí probiotiky může vést 
k potenciální prospěšnosti pro zdraví, a to mechanismem
indukce imunitní reakce působící proti tvorbě zánětlivých
cytokinů. 

Probiotika se dnes běžně používají v terapii digestivních 
infekcí (infekční průjmy), obstipace, při dysmikrobiích, idi-
opatických střevních zánětech, pro zlepšení laktózové into-
lerance (laktobacily), při kožních onemocněních (psoriáza, 
atopický ekzém), uroinfekcích, jaterní encefalopatii i nádo-
rových onemocněních (kolorektální karcinom, tračníková 
polypóza).  �

Probiotika
a jejich role
ve zdraví
a nemoci
Mgr. JAROSLAV HOŘEJŠÍ,
VÝKONNÝ ŘEDITEL A ŠÉFREDAKTOR
NAKLADATELSTVÍ MEDICAL TRIBUNE CZ

Již celé století uplynulo od objevu ruského mikrobio-
loga Ilji Mečnikova, který na základě zkušeností s kvašený-
mi mléčnými produkty zjistil, že některé mikroorganismy 
mohou být prospěšné lidskému zdraví. Mečnikov je znám 
především pro svůj objev fagocytózy, za který také v roce 
1908 dostal Nobelovu cenu. Méně známo je to, že vystu-
poval proti Kochovu názoru na vznik infekcí a zdůrazňo-
val vlastní síly organismu, jenž si proti infekcím pomáhá 
sám. I díky tomu se stal jedním ze zakladatelů imunolo-
gie. Právě Mečnikov si také všiml, že se bulharští pastevci, 
kteří jedli hodně jogurtu, dožívali vysokého věku a těšili se 
dobrému zdraví. Byl přesvědčen, že klíčem k tělesné po-
hodě a dlouhověkosti je správná střevní fl óra neboli správ-
ná kombinace bakterií žijících ve střevech a zvláštní důraz 
kladl na bakterie rodu Lactobacillus, jejichž různé dru-
hy se využívají k výrobě nejen jogurtu, ale i sýrů, kysané-
ho zelí, piva, moštu a mnoha potravin. Věřil, že jejich kon-
zumace obnovuje prospěšnou skladbu střevní mikrofl óry 
a zlepšuje trávení. 

Teprve mnohem později tento typ „přátelských“ bakterií 
získal název probiotika a ještě donedávna bylo toto téma 

z vědeckého hlediska podceňováno, opomíjeno či dokonce 
marginalizováno. V posledních deseti až patnácti letech však 
dochází k jeho renesanci, zejména pak ve spojení s nejnověj-
šími pokroky mikrobiologie, imunologie, biochemie, mole-
kulární genetiky i řady klinických oborů, a začínají se mu vě-
novat desítky výzkumných týmů v celém světě. Jestliže tedy 
někdy na konci minulého století byste v databázi MEDLINE
našli na toto téma nejvýše stovku citací, o pět let pozdě-
ji už jich byla více než tisícovka a dnes už převyšuje čtyři
tisíce. Tyto práce odkrývají stále nové a nové vlastnosti těchto
mikroorganismů, jakož i mechanismy, jimiž mohou příznivě 
ovlivňovat lidské zdraví – jak účinkují na nejrůznější infekční 
stavy (infekční enterokolitidy, infekce H. pylori, idiopatické 
střevní záněty), alergická onemocnění, poruchy funkce střev 
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(syndrom dráždivého tračníku, průjmy, divertikulární choro-
ba tračníku), autoimunitní onemocnění (Crohnova choroba, 
ulcerózní kolitida), choroby jater, pankreatu a urogenitální-
ho traktu, stomatitidy či halitózu atd. Bylo také např. proká-
záno, že se výrazně liší složení mikrofl óry u obézních a hube-
ných. Vzhledem k tomu všemu také nejen stále roste obliba 
potravin, které probiotické bakterie obsahují, ale také počet 
účastníků na nejrůznějších vědeckých akcích věnovaných 
této problematice. 

Probiotika v předvánoční Paříži

Platí to i o mezinárodních sympoziích, které na téma 
„Probiotika“ již několik let pořádá společnost Danone, hlav-
ní výrobce řady výrobků obsahujících probiotické bakterie. 
Loňské sympozium bylo v pořadí již páté a uskutečnilo se za-
čátkem prosince loňského roku v Paříži; z celého světa se sem 
sjelo kolem dvou stovek odborníků reprezentujících široké 
spektrum disciplín základního i klinického výzkumu, klinické 
medicíny i potravinářského výzkumu z celého světa. Ve dvou-
denním programu pod vedením F. Azpiroze (Španělsko),
O. Gouleta (Francie) a R. B. Sartora (USA) zde zaznělo šest 
plenárních přednášek a uskutečnilo se pět workshopů. Téma-
ta byla jednak obecná – vztah střevní fl óry a alergií v kontextu 
tzv. hygienické hypotézy, role střevní fl óry ve vztahu k vývoji
intestinální obranyschopnosti, význam vztahů mikrobiomu 
a hostitele pro lidské zdraví a nemoci, role slizniční imunity 
nebo projekt defi nování lidského mikrobiomu (analogický 
projektu přečtení lidského genomu), jednak zcela konkrétní 
– možnosti užití probiotik v ovlivnění alergických a infekč-
ních onemocnění, střevních zánětů, autoimunitních onemoc-
nění a dalších chorobných stavů. Z dvoudenního programu 
jsme mohli vybrat jen ty nejzajímavější informace.

Jsme kultivačním médiem milionů mikrobů

Tzv. komensální bakterie osidlující náš střevní trakt jsou 
pro náš život a zdraví mnohem důležitější, než jsme kdy před-
pokládali. Lidský organismus je hostitelem téměř neuvěřitel-
ného počtu 1014 mikrobů, z nichž o většině se dlouho vůbec 
nevědělo. Přitom jich je více než 500 druhů (z nichž zhruba 
polovinu stále ještě neznáme), dohromady váží kolem půl ki-
logramu a mají metabolickou aktivitu srovnatelnou s meta-
bolickou aktivitou jater. Je jich desetkrát více než buněk na-
šeho vlastního těla, takže s jistou nadsázkou platí, že člověk je 
pro tyto komenzální bakterie (normální mikrofl óru), podíle-
jící se významně na jeho obranyschopnosti, jakýmsi kultivač-
ním médiem. Nejde však ani tolik o jednotlivé bakterie, jako 
spíše o to, že dohromady tvoří obrovský a nesmírně důležitý 
orgán s ohromnými metabolickými interakcemi, jež se ovliv-
ňují nejen navzájem, ale také ovlivňují náš zažívací a imunitní 
systém a mnoho dalších fyziologických pochodů. Náš střev-
ní trakt např. reprezentuje až 70 % celého našeho imunitní-
ho systému. 

Fascinující je ale nejen počet, nýbrž i diverzita těchto 
bakterií; uvádí se, že jich je asi tisíc různých druhů a mají sto-
krát více genů než my, jejich hostitelé. Zajímavé je také to, že 
nejméně 80 % z nich nelze kultivovat běžnými mikrobiologic-
kými metodami, a to ovšem znamená, že o jejich vlastnostech 
a metabolismu nevíme vlastně vůbec nic. Můžeme je vidět, 
protože když se udělá nátěr, lze je pozorovat pod mikrosko-
pem, ale to bylo dlouho vše. Dnes je už můžeme pomocí mo-
lekulárních přístupů lépe identifi kovat a tím pádem i spočí-
tat, částečně i zařadit a srovnávat složení hlavních zástupců 

této mikrofl óry. Část jich je společných pro nás pro všechny, 
ale jinak je pro ně typická obrovská diverzita a individuálnost. 
U každého člověka se složení jeho střevní mikrofl óry ustálí 
někdy kolem druhého až třetího roku věku, a pak si podržuje 
všechny hlavní složky po celý život. Dokonce i tehdy, užívá-li 
člověk antibiotika nebo když se u něj udělá výplach před kolo-
noskopií, mikrofl óra se poté opět obnoví v podobném slože-
ní. Lze soudit, že bakterie přežívají v nějakém nenapadnutel-
ném biofi lmu. 

I střevní mikrofl óru ovšem dělíme na špatnou a dobrou. 
Škodlivé mohou být – zejména pokud se dostanou do cirku-
lace − hnilobné bakterie, především Clostridie. Za dobré lze 
považovat např. bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus 
a Bifi dus), které vytvářejí produkty důležité pro zdravý ži-
vot střevního epitelu. A zdá se, že ty o našem osudu ve směru 
zdraví či nemoci rozhodují mnohem více, než se kdy myslelo. 
Proto také se právě ony začaly užívat jako tzv. probiotika.

Probiotika – od skepse k vědeckým studiím

Jako probiotika se označují živé, člověku prospěšné bak-
terie či kvasinky, které lze podávat per os za účelem obnovení 
mikrobiální rovnováhy ve střevním traktu. Užívají se k tomu 
především již zmíněné kmeny Lactobacillus a Bifi dus, ně-
které nepatogenní kmeny E. coli a kvasinka Saccharomyces 
boulardii. Aby mohl být mikroorganismus označen a užíván 
jako probiotikum, musí mít několik základních vlastností − 
musí být přesně typizován, nesmí mít žádné patogenní vlast-
nosti, musí být odolný vůči žaludečním šťávám a žluči, musí 
mít schopnost kolonizovat střevo a adherovat k epiteliím, 
musí příznivě účinkovat na organismus hostitele a musí být 
zcela bezpečný. 

K vlastnostem, jež umožňují jejich profylaktické a tera-
peutické působení, patří zejména to, že:
– kompetují s patogeny v adhezi na epitel
– tvoří bakteriostatické a baktericidní substance
– regulují střevní bariéru a mikrobiální translokaci
– příznivě modulují vrozenou i získanou imunitu
– regulují apoptózu
– stimulují eliminaci toxinů
– vytvářejí z cholesterolu steroidy
–  ovlivňují střevní funkce (vstřebávání, sekreci, motilitu, 

krevní průtok splanchnikem).
Je ovšem třeba mít na mysli, že žádný jednotlivý kmen či 

event. preparát není vhodný pro všechny indikace.
Zejména v posledním desetiletí se stále více ukazuje, že 

probiotickými bakteriemi lze ovlivnit celou řadu chorobných 
stavů. Proto se v řadě zemí včetně USA, kde byli zpočátku 
vůči probiotikům velmi skeptičtí a označovali je za alternativ-
ní medicínu či dokonce léčitelství, začínají provádět seriózní 
klinické studie. Americké Národní ústavy zdraví (NIH) se ne-
dávno rozhodly vložit poměrně vysoké fi nanční prostředky 
právě do výzkumu složení mikrofl óry a účinků probiotických 
bakterií. V Nizozemsku bylo zase s velmi dobrými, již publi-
kovanými výsledky léčeno dvanáct osob s Crohnovou choro-
bou rekombinantním lactobacilem, který produkoval inter-
leukin 10 čili inhibiční cytokin bránící zánětu. Testují se také 
možnosti využít bakterie produkující inhibiční protizánětlivé 
cytokiny v imunosupresi po transplantacích. Zkouší se pre-
vence a léčba bakteriemií v intenzivní péči, neboť se ví, že po 
dlouhotrvajících operacích mohou vznikat multiorgánové 
komplikace jako důsledek střevní ischemie a tím poškozené 
funkce střevní bariéry a průniku patogenních bakterií do cir-
kulace. Na některých světových chirurgických pracovištích je 
tedy snaha použít probiotické bakterie schopné zlepšit barié-
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rovou funkci sliznic preventivně. Nedávno se také u obyvatel 
domovů důchodců podařilo prokázat, že dlouhodobé podá-
vání probiotik vedlo k poklesu výskytu respiračních infektů 
v zimním období. A konečně – zcela recentně byl za podpory 
NIH a v celosvětové spolupráci zahájen projekt Microbiom – 
po projektu odhalujícího lidský genom je to druhý lidský me-
tagenomický projekt.

Střevní flóra, intestinální obranná bariéra 
a probiotika

Během nitroděložního vývoje se lidský jedinec ocitá
v bezmikrobním prostředí a k postupné kolonizaci střeva
mikroorganismy začíná docházet teprve po narození, kdy 
vstoupí do kontaminovaného extrauterinního prostoru; teh-
dy se také na základě antigenní stimulace začíná vyvíjet obra-
nyschopnost organismu. Významnou roli přitom sehrává 
– zdůraznil J. K. Nicholson z Londýna − především střevní 
fl óra, která musí být vyváženým ekosystémem s permanent-
ním dialogem mezi bakteriemi a střevním epitelem, entero-
cyty a dendritickými buňkami, s permanentním rozlišová-
ním mezi komenzály a patogeny či invazory. Je-li rovnováha 
škodlivých a prospěšných bakterií ve střevním traktu naruše-
na, mění se i orální tolerance a zvyšuje se riziko alergických 
a autoimunitních chorob. Slizniční imunita významně souvi-
sí s vytvářením vyvážených podsouborů T-lymfocytů, a prá-
vě tu také lze podpořit probiotiky, které mohou dokonce i ja-
ko „náhradní“ kolonizátoři kompenzovat eventuální poruchy 
kolonizace v časných obdobích vývoje jedince.

„Vojna a mír“ na slizničním povrchu

Plakátem k fi lmu „Vojna a mír“ s Audrey Hepburnovou 
a Henry Fondou uvedl své sdělení P. Sansonetti (Francie), 
zabývající se možnostmi narušení či zachování homeosta-
tických mechanismů regulujících střevní epiteliální bariéru 
v přítomnosti patogenních, respektive komenzálních bakte-
rií. Tyto dva typy mikrobů jsou si v mnoha ohledech podobné 
a obranný systém hostitelského organismu proto musí dispo-
novat důmyslnými imunosenzorickými procesy k jejich rozli-

šování, aby mohl v případě potřeby na jedné straně modulo-
vat adaptivní imunitní reakce či indukovat aktivní obranu, na 
straně druhé zabránit nežádoucí aktivaci imunitního systému 
a udržet zánětlivé reakce ve fyziologických mezích. K tomu je 
nezbytná celá řada specifi ckých receptorů, peptidů a dalších 
působků, ale především existence intaktní a funkční intesti-
nální epiteliální bariéry. 

Jak tedy nejlépe charakterizovat „vojnu a mír“ na sliz-
ničním povrchu? Při fyziologickém vztahu mezi rezidentní-
mi bakteriemi a jejich hostitelem profi tují bakterie ze zisku 
stabilního prostředí (teplota, kyslík, pH, živiny), hostitel pak 
z významného rozšíření a prohloubení trávicích a metabolic-
kých schopností a z kompetitivní inhibice patogenních mik-
robů, jež dokáže eliminovat fyziologickými zánětlivými reak-
cemi – tak lze charakterizovat „mír.“

V dlouhodobé koexistenci obou se však vyvinul „imu-
nologický paradox“, v jehož důsledku se schopnost rychlé-
ho navození TOLERANCE ke komenzálům a rychlé a účinné 
identifi kace a eliminace patogenů v procesu fyziologického 
ZÁNĚTU naruší a může vyvrcholit až zánětlivou destrukcí 
sliznice. Tak vzniká „vojna“. Je proto třeba získat mnohem 
více informací o tom, jak bakteriální patogeny u zdravých je-
dinců a komenzální bakterie u geneticky predisponovaných 
osob nekontrolované, patologické zánětlivé procesy a zánětli-
vou destrukci sliznice způsobují, jakou roli v tom hraje střevní 
mikrofl óra a jak v boji proti tomu pomáhají probiotika. 

Hygienická hypotéza, alergie a probiotika

Tzv. hygienickou hypotézu formuloval v roce 1989 ve 
svém článku v British Medical Journal D. P. Strachen; atopic-
ká onemocnění jsou podle ní cenou, kterou platíme za naše 
osvobození od infekčních chorob způsobovaných viry a bak-
teriemi, neboť pokud není dostatečná expozice mikroorganis-
mům, slizniční imunitní systém nevytváří dostatečnou obra-
nu proti antigenům a alergenům. Tato hypotéza se pokoušela 
vysvětlit, proč incidence a prevalence alergií je navzdory zne-
čištění ovzduší vyšší ve vyspělých zemích než v zemích rozvo-
jových, kde je dětský organismus ve svém vývoji postupně vy-
stavován expozici různých patogenů. 

Ladí ale epidemiologická data alergií s hygienickou hy-
potézou? Pokud bychom ji defi novali v poloze infekce a/nebo 
hygiena, pak nejspíše nikoli. Pokud se však na ni budeme dí-
vat z hlediska rozdílné expozice mikrobům – uvedl B. Björks-
tén z Karolinska Institute ve Stockholmu – pak jistě ano. 

I když tedy hypotéza nebyla přijata zcela jednoznačně, 
nesporně připoutala pozornost především k roli střevní sliz-
nice a střevní mikrofl óry, které představují ekologický systém 
o velikosti tenisového kurtu a obsahující více bakterií než celý 
lidský organismus. Tento ekosystém, byť je jakoby „obrácen 
dovnitř“, je ve stálé interakci s naším prostředím, je to jaký-
si nás vnitřní oceán. A zdá se proto, že je to právě slizniční 
imunita a střevní mikrofl óra, které rozhodují o rozdílné ná-
chylnosti k alergiím mezi dětmi rozvinutých a rozvojových 
zemí (střevní mikrofl óra je u atopických a neatopických dětí 
prokazatelně odlišná), a že opatrným podáváním probiotik 
v odůvodněných případech by bylo možno alergiím předchá-
zet nebo přispívat k jejich léčbě. 

Infekce, autoimunitní choroby a probiotika

Položíte-li vedle sebe grafy vývoje incidence čtyř chorob 
infekční etiologie – hepatitidy B, tuberkulózy, revmatické ho-
rečky a spalniček, a čtyř onemocnění autoimunitních – astma-
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tu, Crohnovy choroby, inzulin-dependentního diabetu a roz-
troušené sklerózy, za uplynulá čtyři desetiletí, spatříte zcela 
opačné trendy. V prvním případě prudký pokles, ve druhém 
naopak ještě strmější vzestup. Časový horizont těchto změn 
je natolik krátký, že nemůže jít o vliv faktorů genetických, ale 
jednoznačně environmentálních, tedy industrializace, urba-
nizace a změn životního stylu. Ostatně stačí porovnat mapku 
incidence infekčních a autoimunitních chorob se snímkem 
zemského povrchu ze satelitu; kde je na satelitním obrázku 
tma, tam převažují infekce, kde naopak ukazuje miliony svě-
tel rozsvícených měst zemí s vysokým hrubým domácím pro-
duktem, převládají astma, diabetes či roztroušená skleróza. 
A co platí pro porovnání různých zemí, platí i pro porovnání 
různých regionů jednotlivých států a dokonce i pro porovná-
ní rodin s různě vysokými příjmy. Zdá se tedy – konstatoval 
J. F. Bach (Paříž), že rovnováha mezi ochranou před infek-
cemi a rizikem autoimunitních onemocnění je velmi křehká 
a citlivá a že výrazně ovlivnit ji mohou právě i složení střevní 
mikrofl óry a aplikace probiotik.

Zánětlivá střevní onemocnění,
průjmy a probiotika

Třebaže distribuci mikrobiálních kmenů v lidském střev-
ním traktu určují do značné míry genetická výbava a environ-
mentální faktory, za hlavní faktor regulující koncentraci indi-
viduálních kmenů mikroorganismů kolonizujících střevo je 
nutno považovat konzumovanou stravu. Podobně s nerovno-
váhou endogenní mikrofl óry nebo s poruchami reakce hostite-
le na tuto mikrofl óru je spojena celá řada gastrointestinálních 
potíží a poruch. To pochopitelně vedlo i ke snahám modifi ko-
vat bakteriální fl óru probiotiky u takových onemocnění, jako 
jsou ulcerózní kolitida, Crohnova choroba či syndrom dráž-
divého tračníku na jedné straně či průjmová onemocnění na 
straně druhé. Akutní infekční průjmy, průjmy nosokomiální,
průjem jako komplikace antibiotické terapie, nekrotizující 
enterokolitida, infekce H. pylori – to vše jsou poměrně časté 
a mnohdy i velmi závažné komplikace. Jejich výskyt navíc zvy-
šuje riziko dalších onemocnění, prodlužuje nemocniční pobyt, 
zvyšuje náklady. Nejčastěji jde o důsledek narušení bariéry nor-
málně fungující protektivní střevní mikrofl óry, která se tak stá-
vá nechtěným cílem patogenů. Probiotika mohou tuto mikro-
biální bariéru jednak profylakticky posílit, jednak terapeuticky 
obnovit. Jejich pozitivní účinky se uplatňují prostřednictvím 
kompetitivní eliminace patogenů, kolonizační rezistence, pro-
dukce toxinů a bakteriostatik, adjuvantní imunoregulační 
funkce, změn typu systémové imunitní reakce atd.

Poznáme po svém genomu i svůj mikrobiom?

Nedávno zahájený projekt HMP − Human Microbiom 
Project, o němž na sympoziu referoval J. Gordon (St. Louis, 
USA), je obdobou nedávno dokončeného projektu přečte-
ní lidského genomu. Tento mikrobiom, čili soubor genomů 
všech mikrobiálních symbiontů člověka a faktorů ovlivňují-
cích distribuci a evoluci jednotlivých mikroorganismů žijí-
cích v symbióze s ním, je třeba poznat, máme-li porozumět 
evidentně existující genetické a fyziologické diverzitě člově-
ka, jakož i celé lidské evoluci. Je třeba poznat, do jaké míry je 
či není tento mikrobiom společný všem vyšším živočichům či 
alespoň všem příslušníkům lidského rodu, jak se mění či ne-
mění v závislosti na proměnách našeho života a jeho podmí-
nek, a hlavně jak ovlivňuje naše zdraví a predispozice k růz-
ným chorobným stavům. Pokud je střevo chápáno jako určitý 

„ostrov v prostoru a čase,“ pak by složení výsledné mikrobní 
komunity mělo významně záviset na pořadí, v němž jednot-
livé živočišné druhy (nebo i jednotliví jedinci téhož druhu?) 
vstupovaly na scénu. Na zemi dnes žije více než 6,7 miliard 
lidí a bude mimořádně zajímavé a užitečné znát, do jaké míry 
mají stejný obecný vzorec a v čem se navzájem liší. A také jak 
to ovlivňuje různé funkční charakteristiky, jako je absorp-
ce a zpracování živin a energie z potravy, syntéza vitaminů, 
metabolizace xenobiotik, obnova intestinálního epitelu, roz-
voj a aktivita imunitního systému atd. Možná, že právě přesu-
ny mikrobů z jednoho hostitele do druhého jsou jednou z pří-
čin toho, proč právě člověk je v evolučním vývoji tak úspěšný. 
Střevo je totiž jakýmsi bioreaktorem, a i poměrně velmi malé 
posuny ve složení střevní mikrofl óry proto mohou mít velmi 
významné fyziologické důsledky. 

Projekt je sice teprve v začátcích, již dnes si však lze 
představit řadu disciplín, jež se na jeho základě zrodí − od 
komparativní a funkční genomiky a metagenomiky až po mi-
krobiomiku. A i když ani ty zpočátku třeba neovlivní každo-
denní klinickou praxi, nesporně velmi brzy rozšíří možnosti 
tzv. personalizace medicíny.

Danone – z vědeckých laboratoří až na náš stůl

Sponzor pařížského sympozia – koncern Danone – vznikl
v roce 1996 a má sídlo rovněž v Paříži. Málokdo ví, že se tak 
stalo sloučením dvou fi rem, které předtím vyráběly skleněné 
obaly. Když si uvědomily, že sklo jako obalový materiál brzy 
svůj monopol ztratí, rozhodly se pro zcela novou strategii. 
Místo přeorientování na výrobu obalů z plastů či jiných ma-
teriálů se rozhodly pro strategii „od obalu k obsahu“. A tak 
nová fi rma kupuje mj. pivovar, společnost produkující mine-
rální vodu Evian, kapacity na výrobu těstovin, sýrů, omáček 
a sušenek a v roce 1973 i fi rmu Gervais Danone. Tak se stává 
francouzskou jedničkou ve výrobě potravin a dětské výživy, 
posiluje své pozice v západní Evropě a po pádu berlínské zdi 
vstupuje i do Evropy střední a východní a od roku 1994 se – 
nyní již jako společnost DANONE – stává společnosti s glo-
bální působností. 

V této souvislosti je ovšem třeba připomenout, že histo-
rie původní fi rmy Danone sahá až k počátku minulého stole-
tí a souvisí s již zmíněnými Mečnikovovými objevy. Jeho vý-
zkumy totiž inspirovaly židovského lékaře Isaaca Carassa ze 
Soluně (dnešní Thessaloniki), aby po svém přestěhování do 
Španělska založil společnost na výrobu jogurtů. Pojmenoval 
ji Danone podle katalánské podoby jména svého syna Danie-
la. Jogurtové kultury získal z Bulharska a z Mečnikovovy la-
boratoře pařížského Pasteurova institutu a v roce 1919 zahá-
jil průmyslovou výrobu jogurtů, které se zpočátku prodávaly 
jen na doporučení lékařů v lékárnách. 

Tato tradice úzkého vztahu k medicíně a lékařské vědě 
zůstala ve fi rmě zachována dodnes. I proto v roce 1983 zaklá-
dá Mezinárodní výzkumné centrum Daniela Carassa a v roce 
1998 Institut Danone, jejichž úkolem je podněcovat, podpo-
rovat a provádět nutriční výzkum, zlepšovat složení potravin, 
zdokonalovat znalosti veřejnosti o výživě a zlepšit kvalitu výži-
vy populace. Jinak řečeno – vytvářet most mezi základním vý-
zkumem, klinickou vědou a praxí a vývojem zdravých potra-
vin. Součástí tohoto úsilí bylo i pařížské sympozium věnované 
probiotikům. Jeho průběh i výsledky znovu potvrdily, že jde 
nepochybně o významnou oblast biologické terapie se znač-
nými perspektivami, která právě nyní po letech podceňování, 
opomíjení až marginalizace zažívá oprávněnou renesanci. 

Převzato se svolením listu Medical Tribune CZ
 �
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P r o b i o t i k a

Portfolio 
probiotických 

výrobků společnosti 
Danone

Společnost Danone chce svým zákazníkům nabídnout 
zdravé a nutričně vyvážené potraviny vyrobené z těch nej-

kvalitnějších surovin. Pro výzkum a vývoj vhodných a zdra-
ví prospěšných ingrediencí a receptur 
bylo proto v roce 1983 založeno Me-
zinárodní výzkumné centrum Da-
niela Carassa.  Výzkumné středisko 
sídlí od června 2002 v Palaiseau ne-
daleko Paříže. Na ploše deseti hek-
tarů se zde rozkládá rozlehlé vý-
zkumné středisko (30 000 m2), 
v jehož laboratořích pracují spe-
cialisté z celého světa. Cílem vý-
zkumů střediska Daniela Caras-
sa je vývoj potravin prospěšných 
pro zdraví. Vědci se zde věnu-
jí výzkumu surovin a živých kul-
tur, zjišťují jejich prospěšnost pro 
zdraví člověka a možnosti využití 
v potravinách. Hledají dále ino-
vace v oblasti konzistence potra-
vin, příchutí, nutričních hodnot, 
procesu výroby a skladování. Ten-
to výzkum je doplněn stálým sle-
dováním nejnovějších poznatků 
v oblasti zdraví a výživy a vý-
zkumnou spoluprací s reno-
movanými mezinárodními vě-
deckými týmy. Velká péče je 
věnována výzkumům a studiím 
účinků probiotik ve výživě.

Kromě dvou tradičních jo-
gurtových kultur Lactobacillus 

bulgaricus a Streptococcus thermophilus používá Danone ve 
svých výrobcích zejména dva kmeny unikátních probiotic-
kých bakterií: Lactobacillus casei IMUNITASS® a Bifi dus 
ActiRegularis®.

Activia

Součástí jogurtových výrobků Activia je živá probiotic-
ká kultura Bifi dus ActiRegularis® - DN 173 010, která vyka-
zuje prokazatelně příznivé účinky na regulaci zažívání. Tato 
kultura přežívá průchod extrémně kyselým prostředím ža-
ludku i tenkým střevem. Díky tomu se kultura Bifi dus Acti-
Regularis® dostává  ve velkém množství až do tlustého střeva, 
kde přispívá k rovnováze střevní mikrofl óry a příznivě působí 
na střevní pasáž. Studie provedená ve spolupráci s Fakultní 
Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou prokázala, že 92 % 
spotřebitelů trpících potížemi se zažíváním mělo do patnác-
ti dní regulované zažívání. Pro pocítění příznivých účinků na 
organismus je důležitá pravidelná konzumace. Již jeden vý-
robek Activia při každodenní konzumaci v rámci vyvážené 
stravy a zdravého životního stylu pomáhá regulovat zažívání. 
Výrobky Activia jsou vhodné i pro osoby s normální střevní 
pasáží, která zůstává po jejich pravidelné konzumaci ve fyzio-

logické normě.
Kysané mléčné výrobky Ac-

tivia jsou k dostání ve více řadách 
a s různými příchutěmi. Zákaz-
ník si může jogurty Activia vybrat 
z těchto příchutí: bílá, sladká bílá, 

jahoda, švestka, tropické ovoce, 
citrón, meruňka, lesní plody a vi-

šeň. Activia Tvarohová je v pří-
chutích bílé, meruňky, jaho-
dy, vanilky, müsli a nově také 
kokos a višeň. Pro ty, kteří si 

chtějí hlídat optimální tělesnou 
hmotnost, je určena řada Activia 

Lehká&Fit, která je bez přidané-
ho cukru a obsahuje pouze 1,5 % 
tuku. Zákazník si může vybrat 
z příchutí ananas, hruška, mali-
na a višeň. Jogurty řady Activia 
Vláknina s přídavkem vlákniny 
pomohou zvýšit denní doporu-
čovaný příjem této významné 
složky naší stravy, a snížit tak 
riziko vzniku civilizačních ne-
mocí. Dále jsou k dispozici ná-
poje (Bílý kysaný, Kefírový ná-
poj a ovocné příchutě:  Jahoda 
& Kiwi, Broskev & Cereálie, 
Lesní plody).
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Světový den
pro zdravé zažívání

Každým rokem vyhlašuje Světová gastroenterolo-
gická organizace (WGO) 29. květen Světovým dnem pro 
zdravé zažívání. Ve spolupráci se 103 národními gast-
roenterologickými společnostmi a 50 000 členy si klade 
za cíl upozornit na problémy se zažíváním a vzdělávat ši-
rokou veřejnost. Letošní den pro zdravé zažívání je zamě-
řen na „Význam vyvážené stravy pro zdravé i problémové za-
žívání“. V jeho rámci proběhnou přednášky na vybraných 
fakultách vysokých škol v Praze, Brně a Hradci Králové. 
Přednášky povedou odborníci z České gastroenterologic-
ké společnosti ve spolupráci se značkou Activia.

Problémy se zažíváním významně ovlivňují miliony lidí 
různého věku na celém světě. Nejčastěji trápí osoby v pro-

duktivním věku, obyvatele větších měst a více ženy než muže. 
Podle průzkumu agentury TNS AISA provedené v letošním 
roce trpí v České republice problémy se zažíváním až 80 % 
žen. Mezi hlavní příčiny problémů se zažíváním patří nepra-
videlná strava, stres, nedostatek pohybu a špatný pitný režim. 
Tyto potíže se pak projevují nafouklým břichem, pocitem těž-
kosti, překyselením, křečemi nebo celkovou nepohodou. Vý-
skyt velice závažného onemocnění – rakoviny tlustého střeva 
a konečníku – je v České republice jedním z nejvyšších na svě-
tě. Podle odborných materiálů Světové gastroenterologické 
organizace patří mezi nejčastější onemocnění spojené se za-
žíváním funkční zácpa, refl uxní onemocnění jícnu (GERD), 
infekce bakterií Helicobacter pylori, rakovina tlustého stře-
va, funkční nadmutí břicha, akutní průjem, funkční dyspep-
sie (porucha trávení) a syndrom dráždivého tračníku (IBS). 
Tyto problémy mohou být velice nepříjemné a mohou značně 
snížit kvalitu života člověka.

Funkční zácpa

Zácpou nazýváme obtížné, méně časté a nedostatečné 
vyprazdňování střev. Zácpa je příznakem, nikoli vlastním one-
mocněním. U funkční zácpy nenalézáme žádných abnormalit 
v organismu, které by tento příznak mohly vysvětlit. Funkční 

P r o b i o t i k a

Actimel

Actimel je probiotický mléčný výrobek, který obsahu-
je tři různé živé kultury: Lactobacillus bulgaricus a Strepto-
coccus thermophilus, které jsou obsaženy i v běžných jogur-
tech, a unikátní kulturu Lactobacillus casei Imunitass® – DN 
114 001, což je specifi cká probiotická kultura, kterou neob-
sahuje žádný jiný výrobek kromě Actimelu. Kombinace těch-
to tří kultur a vysoce koncentrované složení činí Actimel jedi-
nečným mezi mléčnými probiotickými výrobky. 

 L. casei Imunitass® je v Actimelu obsažen v koncentro-
vaném množství – řádově 10 miliard v jedné lahvičce nápo-
je. Díky této vysoké koncentraci mají kultury L. casei Imuni-
tass® schopnost přežít v trávicím traktu v dostatečném počtu, 
a mohou tak účinně bojovat proti škodlivým mikroorganis-
mům. Při pravidelné konzumaci se kultura L. casei Imuni-
tass® stává přirozenou součástí střevní mikrofl óry a pomáhá 
posilovat přirozený obranný systém organismu. 

Actimel by se měl pít pravidelně každý den, například 
ráno k snídani, kdy se člověk připravuje do nového dne. Vě-
decké studie prokazují, že příznivé účinky Actimelu se mohou 
projevovat již po dvou týdnech jeho pravidelné konzumace 
v rámci vyvážené stravy a při dodržování zdravého životního 
stylu. 

Společnost Danone nabízí nápoj Actimel v několika růz-
ných příchutích – Actimel s 0,1 % tuku, Actimel přírodní,
Actimel multifruit, Actimel malina/brusinka, Actimel jahoda 
a Actimel  lesní plody.  �
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zácpa vzniká nejčastěji vlivem špatných stravovacích návyků 
(nízký příjem vlákniny a tekutin, vysoký podíl tuků v jídelníč-
ku), nevhodného životního stylu (nedostatek fyzické aktivi-
ty) a některých léků (např. nadužívání projímadel). Chronic-
ká zácpa může být příčinou dalších zdravotních komplikací 
– hemoroidů, inkontinence a krvácení z konečníku. Jako pre-
venci doporučují odborníci pestrý a vyvážený jídelníček a cel-
kový zdravý životní styl spojen s dostatkem pohybu. 

Refluxní onemocnění jícnu

Refl uxní onemocnění jícnu je považováno za jednu 
z nejvíce rozšířených zažívacích potíží v západních zemích. 
Toto onemocnění, při kterém se obsah žaludku vrací do jícnu, 
může být velice nepříjemné a vést k mnoha problémům, jako 
jsou potíže s polykáním nebo až poruchy spánku. Neustálé 
vracení se žaludeční kyseliny do jícnu může navíc mít i závaž-
né zdravotní následky, jako je zánět jícnu, jeho zúžení, vznik 
krvácejícího vředu nebo zhoubného nádoru v této oblasti. 

Zvýšené riziko vzniku refl uxního onemocnění jícnu je 
u lidí trpících suchým kašlem, astmatem či potížemi s polyká-
ním. Onemocnění je často spojeno s obezitou a vysokým den-
ním příjmem kalorií v potravě. Jako preventivní opatření pro-
ti této velice nepříjemné nemoci proto odborníci doporučují 
snížení tělesné hmotnosti u obézních lidí, vyvážený jídelníček 
bohatý na vlákninu a přestat kouřit. Některé zvyklosti, jako 
například lehnout si po jídle, může pomoct potíže zmírnit. 

Infekce bakterií Helicobacter pylori

Infekce žaludeční sliznice bakterií Helicobacter pylori 
způsobuje některé formy zánětu žaludku, vředy, pravděpo-
dobný je i její vztah k některým nádorům žaludku. Vyšší vý-
skyt bakterie je prokázán v oblastech s nižším hygienickým 
standardem. Jako účinná prevence jsou proto doporučována 
pečlivá hygienická opatření. Studie prokazují příznivé účinky 
probiotik na potlačení infekce způsobené touto bakterií.

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Toto závažné onemocnění je třetím nejrozšířeněj-
ším typem zhoubného nádoru a druhou nejčastější příči-
nou úmrtí souvisejícího s rakovinou v západních zemích. 

P r o b i o t i k a

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) 
na něj na celém světě ročně zemře více než 600 000 lidí.
Česká republika se řadí ve výskytu onemocnění na nechvalná 
první místa. Přesné příčiny vzniku této nemoci nejsou známé. 
Předpokládá se vliv výživy (nadměrná konzumace červeného 
masa a uzenin), významná je i vrozená predispozice. Výskyt 
je nejčastější u lidí nad 50 let, některé formy onemocnění se 
ale mohou vyskytovat i v mladším a středním věku. 

 Onemocnění může mít různé projevy podle místa po-
stižení a pokročilosti. Počáteční stadia jsou často bez přízna-
ků. Pak se může objevit krev ve stolici či náhlé změny v rytmu 
stolice (např. vznik zácpy ve vyšším věku). Později dochází 
k hubnutí, anemii, neprůchodnosti střev, mohou se objevit 
metastázy v játrech. Pro vyhledávání včasných stadií slouží 
testy k odhalení krvácení ve stolici. 

Funkční nadmutí břicha

Příčinou nadýmání může být polykání vzduchu, ne-
vhodné složení stravy, činnost střevních bakterií i jiné fakto-
ry, jako je stres či úzkost. Této nepříjemnosti může napomoci 
předcházet úprava jídelníčku a pomalé žvýkání potravy. Od-
borníci navíc doporučují vyhnout se perlivým nápojům a žvý-
kačkám.

Akutní průjem

Za akutní průjem označujeme častější vyprazdňování řid-
ší stolice (třikrát a více v průběhu 24 hodin) související s bakte-
riální, virovou či parazitovou infekcí. Naproti tomu chronický 
průjem je způsoben funkční poruchou nebo zánětem. Hlav-
ním nebezpečím silného průjmu jsou velké ztráty tekutin (de-
hydratace). S dehydratací jsou spojené další komplikace, jako 
jsou bolesti hlavy, snížení krevního tlaku nebo únava. Nejvíc 
ohrožené jsou malé děti, staří a nemocní lidé. V průběhu akut-
ního průjmu je proto nezbytný zvýšený příjem tekutin obsahu-
jících minerály. Průjmu je možné předcházet především přís-
nými hygienickými opatřeními. V léčbě i prevenci průjmových 
onemocnění jsou již řadu let úspěšně využívána probiotika. 

Funkční dyspepsie (porucha trávení)

Onemocnění zahrnuje řadu trávicích obtíží, jako je na-
příklad pocit plnosti žaludku nebo střev, předčasného nasy-
cení, nevolnost, pálení žáhy, bolesti v břiše. Onemocnění je 
diagnostikováno, je-li přítomno více obtíží současně v průbě-
hu minimálně 6 měsíců a zmíněné potíže nejsou doprovodný-
mi příznaky jiného onemocnění. 

Syndrom dráždivého tračníku

Tzv. „střevní neuróza“ je funkční poruchou tlustého 
střeva. Projevuje se četnými obtížemi, jako jsou zácpa, prů-
jmy, jejich střídání, křeče v břiše. Léčba zahrnuje úpravu die-
ty a ovlivnění psychiky nemocného. Odborníci doporučují do 
jídelníčku zařadit dostatek vlákniny, za účinná jsou považo-
vána i probiotika. Postižený by se měl vyhýbat dráždidlům, 
jako je čokoláda, káva nebo umělá sladidla. 

Celková rubrika byla připravena naší redakcí ve spolupráci 
s jednotlivými uvedenými autory a Publicis Prague s. r. o.

�



26
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
0

8
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Na‰e NOVÉ V¯ROBKY pro VásNa‰e NOVÉ V¯ROBKY pro Vás

PT servis konzervárna, spol. s r. o.
PurkyÀova 1000, 390 02 Tábor

âeská republika

tradiční ruční výroba polotvrdých sýrů 
�  držitel certifikátu systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 
� držitel certifikátu systému kritických bodů HACCP 
�  držitel schválení a registrace výrobního závodu v Evropské unii s číslem CZ 6601 ES 
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Zmrazená
zelenina a ovoce

– použití
v moderní kuchyni 

Ing. RYSZARD NEMOUDRY,
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA,

AGRIMEX Vestec a. s.

Historie

Zajišťování potravy jako základního prostředku pro zacho-
vání existence člověka bylo zpočátku jednou z nejdůleži-

tějších činností člověka. V oblastech mírného pásma, které 
se vyznačuje střídáním čtyř ročních období, si člověk musel 
vytvářet zásoby potravin a vymýšlet způsoby jejich uchování. 
Jednoduché způsoby uchování některých potravin byly vy-
nalezeny velmi brzy, naproti tomu například maso nedovedl
člověk spolehlivě uchovávat a často se stával obětí rozklad-
ných procesů. 

Vznik průmyslu a růst obyvatel soustředěných do stále 
větších měst, rozvoj dopravy a v neposlední řadě i válečné pří-
pravy vedly k větší spotřebě potravin a ke zvýšeným nárokům 
na jejich uchování a způsoby dlouhodobé konzervace.

Teprve počátkem 19. století byly staré metody konzerva-
ce potravin sušením, solením a kysáním doplněny o konzer-
vaci zvýšenou teplotou. Ale ani tento způsob včetně později 
poznané chemické konzervace už nestačil. V druhé polovině 
devatenáctého století byl sestrojen absorpční chladící okruh, 
pracující s vodou a čpavkem, a koncem 19. století vznikly 
první zařízení na zmrazování a začaly se budovat mrazíren-
ské sklady na uskladnění masa. Zelenina a ovoce se průmys-
lově začaly zmrazovat až začátkem 20. století. Po 2. světové 
válce se sortiment zmrazovaných potravin rozšířil o brambo-
ry, ovocné koncentráty, pečivo a hotová jídla. V současnosti 
se, až na několik málo výjimek, zmrazují téměř veškeré druhy 
různě upravených potravin. 

Nutriční a dietetický význam
zmrazených potravin

Máme-li zhodnotit význam zmrazování potravin, je nut-
no nejdříve posoudit základní způsoby konzervace tak, jak se 
postupně vyvíjely. Porovnáme-li chuť, barvu, vůni, konzis-

tence a nutriční hodnoty čerstvých potravin, ukážou se zjev-
né nedostatky starých způsobů konzervace. Sušené potravi-
ny většinou nevyhovují svou barvou a konzistencí a ztrátou 
aromatických látek a nutričních hodnot. Konzervace zvýše-
nou teplotou či chemická konzervace odstraňuje některé ne-
výhody sušených potravin, ale často snižuje organoleptic-
ké vlastnosti, obsah vitaminů a mnohdy obsahuje chemické 
látky nutné k vlastní konzervaci, ale i „vylepšení“ některých 
vlastností takto uchovaných potravin různými „E“, stabilizá-
tory, akcelerátory chuti a barvivy. Všechny tyto konzervační 
způsoby tedy zcela evidentně poškozují uchovávané potra-
viny a více či méně mění její vlastnosti. Šlo tedy o to, nalézt 
pro jednotlivé druhy potravin takový způsob uchování, aby 
se charakter čerstvé potraviny zachoval v co možná nejvyšší 
míře. Pouhým zchlazením a uložením potravin do chladírny 
se dá použitelnost některých potravin prodloužit maximál-
ně na několik měsíců (některé ovoce a zeleniny), ale není tak 
možno uchovávat jiné druhy potravin – např. maso, některé 
druhy zelenin či měkké ovoce. Pro tyto potraviny se začalo po-
užívat zmrazování a uchování při nízkých teplotách. Mnohé 
zmrazené potraviny mají i po rozmrazení téměř stejnou bar-
vu, vůni, chuť a často i konzistenci a celkový vzhled jako po-
traviny čerstvé před zmrazením. 

Dodržují-li se základní podmínky technologického pro-
cesu – výběr vhodných surovin, správná úprava před zamra-
zení a rychlost zmrazování − je zmrazování možno považovat 
za nejvhodnější a nejšetrnější způsob konzervace potravin. 
Řada průzkumů se zabývala obsahem minerálních látek a vi-
taminů ve zmrazených potravinách. Například uvádím po-
rovnání ztráty vitaminu C u ovoce a zeleniny různým způso-
bem konzervované:

Tabulka    Ztráty vitaminu C při různých způsobech
konzervování

Druh potraviny ztráta vitamin u C v %
Sirup 75
Kompot 34
Marmeláda 58
Sušené ovoce 53
Zmrazené ovoce a zelenina 20

Posoudíme-li celý mrazírenský řetězec z hlediska ztráty 
vitaminu C, zjistíme, že u ovoce a zeleniny, kdy vesměs přibý-
vá vitaminu C až do doby konzumní zralosti, po sklizni obsah 
klesá. Ztrátu obsahu vitaminu C po sklizni lze omezit rych-
lým zchlazením a co nejkratším chladírenským skladováním 
před konzumací. Ovšem již po několika dnech chladírenské-
ho skladování klesá obsah vitaminu C na minimum. Oproti 
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tomu obsah vitaminu C ve zmrazené zelenině či ovoci, kte-
ré je zpracováno neprodleně po sklizni v době plné zralos-
ti a správně hluboce zamrazeno, je po rozmrazení mnohem 
vyšší než u chlazených čerstvých potravin, neboť je prokázá-
no, že během mrazírenského skladování při teplotách -18 °C 
a nižších obsah vitaminů a nutričních látek již neklesá. 

Zmrazování ovoce a zeleniny
a jejich následné zpracování 

Zmrazování je proces, ve kterém se na produkt půso-
bí nízkou teplotou (nižší než -18 oC). Průmyslové zmrazova-
cí zařízení – tunely, působí na produkt teplotou proudícího 
vzduchu cca -40 °C. Některá zařízení, využívající ke zmraze-
ní tekutý dusík, dokážou zamrazovat při teplotě až -180 °C. 
Tento způsob je však fi nančně náročnější něž při zmrazování 
proudem chladného vzduchu.

Proces zmrazování zeleniny a ovoce se dělí na několik 
částí:

1. Selekce surovin
V této části jsou suroviny důkladně tříděny z hlediska 

kvality. K zmrazování se používá pouze surovina zdravá, bez 
enzymatických změn či nemocí. 

2. Příprava k zmrazování
Surovina vybraná ke zmrazování se očistí, vypere v čisté 

vodě a případně nakrájí. U většiny druhů zelenin se násled-
ně provede blanšírování (surovina je po několik minut vysta-
vena teplotě 85−100 oC ve vodě nebo vodní páře) za účelem 
zničení vegetačních mikroorganizmů a deaktivace tkáňových
enzymů. Tato úprava také zamezuje ztrátě chuťových a aro-
matických hodnot. 

3. Zmrazování
Je to rychlé zchlazení produktu na teplotu nižší než

-18 oC a odvodnění tohoto produktu následkem přeměny
vody v led. Tento proces probíhá ve zvláštních mrazicích tu-
nelech, kde jsou produkty zmrazovány průletem studeným 
vzduchem. Při této teplotě se během několika minut v suro-
vině utvoří ledové mikrokrystaly, jenž minimálně poškodí 
buněčnou mikrostrukturu, takže zůstane zachován vzhled 
a typická chuť produktu. Důležitá je právě rychlost zmraze-
ní, aby ledové mikrokrystaly byly co nejmenší. Tento způsob 
zmrazování nelze realizovat v domácích podmínkách. V tom-
to případě rozhodně neplatí, že to, co je připraveno doma, je 
zdravé, protože je připraveno šetrně. Pouze zpracovatelské 
fi rmy s propracovanou a moderní výkonnou technologií jsou 
schopny dosáhnout vysoké kvality výsledného produktu. Vět-
šina zpracovatelských fi rem se nachází v blízkosti polí či pěs-
titelských oblastí, aby suroviny byly zpracovány co nejdříve 
po sklizni.

Po té je produkt tříděn a balen do průmyslového či spo-
třebitelského balení a uskladněn v mrazírenských skladech 
s teplotou -18 °C a nižší. Naše sklady jsou vybaveny nejmoder-
nější technologií evidence prostřednictvím čteček čárových
kódů, která zabezpečuje plnou dohledatelnost veškerých vý-
robků a surovin. Veškerá další zpracování či manipulace se 
zmrazeným výrobkem je v AGRIMEXU prováděna v chlaze-
ných výrobních či distribučních prostorách. Rovněž distribu-
ce zmrazených potravin je prováděna prostřednictvím speci-
álních vozidel, jejichž nákladový prostor je chlazen na -18 °C. 
Neméně důležitým prvkem ovlivňujícím kvalitu produktu je 
náležité uchování v obchodních sítích a domácnostech a zá-
roveň rozmrazování přímo před spotřebou. 

Díky výše popsaným výrobním postupům a použitím 
moderních technologií AGRIMEX zaručuje u všech svých 
výrobků:

–  Čerstvé suroviny jsou hluboce zamrazeny několik hodin
po sklizni v době dosažení plné zralosti plodů.

–  Díky nejmodernější technologii je minimalizována ztráta 
vitaminů a nutričních hodnot.

–  Po tepelném zpracování dochází k plnému rozvinutí cha-
rakteristické vůně, barvy a chuti. 

–  Nejsou přítomna barviva ani konzervační látky.
–  Rychlou a nenáročnou přípravou dochází k velkým časo-

vým a energetických úsporám.
–  Jsou vhodné pro všechny, kteří se řídí zásadami moderní-

ho stravování.
–  Nejsou geneticky modifi kované. 

AGRIMEX je držitelem mnoha certifikátů, např.
HACCP, ISO, BIO či ocenění kvality jako například celoná-
rodní Klasa či Volba spotřebitelů.

Použití zmrazené zeleniny v kuchyni 

Již při nákupu zmrazené zeleniny a ovoce v prodejnách 
by si měl kupující všimnout, zda není obal poškozen a jaká je 
konzistence produktu uvnitř. Má být sypká. Pokud tomu tak 
není, je velmi pravděpodobné, že nebyl dodržen teplotní řetě-
zec, např. při transportu výrobku do prodejny či uskladnění 
u prodejce či mrazicím boxu. Trvanlivost většiny produktů je 
18 až 24 měsíců za dodržení podmínek uskladnění stanove-
ných výrobcem.

Před vlastním kuchyňských zpracováním se většina 
zmrazených zelenin nerozmrazuje. Nejšetrnější způsob pří-
pravy zeleniny na přílohy je v páře – jen tak se omezí únik vi-
taminu C během vaření. Při přípravě je nutné počítat s mno-
hem kratší dobou přípravy, protože většina zeleniny byla před 
zmrazením již tepelně upravena – blanšírována. Zbytečně 
dlouhou přípravou zelenina ztrácí vitaminy, nutriční hodno-
ty, barvu a je pak i příliš měkká. 

Další nezanedbatelnou výhodou je, že zmrazená zeleni-
na či ovoce jsou již očištěné a nakrájené, což podstatně zame-
zí ztrátám při čištění zeleniny čerstvé, které jsou mnohdy vyš-
ší než 30 %. 

Zmrazená zelenina je stále k dispozici, jelikož dlou-
há doba její trvanlivosti zaručuje dostupnost na trhu. V ne-
poslední řadě je potřeba vyzdvihnout výhodu ekonomickou 
– výrobce zpracovává surovinu v době její plné zralosti, tedy 
v období sklizně, a její nejnižší tržní ceny, a proto se může 
na trhu objevit zelenina či ovoce v období mimo její vegeta-
ci v poměrně zajímavých cenách (například kukuřice, hrášek, 
květák, jahody, borůvky apod.).

 Rovněž je nutno připomenout, že dnešní uspěchaná 
doba mění i naše stravovací návyky. O to víc je nutné dbát 
o zdraví své a celé své rodiny. Na trhu existují celé řady jedno-
druhových zmrazených zelenin a zeleninových směsí, které 



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 29
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
0

8

mají nekonečnou škálu uplatnění a dokáží uspokojit jak svá-
teční, tak i ty nejnáročnější kuchaře. AGRIMEX na trh dodá-
vá širokou nabídku zelenin, směsí, ovoce a ovocných specia-
lit pod obchodní značkou DIONE. Tato značka je symbolem 
přírodního produktu. Neobsahuje konzervační látky, barviva 
a není geneticky modifi kovaná.

 Jako základ do polévek se hodí Polévková směs, která 
obsahuje kořenovou zeleninu krájenou na kostky, růžičkovou 
kapustu, květák růžičky a pórek řezy nebo Exclusive polévko-
vá směs, která je výjimečná svým drobným řezem kořenové 
zeleniny o velikosti 4 x 4 x 4 mm a je dochucená zmrazenou 
petrželovou natí. Úplnou novinkou, která je základem pro 
tradiční českou bramboračku, je směs Bramborová s hříbky, 
která obsahuje brambory a kořenovou zeleninu krájenou na 
kostky, suchohřib plátek a petrželovou nať.

 Při přípravě omáčky, např. svíčkové, použijeme směs 
Pod svíčkovou, která je krájená na kostky nebo Pod svíčko-
vou proužky. 

Jako příloha nebo samostatné jídlo se např. hodí Bre-
taňská směs, která obsahuje brokolici a květák růžičky a mr-
kev orientovaný řez, Brokolici růžičky nebo Letní směs, kde je 
mrkev kostka, květák růžičky, brokolice růžičky, hrášek a ku-
kuřice zrno.

Na rizoto nebo zeleninové saláty se hodí směs S kuku-
řicí, která kromě kukuřice obsahuje hrášek a mrkev kostku, 
a směs S paprikou, která má navíc papriku červenou kráje-
nou na kostku.

K české kuchyni patří i směs na Lečo, Špenát a Špenát 
ochucený.

Orientální kuchyni doplňuje Čínská směs a Asie.
Stále větší obliby se těší nová řada hotových výrobků Ze-

lenina na pánev a Rychlá kuchyně, která se vyznačuje opti-

málním složením a vyvážeností jednotlivých druhů surovin. 
Kromě zeleniny obsahuje některá i těstoviny, rýži, špecle, su-
chohřib a žampion plátek a kousky tepelně opracovaného ku-
řecího masa. Dvě z nich, Mexická s kuřecím masem a Italská 
s kuřecím masem, jsou ochuceny omáčkou.

Připravují se přímo zmrazené na pánvi či mikrovlnné 
troubě. Po tomto krátkém a rychlém zpracování se plně rozvi-
ne charakteristická vůně i chuť a strávník bývá přesvědčen, že 
byly vyrobeny ze zeleniny čerstvé. 

Dochází také k velké časové a energetické úspoře. 

Čerstvá zelenina versus zmrazená

Jak by asi dopadl souboj čerstvé zeleniny a ovoce se zmra-
zenou? U mnoha spotřebitelů přetrvává názor, že zmrazená 
zelenina či ovoce je horší než čerstvá. Čerstvá zelenina a ovo-
ce, pokud je skutečně čerstvá, je samozřejmě lepší, ale v mo-
mentě, kdy je nějaký čas skladována, začne měnit svoje vlast-
nosti. Ztrácet vitaminy, barvu, nutriční hodnoty apod. A to se 
ještě začnou přidávat doprovodné jevy jako plísně, hniloba 
apod. Toto je osud většiny ovoce a zeleniny, které jsou v sou-
časnosti na našem trhu nabízeny v období mimo jejich sklizně 
– tedy zejména v zimě a na jaře. Zmrazená zelenina a ovoce 
od renomovaných výrobců, mezi které AGRIMEX bezesporu
patří, je zpracována v době dosažení její plné zralosti, mo-
derní technologií, je uskladněna a distribuována za dodržení 
podmínek k uchování teplotního řetězce, a tím zaručuje ucho-
vání maximálního množství vitaminů a nutričních hodnot.

Troufnu si tedy tvrdit, že kvalitní zmrazená zelenina 
a ovoce je lepší než delší dobu skladovaná zelenina či ovoce 
čerstvé.  �

ZELENINOVÉ SMĚSI DIONE
JSOU JEDINEČNÉ

PRO SNADNOU PŘÍPRAVU
ZDRAVÝCH A CHUTNÝCH POKRMŮ

� BEZ KONZERVAČNÍCH  LÁTEK
� RYCHLÁ PŘÍPRAVA

Teprve teď 
si opravdu

pochutnáte

AGRIMEX Vestec a. s. – přední výrobce zmrazené zeleniny a ovoce
Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany, tel.: + 420 233 089 551, fax: +420 233 089 540
GSM: +420 602 340 485, e-mail: info@agrimex.org, www.agrimex.org
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moderní kuchyně
s rodinnou tradicí

okamžité nadšení
z neodolatelné chuti

tradice i inspirace
bez námahy
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Konopí – léčivá 
pochoutka

Bc. MICHAL RUMAN,
KONOPA o. s.,

Ing. MARTINA VČELÁKOVÁ,
CANNABIS Pharma-Derm, s. r. o.

Konopí je od pradávna využívanou olejnou a přadnou rost-
linou původem pravděpodobně ze střední Asie. Konopná 

semena jako potravinu znali podle fyziologických nálezů již 
pravěcí lidé. Rozvoj využití konopí přichází společně s neoli-
tem, kdy byly vyvinuty potřebné techniky pro jeho kultivaci 
a zpracování. Prvním archeologickým pokladem dokazujícím 
schopnost člověka získávat konopná vlákna je nález kerami-
ky z 10.–9. tis. př. n. l. na pravěkém sídlišti Jang-ming-šan 
poblíž Tchaj-Peje v Číně. Stěny keramiky byly zdobeny otis-
ky konopných provázků a vyhlazeny kamennou palicí použí-
vanou na lámání konopných stonků (nedávné nálezy otisků 
vláken starých více než 25 000 let na jihomoravském pravě-
kém sídlišti Pavlov I. ale naznačují, že znalost využití a zpra-
cování vláken může být i v Evropě mnohem starší, není ale 
jisté, zda se v tomto případě jedná o vlákna konopná). Do-
klady vztahu člověka a konopí nalézáme dále u většiny kul-
tur od Asie přes Afriku, Evropu až po Ameriku. Z konopných 
vláken, dřevnatého pazdeří, semen i oleje se získávaly přede-
vším: tětivy luků; rybářské a ptačí sítě; provazy, lana, plachty 
a jiný lodní materiál; oděvy – pracovní i slavnostní; domácí 
textil; pleny, zavinovačky; plátna pro malíře; rituální a nábo-
ženské předměty (kouzelné hůlky, posvátné masti…); svá-
teční pokrmy; barvy, laky; olej na svícení; stavební materiál; 
papír a léky. 

Zřejmě první psaný lékopis Pen Ts’ao Ching (Kánon by-
lin Božského zemědělce) sestavil ve 3. tisíciletí př. n. l. mýtic-
ký čínský císař Shen Nung (2737 až 2697 př. n. l.). Konopí 
v něm označil za elixír nesmrtelnosti.

Léčebné vlastnosti konopí byly ale využívány ve všech 
starověkých říších – Indii, Mezopotámii, Japonsku či Egyp-
tě. Ebersův papyrus, sbírka 877 lékařských receptů z polovi-
ny druhého tisíciletí př. n. l., zmiňuje použití konopného oleje 
proti vaginálním zánětům. Díky Dioskoridově díle Peri hyles 

iatrikes (De Materia Medica, 77 n. l.) se konopí pod označe-
ním cannabis stalo součástí lékopisů celého světa.

Konopné potraviny patřily ke stravě obyčejných lidí. 
Byly z nich připravovány tradiční pokrmy jako oblíbená
židovská pochoutka z pražených semen „Tzaddi“ nebo se-
mencová polévka „semientiatka“ vařená v Polsku, Litvě a Lo-
tyšsku tradičně na Tři krále. Semencová kaše bývala běžným 
jídlem venkovského lidu v Čechách i na Moravě, v některých 
oblastech Ruska je stále oblíbené semencové máslo. Mniši 
v Evropě pojídali v některých obdobích denně tři jídla z ko-
nopných semen. Podle jednoho z výkladů pojídal Buddha bě-
hem půstu pod stromem Osvícení jedno konopné semínko 
denně. 

Ušlechtilost konopí byla dlouho podceňována, semenec 
byl považován za potravu chudiny. Složení konopného ole-
je je ale jedinečně příznivé pro tvorbu a obnovu buněk v lid-
ském těle a imunitní systém organismu. Venkované, kteří jed-
li konopnou stravu, byli odolnější vůči nakažlivým nemocem. 
Ještě během 19. století pomohla konopná semínka překonat 
obyvatelům Austrálie dva rozsáhlé hladomory. 

Když je medicína potravou

Donedávna byl semenec v západních zemích považován 
maximálně za vynikající krmivo pro ptáky. Dnes jsou konop-
né potravinové doplňky jedním z nejrychleji rostoucích po-
travinářských trhů na světě (v USA z $1.93 mil. v roce 2005 
na $7.7 mil. v roce 2007). Rostoucí zájem o konopné potra-
viny je podpořen řadou výzkumů, které prokazují optimální 
složení konopného semene a oleje pro lidskou výživu.

Blahodárné účinky konopných bílkovin a mastných ky-
selin na lidský organismus zkoumal již ve 30. a 50. letech 20. 
století tým prof. Kabelíka z Palackého univerzity v Olomou-
ci. V léčebně tuberkulózy v Jincích aplikoval metodu „léčivé 
výživy“ založenou na „podávání vhodné posilující, a přes-
to dietní stravy“ při léčbě dětských pacientů. Konopný edes-
tin zařadil vedle tvarohu, vaječného žloutku a ovesného glu-
tenu mezi nejdůležitější složky léčebné výživy. Stravu děti
dostávaly třikrát denně v malých dávkách v podobě co nej-
bližší surovému stavu. Tuto výživovou léčbu podstoupilo cel-
kem 26 dětí s následujícím výsledkem:

„U všech bylo bez jiných léků nebo léčebných procedur 
v době většinou velmi krátké docíleno zhojení plicního, resp. 
žlázového onemocnění, a ve stejně krátké době při pouhých 
třech denních jídlech, nikterak nadměrně vydatných, daleko-
sáhlé restituce stavu výživy a tělesného vývoje.“ – (Kabelík:
Význam konopného semene  v therapii tuberkulosy)
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Složení konopného semene

Z botanického hlediska je plodem konopí ořech. Ob-
sahuje až 35 % tuků a 25 % lehce stravitelných bílkovin, sa-
charidy převážně ve formě vlákniny a širokou škálu vitaminů 
i minerálních látek. Dále vodu, popeloviny, lecitin, fytin a ky-
selinu cannabidiolovou se silným baktericidním účinkem. 
Neobsahuje lepek, takže je vhodnou potravinou pro celiaky.

Bílkovina se v semeni vyskytuje převážně ve formě dob-
ře stravitelného edestinu a albuminu. Edestin je rostlinný 
protein nejvyšší kvality shodný s bílkovinou lidského těla. 
Díky tomu je dobře přizpůsobený potřebám buněk. Výjimeč-
ný je obsah všech devíti esenciálních aminokyselin v konopné 
bílkovině a vysoký podíl argininu. 

Konopný tuk (olej) je charakteris-
tický vysokým obsahem esenciálních 
nenasycených mastných kyselin. Ob-
sahuje 50−70 % kyseliny linolové (18:2 
omega-6), 15–25 % kyseliny alfa-lino-
lenové (18:3 omega-3) a 1–4 % vzácné 
kyseliny gama-linolenové (18:3 ome-
ga-6). Poměr kyselin řady omega 6 a 3 
je pro lidskou výživu velmi důležitý. 
Zatímco kyseliny linolové přijímáme 
většinou dostatek, kyseliny linolenové 
se nám ve stravě často nedostává. V ko-
nopném oleji je poměr těchto kyselin 
přibližně 3 : 1, což je poměr zajišťující 
správnou funkci metabolismu.

Za studena lisovaný konopný olej 
je mezi rostlinnými oleji díky svému 
složení unikátem. Vedle esenciálních 
mastných kyselin (EMK) obsahuje vi-
taminy A, B1, B2, B6, C a E (ve formě 
tokoferolů), fytin (používaný v lékař-
ství při léčbě chudokrevnosti), další 
antioxidant chlorofyl a lecitin.

Tabulka č. 1   Stanovení obsahu MK metodou CGC
(g/100 g ΣMK) Konopný olej
Palmitová (16:0)   6,38
Palmitolejová (16:1)   0,17
Stearová (18:0)   2,55
Olejová (18:1 Omega 9) 14,58
Linolová (18:2 Omega 6) 54,79
α-linolenová (18:3 Omega 3) 15,87
γ-linolenová (18:3 Omega 6)   3,12

Zdroj: CANNABIS Pharma-Derm s. r. o.

Semeno Obsah EMK  
(%) LK (%) LNK (%) GLA (%) Olejová

kyselina (%)
Stearová 

kyselina (%)

Konopí 80 50−70 15−25 1−4 10−16 2–3

Len 72 14 58 0 19 4

Slunečnice 65 65 <1 0 4 5

Sója 63 55 8 0 23 4

Černý rybíz 81 48 13 17 11 1

Oliva 8 8 <1 0 76 16

Tabulka č. 3    Porovnání poměru LK : LNK v rostlinných 
olejích (Benhaim 2001)

Konopný olej  3:1
Slunečnicový olej 71:1
Lněný olej  1:4
Sójový olej  8:1
Olivový olej  9:1
Kanolový olej  2:1
Olej z pšeničných klíčků 10:1

Účinky

Standardní západní strava obsahuje obecně nadbytek 
tuků, především nasycených mastných kyselin a omega-6 
kyselin, což zvyšuje rizika srdečně-cévních onemocnění, au-
toimunitních onemocnění i rakoviny. Nahrazení potravin 
s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin (nejčas-
těji masné a mléčné výrobky) potravinami s vyšším obsahem 
EMK (např. v podobě za studena lisovaných rostlinných ole-
jů) může pomoci těmto nemocem předcházet a léčit je. Ko-
nopné semínko a olej se vzhledem ke složení považují z toho-
to hlediska za optimální.

Vláknina významně zvyšuje výživovou hodnotu ko-
nopných semen. Pojídání celých semínek podporuje tráve-
ní – zamezuje kvasným pochodům a poruchám vyplývajícím 
z plynatosti, dále brání vzniku toxických látek, zánětu střev 
a přemnožení nežádoucích bakterií. Zároveň podporuje růst 
užitečných mikroorganismů a zabraňuje ukládání nežádoucí-
ho cholesterolu v krvi. Strava bohatá na vlákninu vyvolává po-
cit plnosti, což může být využito při boji s obezitou. Díky svým 
antioxidačním vlastnostem chrání vláknina před rakovinou 
prsu, střev, prostaty i konečníku, snižuje hrozbu angíny a záně-
tů, působí proti zadržování vody i vysokému krevnímu tlaku. 

Edestin a další bílkoviny obsažené v semenci jsou zod-
povědné za produkci hormonů, hemoglobinu, enzymů a bí-
lých krvinek. Jsou zdrojem imunoglobulinu, který podporuje 
imunitu organismu, a pomáhá tak předcházet nemocem. Po-
zitivní účinky esenciálních kyselin a bílkovin na imunitní sys-
tém člověka jsou využívány při léčbě pacientů trpících rako-
vinou, Parkinsonovou chorobou, AIDS, kardiovaskulárními 
nemocemi, zakrněním žláz, žlučovými kameny, ledvinovou 
degenerací, suchou kůží, slabým imunitním systémem, akné 
a menstruačními problémy. Zařazení omega-3 a omega-6 ky-
selin do jídelníčku prokazatelně zlepšuje stav dýchacích cest, 
působí proti vypadávání vlasů, lupence i chudokrevnosti. Ko-
nopné semínko dosáhlo pozitivních výsledků také při léč-
bě Alzheimerovy choroby. Kyselina gama-linolenová zmír-
ňuje (bez vedlejších efektů) příznaky revmatické artritidy.

LK – kyselina linolová                                              LNK – kyselina alfa-linolenová                                        GLA – kyselina gama-linolenová

Tabulka č. 2    Srovnání obsahu mastných kyselin v rostlinných olejích  (podle Pless – Leson, 1998 a Callaway, 2004)
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Spolu s vitaminem D zvyšuje vstřebávání vápníku, zlepšuje 
pevnost kostí a pomáhá předcházet řídnutí kostí. Ekvivalent 
15 gramů konopných semen denně významně snižuje problé-
my spojené s premenstruačním syndromem. 

Kyselina glutamová, neurotransmitér, který se v konop-
ném semínku hojně vyskytuje, může zmírnit onemocnění 
způsobená přílišným stresem. 

Nenasycené mastné kyseliny a děti
EMK jsou nezbytné pro zdravý vývoj a růst dítěte. Věd-

ci zdůrazňují nezbytnost a důležitost kojení dětí, a to mimo 
jiné proto, že mateřské mléko přirozeně obsahuje potřebnou 
dávku Omega-3 kyselin. Ty hrají zásadní roli při vývoji moz-
ku a zrakového aparátu, také však mohou pomoci předcházet 
různým onemocněním, např. kandidóze (kvasinkovému syn-
dromu), některým alergiím, emočním poruchám a hyperakti-
vitě.

EMK rovněž přeměňují kyselinu mléčnou (zodpověd-
nou za bolest svalů po tělesném cvičení) na neškodnou vodu 
a oxid uhličitý. I proto se konopné potravinové doplňky stá-
vají součástí stravy rekreačních i vrcholových sportovců, kte-
rým umožňují zkrátit čas regenerace. 

Konopí v kuchyni

Literatura i etikety produktů popisují chuť konopného 
semínka jako oříškovou. Podobně za studena lisovaný ko-
nopný olej má lahodnou oříškovou chuť s jemnou kyselinou 
a lehkou bylinnou či zemitou dochutí. Jeho vůně se liší podle 
použité odrůdy a způsobu zpracování, od jemné travnaté až 
po ořechovou, barva může přecházet od velmi světlých, zlata-
vých tónů přes žlutozelenou až sytou zelenou.

Není to tedy pouze složení, kterým si konopné potravi-
ny získávají stále širší okruh zákazníků, přestože pro mnoho 
z nich zůstává chuť pouhou „třešničkou na dortu“.

Pražením a dochucením semínek lze získat zdravou po-
choutku v mnoha příchutích. Surová semínka se přidávají do 
salátů, nálevů, zasypávají se jimi omáčky a další jídla. Výji-
mečně lahodná jsou naklíčená. Velkou pochoutkou jsou lou-
paná semínka. Chutnají samotná, v ovocném salátu, v müsli 
tyčinkách či čokoládě. Jejich rozmixováním s vodou získáme 
osvěžující rostlinné mléko.

Konopný olej je vhodný především pro studenou kuchy-

ni a pro ochucení již hotových pokrmů. Zahříváním, ale také 
vystavením slunečnímu záření a vzduchu, se mastné kyseliny 
transformují (lámou), olej žlukne a stává se hůře stravitelný. 
Proto je třeba konopný olej skladovat v chladu, temnu a spo-
třebovat cca do 6 měsíců po otevření.

Většina potravin uváděných na trh pochází z ekologické-
ho zemědělství. To umocňuje jejich kvalitu a čistotu. Lépe také 
nachází cílového zákazníka, kterým jsou alespoň v západních 
zemích lidé, kteří dbají na kvalitu přijímaných potravin.

Pěstební hledisko

Konopí je jednoletá, povětšinou dvoudomá bylina řadí-
cí se spolu s chmelem (Humulus lupulus) do čeledi konopo-
vitých (Cannabaceae). Nejčastěji se rozlišují tři druhy kono-
pí: konopí seté (Cannabis sativa), konopí indické (Cannabis 
indica) a konopí rumištní (Cannabis ruderalis) někdy zvané 
plevelné. 

V hospodářství nejrozšířenější bylo odpradávna kono-
pí seté s přirozeně nižším obsahem omamné látky ∆9-tetra-
hydrocannabinol (THC). Semeno je plodem samičích rostlin. 
V dnes pěstovaných odrůdách konopí setého, tzv. technic-
kém konopí, je šlechtěním obsah THC snížen pod zákonem 
stanovenou hranici 0,3 % v ČR, resp. 0,2 % v EU. V potravi-
nářství, kosmetice, stavebnictví, textilním či papírenském 
průmyslu se zpracovávají pouze tyto schválené odrůdy. 

Konopí při dostatku živin (nejlépe organického půvo-
du), vláhy a slunečního svitu rychle roste. Vysoké rostliny (2 až 
4 m) s charakteristickými širokými listy tvoří tzv. zápoj, jejich 
stín zabraňuje růstu plevelů a vysoušení půdy. Ochrana konopí 
herbicidy je tak až na výjimky zbytečná. Konopí je odolné vůči 
škůdcům, používání pesticidů se nedoporučuje. Díky tomu, že 
půda je po konopí čistá a provzdušněná, snižuje se riziko šíření 
chorob a škůdců a zvyšují se výnosy následných plodin. Proto 
se konopí dobře daří v ekologickém zemědělství.

Velkou výhodou je jeho přizpůsobivost různým klimatic-
kým podmínkám. Pěstuje se v takřka arktických oblastech Fin-
ska stejně jako v mírném, subtropickém a tropickém pásmu1). 
Naproti tomu len či sója takovou přizpůsobivost nemají. Jejich 
požadavky na ochranu a péči jsou navíc nepoměrně vyšší.

1)   Vyšší zeměpisná šířka mírného podnebí nabízí vhodné podmínky 
pro pěstovaní konopí na semeno s vyšším obsahem omega-3 mast-
ných kyselin, zatímco pevnost vlákna je výrazně vyšší v tropech.
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Problém THC v potravinách

Semena konopí sama o sobě neobsahují omamnou lát-
ku ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) bez ohledu na obsah THC 
v mateřské rostlině. Ve stopovém množství se přesto v konop-
ných potravinách, především oleji, může THC vyskytnout. Mě-
ření prováděná v zahraničí prokázala obsah THC v konopném 
oleji získávaném ze semen technického konopí v rozmezí 5–20 
ppm (mg/kg). Další pokusy ukázaly, že za výskyt THC jsou zod-
povědné drobné zelené části, nejčastěji okvětní lístky. Výrob-
ci potravin se proto snaží minimalizovat obsah THC v potravi-
nách důsledným čištěním semen před jejich lisováním na olej. 
Je ale třeba zdůraznit, že výše uvedené stopové množství nemá 
žádný negativní dopad na lidské zdraví, nemůže být příčinou 
omámení ani pozitivní zkoušky na přítomnost drogy v těle.

Dostupnost

Na českém trhu působí již řadu let fi rmy využívají-
cí účinky konopného oleje v kosmetických produktech. Ko-
nopné potraviny se až na výjimky dosud dovážely, především 
z Německa, Rakouska (semínka, olej, mouka, čaje ad.) a Švý-
carska (cukrovinky s obsahem esence). Většina dovážených 
potravin je v biokvalitě a je k dostání v síti obchodů se zdravou 
výživou nebo přes internetové obchody.

Až v posledních dvou letech se objevily české konopné 
potraviny. Většinou se jedná o produkty z konvenčního země-
dělství.2) Českého semínka v biokvalitě je zatím nedostatek. 
Velikou oblibu si získává chléb s obsahem konopné mouky. 
Kosmetická fi rma CANNABIS Pharma Derm, s. r. o., rozší-
řila koncem minulého roku sortiment produktů o za studena 
lisovaný olej. Běžného spotřebitele se snaží oslovit konopné 
těstoviny a čokoláda s loupaným semínkem chraštické fi rmy 
Hemp Production CZ s. r. o. V sortimentu má také za studena 
lisovaný konopný olej a mouku.

2)   Výjimkou jsou produkty ekozemědělce Karla Šťastného prodáva-
né pod značkou Trompetol.

Pro švýcarskou fi rmu se v novopackém pivovaru vyrábí 
pivo Hemp Valley s konopnou příchutí. Také energetický ná-
poj Kamikaze obsahuje výtažek z konopného semínka. 

Zde je přehled potravin dostupných na českém trhu:
Potraviny ze semen konopí: konopná semínka surová, lou-

paná; pražená ochucená (nasladko, slano či pikantní); za stu-
dena lisovaný olej; konopná „sójová“ omáčka; mouka; pro-
tein v prášku; chlebové směsi; karbanátkové směsi; těstoviny; 
pizza a jiné pečivo; sušenky; müsli tyčinky; čokoláda; vitami-
nové kapsle.

Potraviny z listu a květu konopí: konopný „špenát“ z mla-
dých listů; čaj (často ve směsi s dalšími bylinami – ostruži-
nou, černým bezem, kopřivou, mátou atp.); cukrovinky (bon-
bony, lízátka) s obsahem esenciálního oleje; kořenicí sůl.
Dále nápoje, ve kterých se k dochucení používá extrakt ze se-
mínka či esenciální olej: piva, limonády, energetické drinky; 
ledové čaje; víno…

Ve světě se vyrábí také u nás zatím nedostupný konopný 
vývar, pomazánkové máslo, mléko, sýry, zmrzlina a další al-
ternativy mléčných či sójových výrobků.

Na závěr

Rostoucí zájem o potraviny z konopných semen jako lé-
čivé a chutné výživy souvisí s jejich unikátním složením, pře-
devším přítomností esenciálních mastných kyselin v oleji. 
EMK člověk nedokáže vytvářet, musí je přijímat v potravě. 
Zařazení rostlinných olejů bohatých na EMK a další nenasy-
cené kyseliny do jídelníčku přirozeným způsobem podporuje 
naše zdraví a tělesný vývoj. Dodávají totiž pružnost a vitali-
tu buňkám a buněčným membránám, podílejí se mj. na tvor-
bě nervových buněk v centrální nervové soustavě. Vědecké 
výzkumy dnes plně podporují to, co svými slovy popsali sta-
ří Číňané ve 400 let starém lékopisu Pen T’sao Kang Mu: 
„(Konopné semeno) uzdravuje a pomáhá ve všech hlavních ob-
lastech chi. Předci používali tento lék pro zachování plodnos-
ti, síly a energie a proti stárnutí… Může léčit neurologická po-
škození způsobená mrtvicí a nadměrné pocení. Zlepšuje stav 
močových cest a průchod moči. Pomáhá překonat dlouhodobé 
problémy s krevním oběhem, uzdravuje krev, tep, žíly i tepny… 
Vlasy toho, kdo si s ním umyje hlavu, porostou rychleji a budou 
správně promaštěné.“

A navíc báječně chutná!
Pro více informací o konopí a jeho využití v potravě a dal-

ších odvětvích lidské činnosti navštivte internetové stránky
o.s. Konopa www.konopa.cz, www.zelenapumpa.cz či přímo 
kamenné osvětové středisko Zelená pumpa – Chraštické eko-
centrum na Příbramsku. 

�

�  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 firmy, 
včetně malých živnostenských 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. 

Vycházejí každé dva měsíce 

www.agral.cz
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Čerstvé sýry
– nejrozmanitější 
sýrová kategorie

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ,

LADISLAV LIKLER – LAKTOS COLLECTION, PRAHA,
Ing. JAN TYKVART,

KROMILK, spol. s r. o., KROMĚŘÍŽ,
Ing. DAGMAR TYKVARTOVÁ,

VOŠ POTRAVINÁŘSKÁ
A SPŠ MLÉKÁRENSKÁ V KROMĚŘÍŽI

Čerstvý sýr není v podstatě 
ničím jiným nežli sýrem 

ve své prapůvodní formě. 
Mléko se nechá jednoduše 
srazit, sýrové zrno se oddě-
lí od syrovátky a zformuje do 
nejrůznějších možných tvarů 
a forem, a tím vlastní výroba 
končí. Čerstvý sýr nezraje, 
nebo jen skutečně velmi krát-
ce, a je určen obvykle k rych-
lé spotřebě. Navíc se ale na-
bízí možnost mnohačetných 
ochucení – ať už je to ovoce, 
bylinky, pepř, paprika, čes-
nek, ale také třeba rum, ro-
zinky, smetana a mnohé další kulinářské fi nesy, se kterými 
výrobci těchto produktů doslova čarují. Současná nabídka 
čerstvých sýrů je obrovská. Velmi populární mezi spotřebi-
teli jsou i našlehané varianty, ale naproti tomu také polotu-
hé výrobky ke krájení, kterými jsou např. dorty z čerstvých 
sýrů. Samozřejmě určitou nevýhodou této kategorie z pohle-
du obchodu byla v minulosti její poměrně krátká trvanlivost. 
Moderní mlékařské technologie však vyřešily i tento handi-
cap a nově vyvinuté čerstvé sýry „termizované“ se brzy staly 
velmi oblíbenou výrobkovou skupinou, jejíž výroba a spotře-
ba trvale roste. Čerstvé sýry se nevyrábějí pouze z kravské-
ho mléka, ale jsou velmi rozšířené také v případě zpracování 
mléka kozího, ovčího, ale i buvolího a dalších. 

Nejoblíbenějšími jsou čerstvé sýry zřejmě asi mezi spo-
třebiteli ve Francii (skupina „fromage frais“), v Itálii (zná-
mé např. „freschissimi“), ve Španělsku (ovčí sýr „Burgos“ či 
„Flor de oro“ z jižní Valencie). Čerstvý sýr byl od pradávna 
také tradičním výrobkem českých a moravských mlékáren. 
U nás to byl a stále také zůstává především měkký tvaroh (ve 
Francii označovaný jako „fromage blanc“), který koneckonců 
patří také právě do skupiny čerstvých nezrajících sýrů. Fran-
couzský „Fromage Blanc“ nebo také někdy nazývaný „Frais“ 
se vyrábí z plnotučného mléka, výsledný výrobek obsahuje 
45 % tuku. Při výrobě se mléko sráží velmi pomalu – 24 ho-
din při 15 °C. K základnímu sýru se často přidává koření či
bylinky nebo i řada sladkých přísad. Speciálním druhem je 
„Faselle“ z kravského nebo kozího mléka. Zde se tvarohová 

sraženina plní bez odkapání do kelímků a nalézá uplatnění 
nejvíce v gastronomii.

Ze Spojených států amerických pochází další známý zá-
stupce, zrnitý čerstvý sýr „Cottage cheese“, někdy též nazý-
vaný jako „americký tvaroh“. I tento výrobek se ale již dáv-
no rozšířil za hranice svého původu a pochutnávají si na něm 
i spotřebitelé u nás.

Nežli se blížeji podíváme na výrobu čerstvých sýrů v na-
ší zemi, vyjmenujme alespoň několik skutečně slavných a tra-
dičních produktů z této sýrové kategorie.

Petit-Suisse 
I když by se název sýra 

nechal přeložit jako „malý 
Švýcaráček“, pochází výrobek 
z Normandie, kde ho již okolo
r. 1850 ve Villiers vyráběla jistá 
selka madam Héroult a prodá-
vala nejen v okolí, ale dokon-
ce i na pařížské tržnici. Zde se 
o sýr začala zajímat mladá za-
městnankyně průbojné sýrař-
ské rodiny Charlese Gervais, 
který později s madam Hérault 
založil ve Ferriéres v Norman-
dii pod svým jménem továr-
nu na výrobu těchto čerstvých 
sýrů, která je proslavila ve svě-
tě. 

„Petit-Suisse“ se vyzna-
čuje velmi hladkou nesolenou 
sýřeninou, která se plní do ke-

límků o váze 30 nebo 60 g a ty jsou baleny po šesti kusech do 
skupinového balení. Vyrábí se ze sýřeného kravského mléka 
s přídavkem smetany. Výrobek má sušinu 30 % a obsah tuku 
v sušině je 60 %. 

Od rodiny Gervais převza-
la výrobu této speciality společ-
nost Maggi, která v roce 1932 
zpracovávala na čerstvé sýry 
„Petit Suisse“, „Pomel“ a „Ger-
vais“ až 300 000 litrů mléka 
denně. Později vznikla společ-
nost Gervais, a ta byla v sedm-
desátých letech minulého stole-
tí přejmenována na Danone.

Schichtkäse
Čerstvý sýr původem z Německa je velmi podobný tva-

rohu, ve skutečnosti obsahuje v několika vrstvách tvarohové 
hmoty různých stupňů tučnosti, které způsobují, že jednotli-
vé vrstvy („šichty“) pak mají odlišnou barvu. Už se zdálo, že 
výrobek zmizí z trhu, ale v poslední době získává v Německu 
opět na oblibě a je velmi často používán při výrobě různých 
sýrových dortů. Dnes se nejčastěji vyrábí jako třívrstvý, při-
čemž prostřední z nich je nejtučnější.

Mascarpone
Pohled odborníků na ten-

to tradiční italský produkt se 
různí, a to z důvodu, zda se ješ-
tě v případě Mascarpone vůbec 
nechá hovořit o sýru. K výrobě 
se používá smetana z kravské-
ho nebo buvolího mléka, kte-
rá se po zahřátí na 75−90 °C
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okyselí buď octem, kyselinou citronovou nebo i bílým vínem. 
Takto vzniklý čerstvý „sýr“ (?) se většinou prodává v plas-
tových vaničkách a využívá se nejenom jako náhrada sme-
tany (má až 75 % tuku), ale především je nepostradatelnou 
surovinou pro přípravu národního italského dezertu tira-
misu.

Topfen
Obdoba našeho tvarohu se v Německu nazývá Quark 

a v Rakousku také velmi často „Topfen“. Zde má však daleko 
pastovitější strukturu a je oblíbenou přísadou jak v domácím, 
tak v průmyslovém pekárenství. 

Ricotta
Také tento původně ital-

ský produkt se řadí ke kategorii 
čerstvých až měkkých sýrů. Pro 
její výrobu se používá syrovátka 
z výroby jiných sýrů, po jejímž 
zahřátí se vysráží měkká sraže-
nina a ta se dále zpracovává jako 
čerstvý sýr. Italské slovo „ricot-
ta“ znamená doslova „znovu 
uvařený“. Původně se vyráběla 
ricotta pouze z ovčí syrovátky 

(ricotta di pecora), ale dnes se vyrábí i ze syrovátky po výrobě 
sýrů z kravského mléka (ricotta vaccina) nebo i z kozího mlé-
ka. Známé jsou i směsné druhy. 

Čerstvé kozí sýry
Skutečnými delikatesami francouzského sýrařství jsou 

čerstvé sýry připravené z kozího mléka, v rozličných tvarech 
(pyramida, srdce – Coeur, válec – Bûchette, a další). Některé 
ale přesto krátce prozrávají a pak patří již spíše do kategorie 
sýrů měkkých. Častou přísadou těchto výrobků bývá kromě 
bylinek také slabá vrstva jemného popela z dřevěného uhlí, 
který utváří výsledný chuťový buket. 

Tabulka č. 1   Účast výrobců čerstvých sýrů na přehlídkách v období první republiky a krátce po 2. světové válce

Imperiál 1) Liptavský sýr 2) Máslový sýr 3)

tzv. koláčkový
Krémový sýr 4) 

čili Gervais
Blatnice 1934 1934
Bludov 1932   1932
Bojkovice 1935, 1939,      1935,1939
Brankovice 1940,1941
Brodek 1937

Brno 1931, 1935, 1936, 
1937, 1938, 1939 

1931,1934,1935, 
1937,1938,1939 1935,1937,1938 1941

Bystřice n. Plouč. 1940 1940
Bystřice u J. 1940
Čejetičky 1931, 1932 1935,1937,1940

Červenka 1932, 1934, 1935, 
1938, 1939 1935,1938 1935,1937,1938, 1939

Hradec Králové 1931 1931
Hranice 1937,1938,1939 1937,1938
Hvozd 1934

Charváty 1934, 1935, 1937, 
1939

Jablonné v Podj. 1949
Kolín 1932 1932 1949
Kostelec nad Orlicí 1948,1949
Kroměříž 1939 1939

Kyjov 1936, 1937, 1938, 
1939 1937, 1938,1939

Laktos Praha 1948,1949
Město Žďár          1932 1932

Výroba čerstvých sýrů v Čechách a na Moravě 
– období do roku 1948

Výroba čerstvých sýrů nebyla v počátcích průmyslové-
ho mlékárenství u nás příliš známá. Čeští sýraři si však uvě-
domovali nesporný význam čerstvých sýrů ve výživě, a pro-
to krátce po zavedení povinné pasterace mléka ve třicátých 
letech minulého století, která sebou přinesla zlepšení kvality 
a prodloužení trvanlivosti, se výroba této kategorie sýrů za-
čala rychle rozšiřovat. I tak se však s ohledem na čerstvý cha-
rakter výrobku, a tím relativně krátkou udržitelnost potýkali 
výrobci s náročností spočívající v nutnosti rychlého a pravi-
delného zásobování prodejní sítě.

Od 30. let minulého století se vyráběly s výjimkou tva-
rohů ještě celkem čtyři druhy čerstvých sýrů: „Imperiál“, 
„Liptavský sýr“, „Krémový sýr“ čili „Gervais“ a „Máslový sýr“ 
také nazývaný „koláčkový“. V menší míře se ještě také vyráběl 
„Smetanový sýr“. 

Jediným pramenem pro zís-
kání přehledu o rozšířenosti výro-
by čerstvých sýrů v Čechách a na 
Moravě v období první republi-
ky jsou výsledky přehlídek más-
la a sýrů publikované v Mlékař-
ských listech.  Těch se pořádalo 
i několik ročně, některé byly urče-
ny pro mlékárny v Čechách, jiné 
pro Moravu a Slezsko, každý rok 
byly také přehlídky celostátní.
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Imperiál 1) Liptavský sýr 2) Máslový sýr 3)

tzv. koláčkový
Krémový sýr 4) 

čili Gervais
Maxov 1938
Mozkovice 1931, 1936, 1937 1931,1932,1937 1938,1939
Nedakonice 1937,1938,1939
Německý Brod 1935,1937
Nezamyslice 1934, 1938, 1940 1934,1938
Nové Město n. M. 1932, 1934, 1935 1932,1934,1935
Nuselská mlékárna 1948

Ostrožská Nová Ves 1931, 1932, 1934, 
1936, 1938, 1939, 1940

1931,1934,1935, 
1937,1938,1939 1940

Pačlavice 1937
Pardubice 1932 1935,1937
Plzeň 1948
Poděbrady 1938
Polešovice 1934, 1936, 1937 1934,1937
Prostějov 1932 1932,1934,1935, 1949 1940 1935
Příšovice 1932
Radlická mlékárna 1938 1935,1948
Radslavice 1935,1937,1939, 1941
Rovensko 1935
Říha, Praha 1948,1949
Slaný 1948
Slatina nad Zdobicí 1931 1931
Špacír Praha 1948,1949
Šternberk 1931
Štěpánov 1934
Trojská mlékárna 1938 1935
Troubky 1931, 1934
Uničov 1948,1949
Vacanovice 1931
Velké Meziříčí 1934, 1935 1934
Velké Opatovice 1932 1932,1935
Vnorovy 1934, 1940 1940
Zarazíce 1935, 1936 1937 1937
Žďár nad Sázavou 1931 1931
Želetava 1937

Poznámky k tabulce:   
 1) Imperiál 

Mimo výroben, které se účastnily přehlídek, jsou známy 
etikety i z jiných sýráren: Křížlice, Kyselovice a Malé Proseb-
nice u Přerova, kde se čerstvé sýry vyráběly z ovčího mléka.

2) Liptavský sýr 
Etikety jsou známy také z Kelče u Hranic, Kostelce u Hole-
šova, Malých Prosenic (ovčí sýry) a z Plzně. „Liptavský sýr“ 
byl velmi rozšířen v období první republiky zvláště na Mora-
vě, po znárodnění prakticky zanikl, po krátkou dobu se vyrá-
běl ještě pouze v mlékárně Pardubice. Asi poslední odborná 
zmínka o tomto sýru je z roku 1950, kdy jeho výrobu popi-
suje Ing. Forman. Je zajímavé, že jeho název změnil na „Lip-
tovský“. 

Pod názvem „Liptavský“ či později „Liptovský“ sýr rozu-
mí se v našich mlékárnách pomazánkový sýr, vyrobený oby-
čejně ze sýřeného tvarohu z kravského mléka, jemuž různými 
přísadami je dána pikantní příchuť. Tvaroh se vyrábí z plno-

tučného mléka s přídavkem smetany, aby bylo dosaženo ob-
sahu 60 % t. v suš. Tvaroh se vyrábí z pasterovaného mléka, 
jehož kyselost se upraví smetanovým zákysem na 7,5 až 8 SH.
Mléko se zasýří při teplotě 20 °C, doba srážení je 18 ho-
din. Sýřenina se vybírá, jakmile kyselost syrovátky dosáhne
25° dle SH. Po vybrání tvarohu se nechá 3–4 hodiny samovol-
ně odkapat. Pro dosažení charakteristické pikantní chuti se 
přidává na 1 kg tvarohu 20 g soli, 20 g jemně strouhané cibule 
a 2,5 g sladké papriky. Směs se promíchá a semele na maso-
vém strojku. Hlavním požadavkem na sýr je jemná a lahodná 
chuť a dobrá roztíratelnost. Velmi záleží na tom, aby byl sýr 
čerstvý, a proto je nutné vyrábět pouze takové množství, kte-
ré se ihned prodá. 

3)  Máslový sýr, tzv. koláčkový
Ve sbírkách jsou etikety z dalších výroben: Dolní Dob-

rouč, Karlovy Vary, Nymburk, Pelhřimov, Příšovice a Slaný. 
Po znárodnění se máslový sýr vyráběl v následujících mlékár-
nách: Benešov, Čemeřičky, Kolín, Laktos Nusle, Nymburk, 
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Slaný, Vlašim, Žirovnice, Klatovy, Doksy, Liberec, Choceň, 
Krnov, Ostrava.

V roce 1950 byly vydány normy a charakteristiky někte-
rých sýrů. Máslový sýr má mít tyto vlastnosti: Tvar sýra je ur-
čen válcovitým tvořítkem, jehož průměr je 6 cm. Sýr váží 6 
dkg.

Zevnějšek: čerstvá, pokud možno uzavřená pokožka; 
vady: nepravidelný tvar, neuzavřená pokožka, tvrdý povrch

Vnitřek: řezná plocha mléčně bílá, matně lesklá; těsto 
bez dírek, uzavřené, jemné, dlouhé; vady: barva sýrově žlutá, 
mnoho dírkování, krátký v těstě, drobivý

Chuť a vůně: čistě mléčně nakyslá; vady: chuť naopak 
kyselá, přesolená, nahořklá, kvasničná, zatuchlá, mýdlovitá

4)  Krémový sýr čili 
Gervais 
Poprvé se objevil 

„Krémový sýr“ (gervais) 
na přehlídkách v ro-
ce 1935 dvěma vzorky 
z mlékárny Prostějov. 

V témže roce vy-
šel v Mlékařských lis-
tech článek Petra Faltyse 
z Dymokur o jeho vý-
robě.

„Výroba tato jest dosud mnohému mlékařskému od-
borníkovi tajemstvím a kdo ji zná, snaží se jí všemi pro-
středky uchránit pro sebe. Všeobecně obor mlékařský 
a zvláště sýrařství je zahaleno rouškou tajemství. Chci zde 
nastíniti výrobu krémových sýrů podle vlastních poznatků 
a zkušeností.

Vybrané mléko se pasterizuje ve vodní lázni na tep-
lotu 73 °C, která se nesmí překročiti. Pak se mléko zchla-
dí na 20 oC a přidá se zákvas. Po půl hodině míchání se
mléko zasýří a sráží 18–20 hodin. Po správném srážení se 
sýřenina vybere naběračkou a pokládá na syrník, rozpro-
střený na stole. Po půl hodině se tvaroh opatrně překládá 
a mírně lisuje. Vylisovaný tvaroh se dá do chladírny, aby 
ztuhl. Připravíme hustou smetanu, která se smísí se zís-
kaným tvarohem na tvarohovém mlýnku. Ztuhlá smetana 
tvoří jakousi pevnou kostru celého sýra. Úplně hotové sýro-
vé těsto musí se vyznačovati jemnou, velmi slabounce na-
vinulou, při tom po smetaně nasládlou chutí. Přitlačí-li se 
jazykem na patro, musí se teplem rozplynouti jako máslo. 
Připravená hmota se tvaruje za pomoci strojku na válečky, 
vysoké 53 mm a průměru 40 mm vážící 6 dkg. Balí se do 
pergamenových, vinětou opatřených pásků. K expedici po-
užívá se ranních vlaků a rychlíků do větších měst“.

Charakteristika krémového sýra z roku 1950:
Sýr tento patří do 

skupiny sýrů tvaroho-
vých. Tvar sýra je určen 
válcovitým tvořítkem 
o průměru 38 mm a výš-
ky 55 mm . Váha sýra ob-
náší 7 dkg. 

Konzistence: hmo-
ta sýrová jest barvy sme-
tanové, krémovitě roz-
tíratelná, zcela hladká; 

vady: konzistence hrubozrnná, krupičkovitá, troupelnatá

Chuť a vůně: lahodně smetanově mléčná; vady: kyselá, 
hořká, kvasničná, trpká

Po znárodnění byl sýr pod názvem „Gervais“ vyráběn 
pouze v Nymburce. V pozdějších letech byl na trhu i pod ná-
zvem „žervé“. Pod názvem „Cremo“, „Krémový“ ho vyráběly 
tyto mlékárny: Pražské mlékárny, Nymburk, České Budějovi-
ce, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň, Varnsdorf, Pardubice, Brno, 
Kroměříž.

„Smetanový sýr“ vyráběly velmi okrajově mlékárny Če-
jetičky, Nové Hodonice, Rožmitál, Tábor a Verměřovice.

Je zajímavé, že tento v období první republiky nejméně 
frekventovaný čerstvý sýr se po znárodnění stal naopak nej-
rozšířenějším a dá se říci, že i nejoblíbenějším. Vyráběla ho 
celá řada mlékáren, např. Benešov u Prahy, Čáslav, Čemeřič-
ky, Kolín, Nymburk, Laktos-Radlická mlékárna, Slaný, Sedl-
čany, České Budějovice, Žirovnice, Domažlice, Karlovy Vary, 
Klatovy, Mariánské Lázně, Plzeň, Bohušovice, Dubá, Liberec, 
Varnsdorf, Dolany, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Bystřice 
pod Hostýnem, Jihlava, Kroměříž, Moravské Budějovice, Slu-
šovice, Vranov nad Dyjí, Bruntál, Český Těšín, Frýdek Místek, 
Hranice, Krnov, Olšany, Opava, Ostrava, Prostějov.

Počet mlékáren vyrábějících čerstvé sýry postupně kle-
sal jednak uzavíráním malých provozů a později i centralizací 
výroby a zavedením výroby terminovaných sýrů. 

Výroba čerstvých sýrů v Čechách a na Moravě
– období po znárodnění

Známý český sýrař Zdeněk Havlíček ve své knize „Prak-
tikum sýrařské výroby“ rozděluje tuto kategorii do 3 skupin:
a)  sýry, kde je srážení mléčné bílkoviny zajištěno výhradně 

působením kyseliny mléčné (průmyslový tvaroh)
b)  sýry, kde je srážení mléčné bílkoviny zajištěno kromě ky-

seliny mléčné i působením malé dávky syřidla (krémový 
sýr Žervé-Gervais, sýr Imperial, kapiový sýr, smetanové 
krémy)

c)  sýry, kde je srážení mléčné bílkoviny zajištěno přede-
vším syřidlem za spolupůsobení kyseliny mléčné (sme-
tanový sýr – sušina 40 %, tuk v sušině 65 %, a máslový sýr 
– sušina 28 %, tuk v sušině 20 %)

My se v tomto pojednání zaměříme především na třetí 
skupinu, která u nás byla v minulosti velmi rozšířena, tedy na 
smetanový a máslový sýr. Máslový sýr v dnešní době již prak-
ticky zanikl a pokus o umístění na trh, který fi rma Kromilk,
s. r. o., mlékárna Kroměříž, vyzkoušela, nebyl úspěšný a spo-
třebitel dal jednoznačně přednost smetanovému sýru, tedy 
výrobku s názvem Čerstvý sýr. 
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Tabulka č. 2     Přehled výrobců čerstvých sýrů dle jednotli-
vých regionů, dříve krajů:

Kraj Mlékárna

Středočeský a Praha
Praha-Radlice, Praha-Trója, Slaný, 
Poděbrady, Nymburk, Čáslav, 
Čejetičky, Benešov u Prahy

Jihočeský České Budějovice, Žirovnice

Západočeský Domažlice, Karlovy Vary, Klatovy, 
Plzeň, Stříbro

Severočeský
Doksy, Chomutov, Liberec, Louny, 
Teplice v Čechách, Varnsdorf, 
Bohušovice nad Ohří

Východočeský Opočno, Choceň, Pardubice, 
Vrchlabí

Jihomoravský

Brno, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, 
Bystřice pod Hostýnem, Velké 
Opatovice, Nezamyslice, Prostějov, 
Slušovice, Vranov nad Dyjí, Znojmo

Severomoravský
Bruntál, Český Těšín, Hranice, 
Jeseník, Krnov, Kunín, Opava, 
Ostrava

Podle publikace:  L. Likler a kol.: Historie mlékárenství v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku II. díl (2001)

Výroba „Čerstvého sýra“
v mlékárně KROMILK Kroměříž

 
Čerstvý sýr se udr-

žel v zájmu spotřebitelů, 
protože byl tradičním vý-
robkem (tvar trojúhelní-
ku v hliníkové fólii), a mlé-
kárna v Kroměříži v roce 
1995 obnovením jeho vý-
roby na tuto dřívější tradici 
úspěšně navázala. Příčiny 
ukončení výroby v ostat-
ních mlékárnách byly 
jednak dány koncentra-
cí a postupnou specializa-

cí podniků, ale zřejmě i z důvodů vyššího podílu ruční práce, 
vysokých nároků na mikrobiální čistotu prostředí a vyšších 
nároků spotřebitelů na obal a trvanlivost výrobku (původní 
výrobek měl trvanlivost jen 2 dny, což je doba z pohledu dneš-
ního maloobchodu naprosto nedostatečná). Z hlediska eko-
nomického je však výroba čerstvých sýrů velmi vhodná pro 
rychlou obrátkovost vložených fi nančních prostředků – sýr 
nezraje, a nejsou tedy vázány fi nanční prostředky prodlevou 
sýrů ve zracím sklepě. Dobrá výtěžnost je dána použitou tech-
nologií i vhodným technologickým zařízením s minimálními 
ztrátami. Podíl ruční práce u používané technologie v mlékár-
ně v Kroměříži (v současné době jediný výrobce tohoto typu 
čerstvého sýra v ČR) umožňuje značnou variabilitu výrobku 
po stránce fyzikálně-chemické a senzorické, což však na dru-
hé straně snižuje produktivitu práce. Zavedení plně mechani-
zované výrobní linky s vysokým výkonem s sebou nese zvýše-
né riziko jejího využití ve vazbě na uplatnění velkého objemu 
tohoto druhu sýra na trhu, kde se řadí spíše mezi speciality. 
Variabilita v otázce tvaru sýra je dána jen použitými formami, 
takže počet tvarových variant, a tedy potřebných sad forem je 
dán pouze dostupnou výší fi nančních prostředků při pořízení 
technologie. Otázkou pak pouze zůstává, jaký tvar či formu 
sýra požaduje či nejlépe ocení spotřebitel. 

Mlékárna Kroměříž se rozhodla pro variantu ruční vý-
roby s určitým stupněm mechanizace a v roce 1995 zde byl 
instalován výrobní systém KBA od fi rmy ALPMA ve varian-
tě zpracování od 5 do 20 tisíc litrů mléka denně. Sýry po for-
mování sýřeniny odkapávají na odkapním stole, kde se oddě-
lí hlavní podíl syrovátky. Stohování blokových forem je ruční 
a po vytvoření stohu forem je zajištěno obracení mechanic-
ké na jednoduchém pneumatickém obraceči. Následující den 
probíhá velmi krátké solení sýrů v solné lázni a po odkapání 
solného roztoku a vychlazení povrchu sýrů jsou tyto baleny na 
balicím stroji Multivac. Balení je vakuové, do dvojité PE fólie, 
kdy spodní se tepelně tvaruje do kulaté vaničky a při překry-
tí vrchní fólií se odsává vývěvou vzduch. Tento způsob bale-
ní zajišťuje bez jakékoliv další tepelné úpravy výrobku trvan-
livost 20 dní, což bylo v dnešní době v porovnání s původní 
dvoudenní trvanlivostí základním předpokladem pro úspěš-
né umístění výrobku na trhu.

V současnosti vyrábí mlékárna KROMILK v Kroměříži 
tento čerstvý sýr jednak v základní chuťové variantě přírod-
ní, tedy čistě smetanově-mléčné a dále pak s příchutí česne-
ku, křenu či se speciálním kořením „Mexiko“ a také s koře-
ním provensálským. Objem výroby od uvedení na trh v roce 
1996 neustále stoupá a z počátečních 73 tun za rok je dnes již 
dosahováno přes 250 tun. Zvyšující se tržní podíl těchto sýrů 
tedy jasně svědčí o jejich stoupající oblibě u spotřebitelů.

Termizovaný čerstvý sýr LUČINA

Hovoříme-li o čerstvých sýrech v Čechách, nelze opomi-
nout také další oblíbený výrobek, kterým je termizovaný čers-
tvý sýr značky „Lučina“. Ten se začal v Povltavských mlékár-
nách Sedlčany vyrábět již v roce 1981 a od samého počátku 
se stal na trhu skutečným hitem. Dnes se prodává již ve 12 
různých variantách, přírodních či ochucených. Původní výro-
ba v Sedlčanech probíhala na nové výrobní lince, která byla 
v té době jediná svého druhu v celé České republice. Termiza-
ce tvarohové směsi umožnila poskytnout výrazně delší trvan-
livost výrobku, který si i přes toto tepelné ošetření ponechal 
lahodnost a svěžest jemného čerstvého sýra.

 Od roku 2001 nabídl výrobce ochucené varianty pro-
duktu (např. s pažitkou, s rajčaty a cibulí nebo s bylinkami), 
v roce 2002 se objevil druh Lučina Linie se sníženým obsa-
hem tuku a zatím posledním hitem této moderní sýrové řady 
je od roku 2004 „Lučina Jogurtina“, moderní sýrová svačin-
ka s rovnováhou zdraví a chuti díky obsahu jogurtu. Od kon-
ce roku 2006 je v nabídce také „Lučina Biaktiv“ s probiotic-
kou bakteriální kulturou.

Výrobě čerstvých sýrů se věnuje dnes také Jaromě-
řická mlékárna uvádějící na trh lahůdkový smetanový sýr
„FENIX“, rovněž v několika variantách. Sýry „Cottage“ má 
ve svém sortimentu jihočeská MADETA a. s. a syrovátkový 
sýr „Ricotta“ nabízí společnost ITALAT s. r. o.

Použité ilustrace pocházejí ze sbírky
LAKTOS COLLECTION.

�
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příloha století

V roce 2007
zajistil systém

EKO-KOM
využití a recyklaci 

pro více než
615 000 tun

papíru, plastů,
skla, kovů

a nápojových 
kartonů.

www.ekokom.cz
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Nealkoholické 
nápoje instantní 

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ,
ANNITA a. s.

Dnešní sortiment instantních (synonymum pro rychlou 
přípravu, respektive pro dobrou rozpustnost) nápojů je 

široký a více než technickými možnostmi je omezen spíše po-
třebami spotřebitelů. Je například možnost, jak vyrobit pivo 
v prášku, ale Čech si nedokáže představit, jak by si jej připra-
voval namísto svého točeného piva správné značky, teploty 
a řízu. Původní ještě nedávno velice oblíbený Šumák, který se 
prodával ve stovkách tun, je dnes téměř neprodejný. Není to 
jen tím, že Šumák a jemu podobné instantní nápoje postráda-
ly aroma. Dnešní konzument zpohodlněl a raději si koupí ne-
alko nápoj v „petce“. I významní světoví výrobci instantních 
nealko nápojů (zejména studených – viz dále) ustupují z vy-
soké kvality a vyrábí spíše průměrné až slabé nápoje a radši 
investují do reklamy.

Obecně dělíme instantní nápoje na studené a horké dle 
toho, zda se zalévají studenou nebo horkou vodou, případně 
mlékem. 

Studené instantní nápoje 

Dělí se dále na šumivé a nešumivé. Mimo Šumáku se 
u nás z šumivých vyráběl ještě Lipotonic a Lipocola. Z nešu-
mivých byl tradiční Vitacit, v devadesátých letech populární 
řada ovocných nápojů BONITA.

Sladidla
U instantních nápojů není problém použít jakékoli sla-

didlo v suchém stavu. Tím je snadné v receptuře s cukrem 
náhradou cukru získat dia a/nebo nekalorický nápoj, pouze 
v případě zamýšlené granulace je tato obtížnější. Pro násled-
ně tabletované směsi se používají výhradně intenzivní sladi-
dla, neboť je třeba malý objem směsi.

Běžně je hlavní surovinou cukr řepný (třtinový) čili sa-
charóza. Ten musí být ve formě jemné krupice, neboť hrub-
ší krystaly se ve studené vodě pomalu rozpouští a běžný-ne-
trpělivý spotřebitel pak pije nedoslazený nápoj. Moučkový 
cukr zase mívá určitou pachuť, která se v nápoji může proje-
vit, navíc se snadno hrudkuje a může s ostatními surovinami
utvořit jednu hroudu. Jistě lze použít také glukózu či fruktózu 
a celou řadu intenzivních sladidel.

Úprava kyselosti
Důležitou složkou je kyselina. Dříve se hodně používala 

kyselina vinná, dnes převažuje kyselina citronová. Ta má dob-
rou rozpustnost i za studena, a tak tolik nezáleží na velikosti 
krystalů. Občas se používají i další organické kyseliny, napří-
klad jablečná nebo fumarová  (v USA). U některých nápojů se 
setkáme i s kyselením kyselým fosforečnanem sodným. 

Samotné okyselení však často nepřinese požadova-
nou kyselost tak, jak ji vnímáme třeba v pomerančích. To je 
způsobeno tím, že v ovoci jsou kyseliny běžně doprováze-
ny svými alkalickými solemi a ty způsobují takzvané tlume-
ní (pufrování) kyselosti. Tlumená kyselina se chutově projeví 
snížením kyselosti a prodloužením jejího vnímání. Proto při 
vývoji kvalitního instantního nápoje s ovocnou příchutí dbá-
me na správné vyvážení chutě tlumením použitých kyselin. 
V praxi asi nejčastěji použijeme citran sodný, který je snad-
no dostupný. Je celkem jedno, zda se rozhodneme pro citran 
mono- nebo tri-sodný. Výši přídavku určíme chutí, musíme 
však pamatovat na to, že po přídavku tlumicí soli se sníží vjem 
kyselosti, a musíme proto opět zvýšit obsah kyseliny. Pokud 
se tlumicí soli podobně jako citran sodný hůře rozpouští, do-
poručuji přidávat je namleté. 

Zahuštění a plnost chuti
Pro zahuštění nápoje a zvýšení plnosti chuti se přidáva-

jí rostlinné gumy jako pektiny, karagenany, algináty (dříve 
arabská guma a tragant). Tyto gumy zůstávají často jen čás-
tečně rozpuštěné, a vytváří tak dojem ovocné dužniny. Dnes 
se také hojně používá plně rozpustná karboxymetylcelulóza. 
Zvýšení plnosti chuti se dobře dosáhne přídavkem maltodex-
trinů. Někdy je dobré plnost chuti doladit malým přídavkem 
kuchyňské soli.

Barvení
Pro barvení instantních nápojů je možno použít jakáko-

liv povolená ve vodě rozpustná barviva. Osobně se přimlou-
vám za používání přírodních barviv, kterých je již dnes dosta-
tek. U barviv, která nejsou přímo ve vodě rozpustná, jako jsou 
například karotenoidy, dodávají již dnes jejich výrobci varian-
ty dispergovaných barviv použitelných tam, kde netrváme na 
čirosti nápoje. Intenzivní barviva, zejména syntetická, přidá-
váme zásadně jemně mletá a naředěná (např. cukrem). Ne-
mletá mohou způsobovat při rozpouštění nehezké barevné 
čáry. Nenaředěná nedokáže výroba přesně dávkovat a už vů-
bec dobře rozmíchat.
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Aromatizace
Pro aromatizaci instantních nápojů používáme zásad-

ně prášková aromata zapouzdřená. Jakákoliv aromata tekutá 
nebo nanášená na povrch sypkých látek nemají v instantních 
nápojích dostatečnou trvanlivost. Vybrat správné aroma není 
většinou jednoduché a je třeba obrnit se trpělivostí. U někte-
rých nápojů je třeba použít dvě aromata. Jedno pro chuť, dru-
hé pro vůni (těkavější).

Pro grapefruitový nápoj v prášku je třeba i hořčidlo. Je 
možno použít chininové deriváty (vhodný je hydrochlorid), 
sušený výtažek z bylin (např. z hořce, chmele), nejlépe však 
z grapefruitu, takzvaný narangin. Nevhodný je amerin (okto-
acetosacharóza) zejména pro nestálost.

Šumivé nápoje
Ze základní směsi získáme šumivý nápoj přídavkem jed-

lé sody (hydrogenuhličitan sodný) a potravinářské kyseliny 
ve stechiometrickém poměru. Není třeba zde přidávat tlumicí 
sůl, neboť tato vedle oxidu uhličitého při reakci vznikne. Chce-
me-li, aby vznikla bohatá a trvající pěna, je třeba přidat pěno-
tvorný prostředek. Mohou jím být některé za studena rozpust-
né bílkoviny nebo tradiční výtažek z oddenku lékořice.

 
Ostatní úpravy směsi

Proti spékání práškové směsi, pokud není granulovaná, 
používáme především optimální zrnitost surovin – musí se 
ovšem dbát také na správnou zrnitost proti rozdělování směsi 
během míchání a balení, případně u velkých balení i posléze. 
Běžně užívané látky proti spékání jsou fosforečnan vápenatý, 
křemičitany a oxid křemičitý v přídavku kolem 1 %.

Pro vitaminizaci se běžně používá kyselina askorbová 
– vitamin C. Jsou k dostání také směsi vitaminů odpovídají-
cí doporučené běžné denní potřebě svými poměry a danému 
způsobu použití svým složením. Pro tabletování ke směsi při-
dáme navíc pojidla (těmi mohou být vhodné cukry a malto-
dextrin) a látky proti lepení na raznice lisu. Pro speciální ná-
poje jako kolové, tonikové, povzbuzující používáme ve vodě 
rozpustné deriváty kofeinu, chininu a dalších požadovaných 
látek, včetně práškových rostlinných výluhů.

Tabulka č. 1     Typická receptura instantního nápoje 
pomeranč

Surovina %
Cukr krupice jemná 87,55
Kyselina citronová 4
Maltodextrin 4
Citran trisodný mletý 1
Fosforečnan vápenatý 1
Aroma pomerančové 1
Karboxymethylcelulóza 0,6
Barvivo beta-karoten 1 % CWS 0,5
Pektin 0,2
Kyselina askorbová 0,15

     Horké instantní nápoje

V lecčems se suroviny podobají těm, používaným pro 
výrobu studených instantních nápojů. Proto se omezíme na 
ty odlišné.

Kakaový nápoj
Mezi horké instantní nápoje řadíme tradiční kakaový ná-

poj. Dnes se většinou vyrábí fl uidní granulací, docela slušný 
se však dá vyrobit i pouhým důkladným mícháním při správ-
ně volených surovinách. Většinou se používá kakaový prá-

šek odtučněný, tzv. průmyslový, o obsahu tuku (kakaového 
másla) 10–12 %. Snad vždy se již používá kakaový prášek al-
kalizovaný, který má tmavší barvu a lepší rozpustnost. V pří-
rodním kakaovém prášku jsou zbytkové organické kyseliny 
a další těkavé látky, které jsou během alkalické úpravy elimi-
novány. Výsledná vůně a chuť je příjemnější. Nicméně příliš 
tmavé kakaové prášky již jsou o část vůně ochuzeny. Pro zvý-
šení rozpustnosti se dnes vyrábí zejména pro užití do nápojů 
lecitinované kakaové prášky běžně o obsahu cca 5 % lecitinu. 
Přímé používání lecitinu ve výrobně nápojů nelze doporučit, 
neboť se jej nedaří v těchto podmínkách dostatečně rozptýlit 
a následně v nápoji zůstávají slepence klesající na dno.

V běžném instantním kakaovém nápoji bývá 16–24 % 
kakaa. Zbytek je většinou sacharóza, případně glukóza. Ně-
kdy se zahušťuje maltodextrinem a/nebo karboxymetylce-
lulózou. Proti sedimentaci částic kakaa se používá přídavek 
xantanu nebo karagenanů (kappa, iota i lambda, také guma 
euchema), někdy i v kombinaci. Koncentrace těchto gum 
v hotovém nápoji se pohybuje kolem 0,1 až 0,3 %. K aromati-
zaci se občas přidává vanilin, ethylvanilin, vanilkový výtažek, 
skořice či nové koření. Občas trochu kuchyňské soli.

Nápoj nazývaný horká čokoláda je pojímán rozdílně. 
Obecně platí, že má větší hustotu a více čokoládovou chuť. 
Připravuje se proto nejlépe z kakaa o vyšším obsahu kakao-
vého másla a ve směsi jej může být i 30 %. Zahuštění malto-
dextrinem, škrobem, případně i některou z gum je žádoucí. 
Pokud není určen do mléka, bývá obvyklý i obsah sušeného 
mléka, případně náhrady (tzv. coffee creamer nebo práško-
vý tuk). Sušené mléko se v připraveném horkém nápoji může 
srážet. Proto je vhodné ho chránit přídavkem alkalického fos-
forečnanu sodného nebo citranu trisodného. Také přídavek 
slabé karboxymethylcelulózy pomáhá.

Cappuccino, bílá káva, 3 in1
Tyto horké nápoje jsou si složením podobné. Cappuc-

cino navíc obsahuje pěnotvorné činidlo (dodávají fi rmy vyrá-
bějící coffee creamery) a je aromatizováno dle libosti.

Všechny tyto instantní nápoje obsahují instantní kávu 
a/nebo kávovinu, obvykle cukr a dále sušené mléko nebo jeho 
náhradu (coffee creamer). Pro zahuštění se používají karbo-
xymetylcelulóza, xanthan nebo rostlinné gumy. Vhodný je 
přídavek maltodextrinu, někdy trochu kuchyňské soli.

Trh instantních nápojů
Obecně jsou dnes studené instantní nápoje zajímavé pro 

cestovatele do odlehlých končin a radostí pro děti, které tak 
mohou samy tvořit. Hotové nápoje v lahvích konkurují nato-
lik, že jejich trh silně klesl. Jejich výhodou je trvanlivost, níz-
ká hmotnost a malý objem. Větší zájem spotřebitelů získávají 
tehdy, přinesou-li jim něco, co z hotových nápojů nezískávají. 
Může to být různé obohacení bílkovinami, rostlinnými výtaž-
ky aj. Mohou to být nápoje pro specifi cké skupiny lidí (jako 
běžci, kulturisté) nebo pro náročné životní situace (proti stre-
su, proti únavě, proti nespavosti, pro zvýšení výkonů apod.).

U horkých instantních nápojů taková konkurence hoto-
vých nápojů nehrozí. Zde je šance se prosadit zejména vyso-
kou kvalitou výrobků.

Tabulka č. 2    Typická receptura 3 in 1
Surovina %

Cukr krupice 24
Cukr moučka 16
Coffee creamer 39
Instantní káva 21

�kontakt: annita@volny.cz



43
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
0

8
o r g a n i z a c e  /  v ý r o b a

Slámové víno
OLDŘICH DRÁPAL

Počátky výroby

Zjednodušeně popsáno jde o technologii výroby vína, při 
které dochází po sběru vybraných hroznů révy vinné k je-

jich uskladnění na dobře větratelných místech, následnému 
odpaření vody z bobulí a jejich lisování po třech a více měsí-
cích od jejich uložení na sesychání.

Touto technologií byla u nás obnovena výroba vína v ro-
ce 1994. Současně začala výroba na Střední vinařské škole ve 
Valticích, kde otcem této myšlenky byl pan inženýr Jiří Kope-
ček, tehdejší učitel na této škole. Při výrobě mu asistoval teh-
dy žák třetího ročníku Oldřich Drápal mladší. Ten si také sou-
časně dělal vzorek tohoto vína u svých rodičů doma, i když to 
bylo z jiné odrůdy.

Byly to vzorky asi 50 litrů. Víno bylo úspěšné a tehdy to 
byla celkem událost a i rarita. Pan inženýr Kopeček odešel ze 
školství a tím skončila výroba vzorků na vinařské škole. Jeho 
žák se však nevzdal a od té doby rok co rok toto víno vyrábí, 
zpočátku pod svým jménem, několik let v KOLBY, a. s., a nyní 
ve společnosti Sonberk, a. s.

Od počátku této výroby jsem měl možnost být blízko to-
muto dění a i když jsem nezasahoval do procesu této výroby, 
napadaly mne myšlenky, co a jak by se dalo dělat na zlepšení 
výroby a hlavně způsob uskladnění hroznů.

Uskladnění hroznů

Uskladnění hroznů je závislé na skladovací ploše, kte-
rá je potřeba dost velká. Hrozny jde uložit na slámě, rákosu, 
popř. na jiném materiálu, který je vzdušný a savý. V jižních 
státech Evropy se používá korková drť.

Další možnost je hrozny zavěsit. Tato technologie vyka-
zuje nejlepší výsledky, hrozen neleží a má možnost sesychat 
ze všech stran.  Jak jsem již zmínil v začátku, hrozny podle 
vinařského zákona by měly být uloženy minimálně 3 měsíce 
a cukernatost při lisování by měla být 27o ČNM.

Já jsem začal s výrobou slámových vín v roce 2004. Je-
likož nevlastním vinice, tak jsem musel hrozny nakupovat 
a mám možnost vybírat si ve vinici jen hrozny, které jsou 
vhodné pro tuto výrobu.

Sběr  a zpracování

Důležité je, aby byly hrozny ve vinici zdravé, a to, jak se 
s nimi zachází při sběru a jejich ukládání. Pomačkaný hro-
zen dlouho nevydrží, začne plesnivět, hnít a toto se rozšiřuje 
i na ostatní bobule. Na uskladněné hrozny nepoužívám žád-
ný ochranný přípravek. Je dobré, když v prostorách může být 
průvan. Důležitá je i venkovní teplota, tak aby vzduch byl co 
nejsušší. Hrozny se musí neustále kontrolovat a napadené 
bobule odstraňovat.

V prvním roce se zpracovávalo sedm odrůd. Průměrná 
cukernatost při lisování byla 42° ČNM, tzn., že v litru moštu 
bylo 42 dkg cukru. V dalších letech průměrná cukernatost šla 
nahoru. Toto je odvislé od délky ležení hroznu, jejich vysychá-
ní. Toto si můžu dovolit, jen když jsou hrozny zdravé.

Zpracování-lisování je daleko náročnější než u běžné 
výroby. Mošt, protože je velmi hustý pro velký obsah cukru, 
těžko sedimentuje a to je problém, aby se odstranily části-
ce z lisování, které by mohly ovlivnit čistotu chuti výsledné-
ho vína. Kvasný proces takto vylisovaného moštu může pro-
bíhat rychle nebo pomalu. Je otázkou, jaký způsob si vinař 
zvolí. Mošt se může zakvasit čistou kulturou vinných kvasi-
nek.

Při kvašení je dobré udělat čas od času rozbor, abychom 
měli přehled, kolik je ve víně alkoholu a kolik zbytkového cuk-
ru. Moje slámová vína mívají od 10−12 objemových % alko-
holu.

Po dokvašení se víno fi ltruje, školí a neustále se sledují 
jeho senzorické vlastnosti. Vína lahvuji až po jednom roce od 
jeho výroby, kdy by jeho stabilita měla být již zajištěna. Víno 
se lahvuje do lahví 0,2 a někdy i 0,35 l. Při výrobě mých slá-
mových vín bývá výlisnost, tj. množství moštu ze 100 kg hroz-
nu, od 13 do 18 litrů.

Při výrobě běžných vín je výlisnost 65 litrů.
Na našem trhu se objevují slámová vína, kdy jejich výlis-

nost bývá i 30 l ze 100 kg hroznů.
Důležitý znak u slámových vín je bezcukerný extrakt. 

První ročníky slámového vína se u mých vín pohybovaly ko-
lem 50 g/l, nyní jsou vzorky, které se blíží 100 g/l. Proč je dů-
ležitý bezcukerný extrakt – plnost vína, celkový dojem by u ta-
kových vín měl být na vjem dost dlouhý, a ne po napití hned 
zmizet.

Distribuce a značení

Zákon o vinařství vyžaduje z těchto údajů jen uvedení
alkoholu na etiketě, a tak si zatím zákazník může těžko volit, 
které víno slámové si vybrat.

Od počátku distribuce svých slámových vín na etiketě 
uvádím jak alkohol, tak zbytkový cukr v g/l, tak i bezcuker-
ný extrakt v g/l.

A kdo se ve víně vyzná, tak to dokáže ocenit a má před-
stavu, jak si takové víno otevře láhev vypadá.

Protože tato vína jsou na našem trhu stále ještě novin-
kou, je diskuze, co by bylo optimální, co se týče hodnot – alko-
hol, zbytkový cukr, bezcukerný extrakt, kyselina.

Rozsah alkoholu od 8 obj. % − 15 obj. %, zbytkový cukr 
od 70 g/l −300 g/l, bezcukerný extrakt od 25 g/l−100 g/l.

Mnou vyráběná slámová vína ročníky 2004−2006, roč-
ník 2007 se teprve rodí, ukazatele již zmíněné jsou následu-
jící: alkohol 10 obj. % − 11,5 obj. %, zbytkový cukr 130 g/l − 
200 g/l bezcukerný extrakt − 50−100 g/l.

Je to dosti vysoko položená laťka, ale snažím se ji udržet, 
čas dává za pravdu, že se tato cesta vyplácí. �
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Českomoravský svaz mlékárenský, VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská 
Kroměříž a KROMILK spol. s. r.o. Kroměříž 

pod záštitou Města Kroměříž 
Vás zvou na 

III. ročníkIII. ročník

ODBORNOU KONFERENCIODBORNOU KONFERENCI
SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍSE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

III. ročník

ODBORNOU KONFERENCI
SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

která se koná v Kroměříži ve dnech 8.- 9. října 2008

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 573 338 752
ANEBO ZAŠLETE DOTAZ NA E-MAIL: SEKRETARIAT@KROMILK.CZ

Generální sponzoři:

PĚKNÝ-UNIMEX:
V PRŮMYSLU JE BUDOUCNOST

Pěkný-Unimex s. r. o.
Areál Tesla Hloubětín

Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9
Tel./fax: 284 811 130
 www.pekny-unimex.cz

Společnost Pěkný-Unimex s.r.o. je přední hráč na českém a slovenském trhu 
s kořením, který nepřetržitě investuje do vývoje své průmyslové produkce. 
Po sloučení se společností Prymat se Pěkný-Unimex zaměřuje především na 
koření a přísady pro masný průmysl a ostatní potravinářské obory. 

Největší důraz klade společnost Pěkný-Unimex na vývoj svého 
produktového portfolia, které má svůj základ vytvořený na potřebách 
klientů. 
Pěkný-Unimex provádí neustálé dynamické investice do nových 
technologií.    
Hlavním pilířem úspěchu nejvyšší kvality produktů společnosti
Pěkný-Unimex je bezpečnost a zdravotní nezávadnost.
Garance bezpečnosti výrobního procesu je zajištěna nepřetržitou 
kontrolou – vstupní kontrola surovin, mezioperační kontrola polotovaru 
a výstupní kontrola finálního produktu. Dochází k neustálému zlepšování 
systému HACCP a zavádění nových technologií.
Společnost vyrábí v souladu s mezinárodními potravinářskými standardy 
a je držitelem těchto certifikátů: 

 IFS, ISO 9001, ISO 14001, EMAS II

www.pekny-unimex.cz
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Úspěch
podložený

kvalitou
Doc. Ing. JAROSLAV ČEPIČKA, CSc.,

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ
A SLADAŘSKÝ, a. s.

Rok 2007 byl pro české pivovarství a sladařství všeobecně 
hodnocen jako úspěšný. Celkový výstav piva 19,9 milio-

nu hektolitrů piva sice těsně nepřekročil očekávanou hranici 
20 milionů, přesto znamenal zvýšení produkce oproti před-
chozímu roku o téměř 110 tisíc hektolitrů. Je pochopitelné, 
že nejvíce se na dosažené produkci podílely největší pivovar-
ské společnosti působící na našem území. Je však bezesporu 
sympatické, že zvýšený výstav vykázala i řada malých nezá-
vislých pivovarů. Ještě větší meziroční nárůst produkce vy-
kázaly české a moravské sladovny, když vyrobily v roce 2007 
historicky největší objem sladu ve výši 527,5 tisíc tun, a to 
i přes relativně nepříznivé klimatické podmínky pro sklizeň 
ječmene. I zde se na vysoké produkci podílely především vel-
ké sladovny. V produkci chmele, na rozdíl od produkce piva 
a sladu, bylo dosaženo mnohem skromnějšího zvýšení výro-
by. Podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského bylo v minulém roce v České republice vyro-
beno 5 630 tun chmele. Oproti velmi špatnému roku 2006 se 
sice jednalo o mírný nárůst, ale proti roku 2005 to znamenalo 
produkci nižší, o 28,1 %. Nejvíce, 4 563 t, se vyrobilo v žatec-
ké chmelařské oblasti, zbytek na Úštěcku a na Tršicku.

Česká republika patří tradičně mezi významné produ-
centy nejen piva, ale i jeho základních surovin, tedy sladu 
a chmele. Jedinečnost českého piva vyplynula z historického 
vývoje a je podmíněna řadou faktorů, k nimž patří zejména 
mimořádně příznivé podmínky pro pěstování sladovnického 
ječmene a chmele na jedné straně a um, zaujetí a vysoká od-
borná úroveň získaná systematickým vzděláváním pracov-
níků na českých pivovarských zemědělských školách všech 
stupňů.

Kvalita potravin i výchozích zemědělských produktů je 
v současné době v popředí zájmu nejen výzkumných, zdra-
votních, kontrolních a dalších institucí, ale především praxe. 
Stále rostoucí uvědomění občanské veřejnosti v oblasti zdraví 
a výživy, spolu s cílenou snahou ochrany spotřebitele, nutí vý-
robce věnovat mimořádnou pozornost kvalitě výchozích su-
rovin a hotových výrobků. Bezpečnost potravin, jak z hledis-
ka zdravotní nezávadnosti, tak z hlediska nutriční hodnoty, 

jsou dnes aspekty mimořádné důležitosti. S neustále se zvy-
šující úrovní instrumentálních technik se zvyšuje i schopnost 
analyzovat v potravinách a nápojích stále širší rozsah látek, 
a to i těch, které jsou přítomny v minimálních koncentracích. 
Dynamicky se rozvíjející pokroky ve znalostech chemických 
a biochemických procesů probíhajících v potravinách během 
výroby a následně při skladování a transportu přinášejí stá-
le nové poznatky, které je nutno v součinnosti s dosavadními 
znalostmi zahrnout nejen do modernizace technologických 
postupů, ale vhodně s nimi seznamovat i spotřebitelskou ve-
řejnost. 

V tomto smyslu je zaměřen i výzkum podporovaný nej-
vyššími institucemi, jako je tomu v případě 7. Rámcového 
programu, nástroje EU pro fi nancování a rozvoj výzkumu 
v letech 2007 až 2013, kde jedním z prioritních témat jsou 
„Potraviny, zemědělství a biotechnologie“. Předpokládaný-
mi výstupy tohoto výzkumu je vývoj nových, zdravotně příz-
nivějších a konkurenceschopných výrobků. Do výzkumu jsou 
integrovány oblasti bezpečnosti potravin a potravních řetěz-
ců, na spotřebitelské preference a na vlivy potravin a výživy 
na lidské zdraví. Výzkumné aktivity v oblasti potravinářských 
technologií jsou dále významně podporovány i tuzemskými 
grantovými agenturami a zainteresovanými ministerstvy. 

Výzkumné instituce v České republice, oborové vý-
zkumné ústavy jako Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 
Chmelařský Institut v Žatci, Zemědělský výzkumný ústav 
Kroměříž a další, tak pracoviště vysokých škol, např. ústavy 
Potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze, 
Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické uni-
verzity v Brně, Fakulty chemické Vysokého učení technické-
ho v Brně, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních 
zdrojů České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty chemic-
ké Karlovy univerzity v Praze a další, Mikrobiologický ústav 
České akademie věd v Praze, spolupracující více či méně úzce 
s pivovarníky, sladaři a chmelaři se výše uvedeného výzkumu 
účastní v nemalé míře. O vysoké úrovni výzkumu v pivovar-
ském oboru svědčí mimo jiné skutečnost, že v hodnocení ně-
kolika set právnických subjektů, přijímajících dotace ze všech 
ministerstev, Akademie věd ČR a Grantové Agentury ČR, za-
bývajících se výzkumem v roce 2006, podle metodiky hodno-
cení výzkumu a vývoje schválené Radou vlády pro vědu a vý-
zkum, byl v 1. etapě hodnocení Výzkumný ústav pivovarský 
a sladařský, a. s., vyhodnocen jako nejlepší výzkumná organi-
zace podnikající v zemědělství a potravinářství v roce 2006.

Vysoká kvalita českého sladu se odráží i v zájmu o je-
ho export. V roce 2007 se podařilo sladařům vyvézt do více 
než 20 zemí celkem 224,7 tisíce tun, což představuje 42,6 % 

Nastírání ječmene ke klíčení v pneumatické sladovně (archiv 
ČSPS)
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celkové produkce sladu v ČR. Základním požadavkem výro-
by kvalitního sladu je jakostní sladařský ječmen. Současnými 
světovými i evropskými požadavky na kvalitu sladovnického 
ječmene jsou preferovány ječmeny se silnou enzymovou akti-
vitou, s vysokým obsahem extraktu a vysokým stupněm dosa-
žitelného prokvašení. Příkladem je odrůda Prestige. Naopak 
nižší stupeň rozluštění a nižší úroveň prokvašení poskytují 
piva s vyšším zbytkovým, tj. neprokvašeným, extraktem a tím 
piva se silnější plností chuti, což je typickým znakem české-
ho piva. Příkladem jsou starší odrůdy Amulet a Tolar, vhodné 
pro jeho výrobu. Začínají se pěstovat i nové vhodné odrůdy 
Aksamit, Blaník, Bojos.

Sladovacím procesem se z ječmene vyrobí slad, jehož 
hlavními jakostními parametry jsou obsah extraktu, cytoly-
tické a proteolytické rozluštění, homogenita, složení sladiny 
a vliv na koloidní a senzorickou stabilitu piva. Kromě toho 
se sledují i další parametry jako diastatická mohutnost cha-
rakterizující zcukřovací schopnost sladu, dosažitelný stupeň 
prokvašení ukazující, jaký podíl extraktu sladu jsou schopny 
kvasinky využít, obsah polyfenolových látek s antioxidačními 
účinky na jedné straně a náchylností k tvorbě zákalů na dru-
hé straně, aktivita oxidoredukčních enzymů katalyzujících 
nežádoucí oxidační reakce, případně i obsah prekurzorů sen-
zoricky nepříznivých látek. Tradičně v českých sladovnách 
převažuje výroba světlého sladu plzeňského typu, vhodného 
pro výrobu ležáckých piv. Pouze 2 % z celkového množství vy-
robeného sladu představují tmavé slady mnichovského typu 

a speciální slady, diastatický, karamelový a barevný, používa-
né pro výrobu tmavých piv, a minimální množství pšeničného 
sladu pro výrobu svrchně kvašených pšeničných piv. 

Slady vyráběné v českých sladovnách představují vyso-
ký standard kvality u sledovaných parametrů. Vysoká jakost 
spolu s širokým sortimentem zpracovávaných odrůd ječme-
ne a tím i bohatou nabídkou sladů různých vlastností jsou 
schopny splnit i nejnáročnější požadavky domácích i zahra-
ničních pivovarů. Předpokládá se, že příznivý trend v zájmu 
o český slad bude pokračovat i v dalších letech. 

Na loňské produkci chmele v ČR se tradičně nejvíce po-
dílela nejlepší světová jemná aromatická odrůda Žatecký po-
loraný červeňák s 81% podílem a průměrným výnosem pod
1 t/ha. Přesto tato odrůda zaznamenala propad a její produk-
ce v roce 2007 není schopna pokrýt poptávku po této odrůdě 
ve světě. Způsobily to nejen nepříznivé klimatické podmínky 
v posledních letech, ale též nedostatečné investice do obno-
vy chmelnic. Výsledky loňské sklizně dalších českých odrůd 
jsou považovány za uspokojivé. Nejlepší výsledky byly dosa-
ženy u odrůdy Sládek – 488 t s průměrným výnosem 2,3 t/ha. 
Produkce odrůdy Premiant s 424 t a průměrným výnosem 
1,7 byla v roce 2007 ovlivněna velkým podílem výsazů. Pro-
dukce nové odrůdy Agnus činila 120 t s průměrným výnosem
2,35 t/ha.

Obsah α-hořkých kyselin u Žateckého poloraného čer-
veňáku byl v roce 2007 opět pod dlouhodobým průměrem
3,3 %, když v průměru činil pouze 2,9 %. Bylo sice dosaže-
no vyššího průměru než v roce 2006, ale pro chmelaře i pivo-
varníky to nebyly příznivé hodnoty. U ostatních pěstovaných 
odrůd se průměr obsahu α-hořkých kyselin pohyboval okolo 
dlouhodobého průměru. Když hlavní oceňovanou vlastností 
žateckých chmelů je jejich jemné aroma, zvýšení obsahu α-
hořkých kyselin bude i nadále jedním z hlavních úkolů šlech-
titelů a výzkumníků. 

Světová produkce chmele v roce 2007 činila 89 ti-
síc tun s obsahem 7,5 tisíci tun α-hořkých kyselin. Pro rok 
2008 se odhaduje potřeba 8,3 tisíce tun α-hořkých kyselin, 
což již dnes znamená defi cit ve výši 800 t α-hořkých kyse-
lin. Kromě toho se dalších přibližně 200 t α-hořkých kyse-
lin využije mimo pivovarský průmysl, což dále zvýší již tak 
nepříjemný defi cit. Znamená to, že současná světová pro-
dukce chmele není schopna pokrýt aktuální poptávku po 
chmelu. Předpokládaný další růst celosvětové výroby piva 
může způsobit, že disproporce mezi produkcí a potřebou
chmele bude v dalších letech pokračovat. Tato situace mo-
tivuje k rozšiřování produkce odrůd s vysokým obsahem 

Klíčící ječmen v humnové sladovně (archiv ČSPS)

Graf ČSPS Graf ČSPS
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α-hořkých kyselin, což dále zvyšuje tlak na aromatické od-
růdy, u kterých je dosahováno nižších tržeb z hektaru, což 
českým chmelařům ještě více komplikuje jejich situaci do 
budoucna.

Rozepisovat se o kvalitě českého piva by bylo téměř no-
šením dříví do lesa. Stále se navyšující zájem ve světě o české 
pivo, a to i v zemích, kde produkce a spotřeba piva klesá, je 
tím nejlepším důkazem jeho vynikajících senzorických vlast-
ností. Charakteristickými parametry českého piva je zlatavá 
barva střední až vyšší intenzity, slabé až střední aroma svět-
lého sladu a jemného a po nalití jiskrnost a kompaktní bílá 
pěna. V chuti převládá sladová a chmelová příchuť bez vedlej-
ších cizích chutí a vůní. Plnost chuti je střední až vysoká díky 
obsahu nezkvašených zbytků extraktu. Nižší míra prokvaše-
ní souvisí i s nižším obsahem alkoholu. Pivo vykazuje střed-
ní až vyšší říz s pozvolným uvolňováním oxidu uhličitého. Ty-
pickou vlastností českého piva je dále střední až vyšší hořkost 
s delší dobou doznívání. Hořkost zůstává v ústech déle a pů-
sobí delší dobu na chuťové buňky, podporuje proces trávení 
a zároveň pobízí k dalšímu napití. Z fyzikálně-chemických 
parametrů je pro české pivo charakteristický i vyšší obsah po-
lyfenolových látek a vyšší pH. Celkově tak české pivo vykazuje 
vysoký stupeň pitelnosti.

Uvedené vlastnosti českého piva jsou příčinou stále ros-
toucího exportu, který v roce 2007 dosáhl rekordní výše 3,6 
milionu hektolitrů. Až na malé výjimky prakticky všechny 
české pivovary vyvážejí část své produkce. V současnosti je 
naše republika devátým největším exportérem piva na světě 
a odborné prognózy předpokládají v nejbližších letech další 
růst exportu. Relativně konzervativní tuzemský trh piva vy-
kazuje přes určitou stagnaci v konzumaci výčepních piv ros-
toucí popularitu ležáků, tedy „jedenáctek“ a „dvanáctek“. 
Podíl ostatních piv, zahrnujících piva speciální, nealkoho-
lická, též roste. Zásluhu na tom má především stále rostoucí 
spotřeba nealkoholických piv, nejen díky rozšiřující se nabíd-
ce těchto piv, ale především díky jejich stále rostoucí kvalitě. 
Loňský meziroční nárůst produkce o více než 50 % způsobil, 
že výroba nealkoholického piva se za posledních osm let více 
než zčtyřnásobila.

Za velmi cennou je považována skutečnost, že i přes vý-
razné změny v životním stylu si pivo udrželo svou popularitu 
a společnost jej obecně vnímá jako významný fenomén, který 
napomáhá image České republiky v zahraničí, a v naší zemi 
zůstává přirozenou součástí životního stylu, tradice a národ-
ní hrdosti.

České pivo je fenoménem doma i významným vyslan-

cem České republiky v zahraničí. Odborné průzkumy upo-
zornily na skutečnost, že vedle historických a architektonic-
kých památek je české pivo největším lákadlem k návštěvě 
České republiky. A to díky trvale vysoké kvalitě našeho piva, 
jeho stále rostoucí image a v neposlední řadě též díky schop-
nostem českých pivovarníků pivo úspěšně nabízet na domá-
cím i zahraničním trhu.

Český pivovarský průmysl, sladařství i pivovarství, v úz-
ké spolupráci s chmelařstvím, bude v nejbližších letech po-
kračovat v růstu produkce a celkovém rozvoji. Své dosavadní 
postavení mezi významnými výrobci sladu a největšími ex-
portéry piva na světě si nejen udrží, ale i dále upevní.

 Prameny:

1.  Zpráva o českém pivovarství a sladařství, Český svaz pi-
vovarů a sladoven, 2007

2.  Tiskové zprávy a informace, PORT s. r. o. a Český svaz pi-
vovarů a sladoven, 2008

3.  J. Prugar a kol.: Kvalita rostlinných produktů na prahu 
3. tisíciletí, VÚPS, 2008

4.  Sklizeň chmele v České republice a ve světě v roce 2007, 
Kvasný průmysl 54, 3, 2008

5.  Statistické přehledy 2007, Obchodní útvar VÚPS, 2008
6. Pivovarský kalendář 2008, VÚPS, 2008
7.  Chmelařská ročenka 2008, VÚPS, 2008 �

Graf ČSPS Graf ČSPS

Kontrola čiření piva v ležáckém sklepě (archiv ČSPS)
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duben 2008

od zahájení výrobního programu porážky a zpracování drůbeže v Moravských Budějovicích

50 let

  odstraněním tukové vrstvy získáte jogurt 
s nižším obsahem tuku cca 0,5 %

  přírodní živý jogurt bez přídavku škrobu 
a jiných stabilizátorů a konzervantů

  s vyšším obsahem vápníku a bílkovin

  vysoký obsah čistých mléčných kultur, 
pro dobrou funkci trávení především
po léčbě antibiotik

živý
jogurt

Společnost Agro-la s r. o. získala zn. KLASA v roce 2004, a v roce 2007 ocenění Chutná hezky jihočesky pro ovocné jogurty.
Pod zn. Agrola nás najdete v obchodních řetězcích Tesco, Hypernova a Albert, pro ostatní řetězce vyrábíme pod zn. Madeta.

AGRO-LA spol. s r. o.
Jiráskovo předměstí 630/111

Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 011-2, fax: 384 320 558

E-mail: agrola@agrola.cz
www.agrola.cz

Jediné zeleninové jogurty
na českém trhu
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50. výročí 
zahájení porážky 

a zpracování 
drůbeže 

v Moravských 
Budějovicích

Dne 25. dubna 2008 oslavila společnost Drůbež-Vysočina 
spol. s r. o. ve slavnostním prostředí zámku v Jaroměři-

cích nad Rokytnou padesáté výročí zahájení výrobního pro-
gramu porážky a zpracování drůbeže v provozu v Moravských 
Budějovicích. Tohoto setkání se zúčastnila řada významných 
hostů, jako např.: Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina,
Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR, Vlas-

timil Bařinka, starosta města Moravské Budějovice, Morten 
Lindholst, spolumajitel dánské společnosti LINCO a další 
čestní hosté, a zejména pak obchodní partneři a přátelé osla-
vující fi rmy. 

Oboru drůbežářství v provozu v Moravských Budějo-
vicích předcházela celá řada jiných potravinářských aktivit. 
Zprvu zde byla výroba likérů, majonéz, pak třídírna a vytlou-
kárna vajec. V roce 1958 však výrobní proces vykrystalizo-
val a porážka drůbeže zde začala psát svou historii. Začát-
ky podrobně zachycuje „kniha vzpomínek“ prvního ředitele 
provozu, pana Bohumíra Horáka, který ji ve své prozíravosti 
sepsal, a která v současné době slouží jako vítaný zdroj infor-
mací o tehdejších poměrech. Dnes lze jen těžko uvěřit tomu, 
za jakých podmínek se kdysi na porážce pracovalo. Poráže-
ní kuřat se provádělo doslova „na koleně“. Omračování pro-
bíhalo ručně, poté se jednotlivé kusy napařovaly v kbelících 
a opět ručně ovládaná mechanika je zbavovala peří. Už teh-
dy se drůbež distribuovala také nezamražená, ale nekucha-

Průčelí závodu společnosti Drůbež-Vysočina spol. s r. o. v Moravských Budějovicích
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ná, s běháky, krkem a hlavou, a to nejenom v rámci morav-
skobudějovického regionu, ale i do vzdálenějších míst, např. 
do Prahy. Tímto způsobem se poráželo a zpracovávalo 400 až 
500 ks drůbeže denně. Srovnejme to s dnešními čtyřmi a půl 
tisíci kusy za hodinu, s náročností výrobního procesu, zejmé-
na pak po stránce hygienické, veterinární a samozřejmě také 
z hlediska produkce tržního sortimentu.

Tehdejší provoz v Moravských Budějovicích, tehdy pod 
vedením Jihlavských drůbežářských závodů n. p., se tedy 
v dubnu roku 1958 začlenil do rozvíjejícího se drůbežářské-
ho oboru. Od tohoto okamžiku kráčí pěti desetiletími. Stej-
ně jako v ostatních oborech podnikání se zde střídala období 
šťastná s méně šťastnými, plodná s méně plodnými, úspěšná 
s méně úspěšnými. Začátky byly provázeny nejprve mírným, 
v 60. letech pak razantním technologickým, technickým a ob-
chodním rozvojem, ale to už pod vedením Jihomoravských 
drůbežářských závodů, s. p., Velké Pavlovice – největšího 
drůbežářského podniku tehdejší doby, jako závod 04 Morav-
ské Budějovice. Drůbežářský průmysl jako mladý obor měl
v té době silnou podporu ze strany Ministerstva zemědělství, 
a proto se rozvíjel přímo mílovými kroky. 

Závažné změny se pro závod v Moravských Budějovi-
cích začaly dít krátce po revoluci v roce 1989. Devadesátá léta 
minulého století přinesla příznivé podmínky pro rozvoj sou-
kromého podnikání v České republice, avšak současně hroz-
bu pro rozvoj provozu v Moravských Budějovicích. Hlavním 
záměrem tehdejšího vedení bylo ukončit výrobu v prosperují-
cím podniku a využít výrobní prostory pouze k distribučním 
účelům. Aby se zabránilo takovému osudu, byl tento provoz

k 1. dubnu 1994 zprivatizován a vznikla akciová společnost 
Drůbež–Vejce. Již tehdy byl iniciátorem celého procesu pře-
měny současný jednatel společnosti, pan Bohuslav Čtverá-
ček.

Dalším významným mezníkem byl rok 2002. Tehdej-
ší majitel akciové společnosti hodlal podnik prodat. I teh-
dy se chopil iniciativy pan Bohuslav Čtveráček. Po dlouhých 
a důkladných úvahách, do kterých zasvětil všechny své blíz-
ké, bylo rozhodnuto, že provoz odkoupí a společně vybudují 
rodinnou fi rmu. Dědictví, které, jak doufal, se bude předávat 
z pokolení na pokolení. A tak vznikla v září 2002 nová spo-
lečnost Drůbež-Vysočina spol. s r. o., se sídlem v Moravských 
Budějovicích, která nejen drůbežářskou výrobu zachovala, 
ale neustále ji rozvíjí.

Její začátky rozhodně nebyly snadné. Vedle zabezpeče-
ní vlastního odkupu areálu šlo také o zabezpečení suroviny 
na porážku, uvedení technologických zařízení do provozu-
schopného stavu, zabezpečení odbytu a přípravu celého zá-
vodu na vstup ČR do EU. 

Postupně bylo tedy navázáno na dlouholetou tradici
výroby kvalitních drůbežích výrobků, masných výrobků 
a uzenin z Moravských Budějovic. Během uplynulých již 
skoro šesti let se společnosti Drůbež-Vysočina podařilo do-
sáhnout nemalých úspěchů. Byl vybudován konkurence-
schopný a životaschopný výrobní podnik s vysokou kvalitou 
nabízeného sortimentu. Podařilo se zabezpečit vlastní su-
rovinovou základnu a připravit provoz na fungování v pod-
mínkách trhu EU. Společnost získala ocenění značkou kva-
lity Klasa pro 12 výrobků, byla zahájena produkce celé řady 
bezlepkových a přirozeně bezlepkových výrobků a úspěšně 
byla vybudována nová corporate identity. 

Nynějším prioritním cílem společnosti je produkovat 
v areálu výrobního závodu v Moravských Budějovicích kvalit-
ní výrobky a nabízet je ve spojení s kvalitními službami a tím 
obstát v tvrdé konkurenci. Nedílnou součástí úspěchu drůbe-
žářského a jiných potravinářských odvětví je také udržování 
plnohodnotných, seriózních a oboustranně uznávaných do-
davatelsko-odběratelských vztahů. Celkové úsilí je dále pový-
šeno trvalou snahou propagovat a být náležitě hrdý na český 
potravinářský průmysl a jeho produkty. A také usilovat o jeho 
podporu a uznání, kterou často postrádá, ale kterou si beze-
sporu zaslouží. Redakce

�

Ing. Vladimír Čtveráček, ACCA, generální ředitel a jednatel 
společnosti při slavnostním projevu

Bohuslav Čtveráček (uprostřed), zakladatel nynější společ-
nosti, s hejtmanem kraje Vysočina RNDr. Milošem Vystrčilem 
(vlevo)  a senátorem Vítězslavem Jonášem
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Výskyt
trans mastných 

kyselin
v pražské tržní síti

RNDr. ZDENKA KOPICOVÁ, CSc.,
VÚPP Praha,

Doc. Ing. JIŘÍ BRÁT, CSc.,
PTZ NELAHOZEVES

Od 1. ledna 2006 byla v USA a Kanadě uzákoněna po-
vinnost uvádět v obchodech na obalech potravin údaje 

o trans-nenasycených a nasycených mastných kyselinách, 
které jsou v prodávané potravině obsaženy. Již delší dobu 
je známo, že trans mastné kyseliny jsou nežádoucí složkou 
potravy, které se do ní mohou dostávat z různých zdrojů. 
Jedním z nich jsou tukové suroviny, které prošly procesem 
parciální hydrogenace tuků a olejů. Trans mastné kyseliny 
mohou být rovněž přirozeného původu. Vznikají jako vedlej-
ší produkt ztužování nenasycených mastných kyselin v za-
žívacím traktu přežvýkavců. První margarín byl vyroben již 
roku 1869 z loje jako náhražka drahého a méně odolného 
másla ve Francii. Trans mastné kyseliny nebyly v historic-
kých počátcích v margarínech přítomny, nebo pouze v men-
ším množství, které odpovídalo jejich přirozenému obsahu 
v loji. Průmyslová výroba nastala kolem roku 1872 v Nizo-
zemí a hlavní rozšíření potom nastalo až na počátku 20. sto-
letí. Výhodou margarínů byla jejich vyšší tepelná odolnost 
hlavně při smažení, menší sklon k žluknutí a delší sklado-
vatelnost.

V počátcích přispěli k šíření spotřeby margarínů též 
lékaři, kteří vyzdvihovali jejich přednosti proti používání
živočišných tuků při prevenci kardiovaskulárních chorob. 
Teprve později bylo zjištěno, že trans mastné kyseliny pří-
tomné v hydrogenovaných tucích riziko kardiovaskulárních 
nemocí naopak zvyšují, a to dokonce více než nasycené mast-
né kyseliny. Je však stále ještě nezodpovězenou otázkou, kde 
leží přesná hranice mezi pozitivním snížením konzuma-
ce nasycených mastných kyselin na jedné straně a negativ-
ním zvýšením příjmu trans mastných kyselin. Konzumaci 
nasycených a trans mastných kyselin je nutno vždy sledovat 
jako celek, v němž trans mastné kyseliny hrají o něco větší 
negativní roli. Rozhodující je vždy celkové složení výrobků.

Trans kyseliny jsou obsaženy také v přírodním mléčném 
tuku, avšak v daleko menší míře. Ve vzorcích másla činí je-
jich obsah 2−5 %. Máme tedy dlouhou historii konzuma-
ce trans mastných kyselin. Než byla zaměřena na tyto látky 
pozornost v rámci výživy a následně potravinářských tech-
nologií, obsahovaly některé margaríny v minulosti až 50 % 
těchto kyselin. V současné době, kdy se obsah trans izome-
rů mastných kyselin pečlivě sleduje, jsou vyvíjeny nové tech-
nologie přípravy pevných tuků na pečení a smažení a obsah 
trans mastných kyselin se v nich rapidně snížil, takže podle 
doporučení Mezinárodní margarínové asociace (IMACE) by 
jich měly roztíratelné tuky obsahovat maximálně 1 % a tu-
ky určené pro průmyslové aplikace maximálně 5 %. IMACE
aktualizovala část doporučení v listopadu 2007 a vyzvala své 
členy, kteří dodávají suroviny svým průmyslovým odběra-
telům, snížit obsah TFA na 2 % (vztaženo na tuk) v těchto 
surovinách. Doporučení české Společnosti pro výživu pro 
celkový denní příjem je 30 % energetických pro tuky, z to-
ho 10 % nasycených, 14 % mononenasycených a 6 % poly-
nenasycených mastných kyselin. Podle WHO/FAO by kon-
zumace trans mastných kyselin měla být pod 1 % a konzu-
mace nasycených mastných kyselin do 10 % energetických. 
Doporučený příjem trans mastných kyselin lze v dnešní 
době již dodržet, u nasycených mastných kyselin přetrvává 
dosud problém. 

V našich podmínkách jsou tyto tuky distribuovány 
hlavně v nákupních řetězcích a na některých je dokonce tato 
dedikace označena. Do roku 2004 bylo možno pozorovat, že 
obsah trans mastných kyselin v pokrmových tucích přesa-
hoval i 20 % z celkového množství mastných kyselin. V po-
sledních dvou letech se situace rapidně zlepšuje, tak jak se 
děje po celém světě díky novým pokrokovým metodám pří-
pravy pevných tuků.

Snažili jsme se zmonitorovat aktuální situaci z hlediska 
konzumace trans mastných kyselin naší populací na českém 
trhu a nakoupili jsme v pražské tržní síti 20 nejvíce použí-
vaných roztíratelných tuků a pokrmových tuků na smažení, 
ve kterých jsme analyzovali procentické zastoupení všech 
mastných kyselin s hlavním zaměřením na trans izomery.

Stanovení mastných kyselin se nejběžněji provádí me-
todou kapilární plynové chromatografi e, kdy mastné kyseli-
ny jsou stanoveny ve formě svých methylesterů. Transesteri-
fi kaci analyzovaných olejů je možno provádět kyselou nebo 
alkalickou metodou a takto vzniklé methylestery jsou potom 
analyzovány na kapilárních polárních kolonách pomocí ply-
nové chromatografi e. 

Naše laboratoř je vybavena novým plynovým chroma-
tografem fi rmy Agilent 6890N s vysoce polární 100m kolo-
nou opatřenou 88% kyanopropyl-aryl siloxanovou stacio-
nární fází, která je nejvhodnější pro nejpřesnější stanovení 
trans izomerů mastných kyselin. V zakoupených tucích bylo 
nejprve stanoveno procento vody a porovnáno s údaji, uve-
denými na obalech. Následně byla provedena alkalická trans-
esterifi kace pomocí 0,2% methanolického KOH, vytřepání 
do diethyletheru a důkladná neutralizace získaných methyl-
esterů. Konečná analýza methylesterů byla potom provede-
na metodou kapilární plynové chromatografi e s nástřikem 
Split a s plamenoionizační detekcí FID. Teplotní program 
kolony byl od 160° do 240 °C, celková délka analýzy na 
100m koloně byla 55 minut. 

Následující tabulka obsahuje výsledky stanovení trans  
mastných kyselin a několika dalších potravinářsky zajíma-
vých kyselin ve 20 vzorcích pokrmových tuků (první tři vý-
robky v tabulce), stejně jako dalších roztíratelných tuků 
(ostatní výrobky v tabulce) zakoupených v prodejnách Lidl 
a Albert v pražské tržní síti na jaře roku 2007.

RNDr. Zdenka Kopicová, CSc.,  Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.



53
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
0

8
i n f o r m a c e

Název vzorku Výrobce
 

Tuk  
deklarován 

%

Tuk 
nalezen

%

∑
trans MK

%

∑
nasycené 

MK %

Kyselina 
olejová

%

Kyselina 
linolová

%

Kyselina
α-lino-

lenová %

CERES soft Setuza ČR Neuvedeno 97,0 0,72 45,59 41,09 10,80 0,83

OMEGA jedlý 
pokrmový Setuza ČR Neuvedeno 99,1 4,54 50,89 35,19 8,15 0,34

TUK na smažení
Vyrobeno 
pro Lidl, 
původ ČR

Neuvedeno 99,2 4,31 52,22 33,64 8,22 0,33

STELLA extra Setuza ČR 80 81,6 1,60 46,65 36,79 11,19 1,51

Baking 
margaríne Setuza ČR 60 60,1 1,75 47,84 31,88 16,32 0,54

DIANA light Setuza ČR 40 39,1 1,34 28,43 31,05 36,62 1,47

RAMA Classic Unilever 
ČR, s. r. o 70 70,4 0,16 32,54 43,36 16,75 4,23

FLORA nové 
složení

Unilever 
ČR, s. r. o. 70 70,6 0,33 19,71 25,78 45,92 5,94

HERA Unilever 
ČR, s. r. o. 75 75,9 0,27 43,59 39,15 11,11 3,36

PERLA
Zlaté Ráno

Unilever 
ČR, s. r. o. 74 71,5 1,03 43,93 38,07 11,80 2,98

PERLA Plus 
vitaminy

Unilever 
ČR, s. r. o 40 39,3 0,25 28,47 46,85 15,46 4,29

PERLA Tip Unilever 
ČR, s. r. o 25 24,7 0,29 23,33 50,01 17,05 5,09

Zlatá Haná Olma ČR,
a. s. 76 74,8 0,75 46,85 37,62 9,56 2,19

Baking 
margaríne
0%

Vyrobeno 
pro Lidl, 
původ ČR

70 68,5 1,89 47,24 32,00 15,80 0,59

Rostlinný 
margarine 
SONNENREIFE

Vyrobeno 
pro Lidl, 
původ 
Německo

80 80,7 0,46 31,35 22,59 44,52 0,09

MARGARIN 
40%

Vyrobeno 
pro Lidl, 
původ 
Polsko

40 40,8 0,67 23,64 50,69 15,20 4,67

SUNNY GLADE
Dovozce 
Lidl, původ 
Polsko

25 24,7 0,31 24,11 50,81 14,95 4,95

EURO Jedlý 
rostlinný tuk
na pečení
a vaření

Royal 
Brinkers 
Slovakia

60 59,3 0,85 39,43 27,38 31,27 0,09

EURO 
Rostlinná tuková 
pomazánka

Royal 
Brinkers 
Slovakia

25 25,0 0,92 25,63 22,24 50,05 0

Tříčtvrteční 
směsný tuk
s přídavk. másla

Laktopol
a. sp.
Polsko

60 59,9 11,03 44,87 33,78 2,44 0,17

Máslo Neuvedeno 84,8 2,93 62,30 22,95 2,26 0,79
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Z tabulky vyplývá, že v 17 z 20 analyzovaných vzorků 
tuků obsah trans mastných kyselin nepřekročil 1,9 % celko-
vého obsahu kyselin. Ve dvou vzorcích bylo nalezeno 4,31 
a 4,54 % trans kyselin, jeden vzorek obsahoval 11,03 % těchto 
látek. Dále bylo ověřeno, že stometrová polární kolona s ky-
anopropylovou stacionární fází je optimální pro stanovení 
těchto látek. 

Současně s trans kyselinami jsou v tabulce uvedeny další 
mastné kyseliny, nalezené v analyzovaných tucích. Je evident-
ní, že v pokrmových tucích na smažení převažují nasycené 
mastné kyseliny, jejichž množství se blíží v některých tucích 
50 %, což jsou však stále nižší hodnoty než v případě más-
la, kde obsah nasycených mastných kyselin přesahuje 60 %. 
Co se týče nasycených mastných kyselin, se nejpříznivěji jevil 
rostlinný tuk FLORA, kde bylo nalezeno pouze 19,7 % nasy-

cených MK. Příznivé mononenasycené kyseliny, jejichž před-
stavitelem je kyselina olejová, jsou v některých tucích výrazně 
zastoupeny a jejich obsah ve většině vzorků běžně přesahuje 
30 %. Také obsah kyseliny linolové, což je omega-6 kyselina, 
v některých pomazánkových tucích a tuku FLORA dosahuje 
hodnot přes 40 %. V pokrmových tucích naproti tomu obsah 
kyseliny linolové silně klesá. 

Vzhledem k doporučením Mezinárodní margarínové 
asociace jsou tato zjištění pozitivní a lze říci, že naše obyvatel-
stvo není vystaveno ze strany konzumace margarínů a pokr-
mových tuků na českém trhu výraznému zatížení organizmu 
trans mastnými kyselinami a i z hlediska konzumace pro lid-
ský organizmus příznivých mastných kyselin je složení tuků 
na českém trhu celkově optimální. 

�

Obr. :   Chromatogram zastoupení mastných kyselin  ve vzorku směsného tuku
 

Na mezinárodním potravinářském veletrhu Salima 2008 získala fi rma

Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o.
z Velkých Karlovic

ocenění

Zlatá Salima 2008
za výrobky Valašský frgál

– hruškový, tvarohový, makový, povidlový a meruňkový.
Tyto a dalších 7 výrobků

mají rovněž národní značku kvality Klasa.

www.valasskepecivo.cz
pekarstvi.frgaly@tiscali.cz

telefon: 571 444 214
mobil  : 603 834 154
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Veletrh TOP GASTRO 
2008 upevnil

zájem a pozornost
gastronomie

v metropoli ČR

V pořadí již druhý ročník gastronomického veletrhu TOP 
GASTRO 2008, který proběhl ve dnech 14.–17. 2. 2008 

na Výstavišti Praha - Holešovice, pod záštitou pořadatele 
– společnosti Incheba Expo Praha spol. s r. o., upevnil své
postavení a poukázal na velký zájem o vytvoření komplexního
gastronomického veletrhu v metropoli země. 

Široká gastronomická přehlídka se zde konala souběžně
s mezinárodním veletrhem cestovního ruchu HOLIDAY 
WORLD a dále veletrhem golfu a golfové turistiky GOLF 
WORLD PRAGUE 2008. Kompletně, do posledních míst, 
zaplněné Výstaviště Holešovice v tomto termínu přilákalo 
více než 30 tisíc návštěvníků jak z širokých řad odborníků, 
tak rovněž hojnou účast veřejnosti, především o víkendovém 
termínu. 

Rozsahem čisté výstavní plochy, počtem vystavovatelů 
a širokou škálou nomenklatury, lze říci, že došlo ve srovnání
s loňským prvním ročníkem veletrhu k navýšení o téměř 
třetinu ve všech sledovaných parametrech. Veletrhu TOP
GASTRO 2008 se účastnilo přes 155 vystavovatelů, na hrubé 
výstavní ploše 3 588 m2, přičemž ze zahraničí jsme mohli
letos přivítat celkem 18 vystavovatelů. Znamená to, že 
byla naplněna tendence růstu a posílení potenciálu tohoto 
veletrhu a byl postaven pevný základ a předpoklad k dalšímu 
rozvoji jednotné gastronomické přehlídky v hlavním městě 
ČR. Naším cílem je i do následujících období budovat stále 
silnější postavení a zařazení gastronomického veletrhu TOP 
GASTRO mezi prestižními gastronomickými přehlídkami, 
a vybudovat tak pevnou tradici kvalitního veletrhu. 

Kladně bylo i pro tento druhý ročník hodnoceno spojení 
s veletrhem cestovního ruchu HOLIDAY WORLD a projevila 
se značná tendence k úzkému propojení tendence cestování, 
poznávání nových lokalit, spojených s touhou po objevování 
a především degustování široké škály gastronomických 
lahůdek. Významnou součástí při organizování veletrhu 
je bezpochyby bohatý doprovodný program, který dokáže 
zaujmout jak odborníky v dané problematice, tak rovněž 
přilákat a upoutat pozornost široké veřejnosti. 

Veletrhu TOP GASTRO se toto podařilo především
zásluhou odborné spolupráce se Školou kávy, s. r. o., pod jejíž 
záštitou proběhlo v rámci veletrhu semifi nále a fi nále soutěže 
Mistr Kávy 2007. Bohatou přehlídkou barmanského umění
ozdobil veletrh „Prague Cup 2008 − Festival míchaných
nápojů“. Poskytl tak širokému spektru obdivovatelů nejen
výtečnou podívanou na barmanské umění, ale rovněž 
i lahodné ochutnávky nápojů BOLS a NEALKO baru.
Potěšením pro lidské oči i chuťové buňky byla prezentace
paní Dagmar Lachmanové s programem tradičního umění 
zdobení perníčků včetně odborného výkladu samotné autorky.

Při příležitosti 2. ročníku gastronomického veletrhu zís-
kala Incheba Expo Praha možnost odborné spolupráce se 
společností Czech Carving Studio s. r. o. Díky velké podpo-
ře Hotelové školy Poděbrady a společnosti GASTRO Vaizová
s. r. o. se podařilo zapojit veletrh TOP GASTRO do chari-
tativního projektu „Kouzelné jablíčko“, jehož výtěžek zde
v Praze-Holešovicích dopomohl k překročení magického 
čtvrt milionu korun českých, které poslouží výhradně dobrým 
účelům projektu Kapka naděje.

Děkujeme tímto všem mediálním partnerům, kteří se 
podíleli na propagaci veletrhu, děkujeme všem vystavova-
telům, organizátorům doprovodných programů veletrhu 
a samozřejmě všem, kteří navštívili v tomto termínu Výsta-
viště Holešovice a shlédli přehlídky všech třech bohatých vele-
trhů. 

Velice rádi bychom Vás touto cestou informovali o termí-
nu již 3. ročníku gastronomického veletrhu TOP GASTRO
2009, který se bude konat tradičně v prostorách historické-
ho areálu Výstaviště Holešovice, souběžně s přehlídkou ces-
tovního ruchu HOLIDAY WORLD 2009, a to tentokráte
v termínu: 5. února – 8. února 2009.

Všechny Vás tímto srdečně zveme a budeme Vás
pravidelně o podrobných přípravách informovat na ofi ciál-
ních stránkách veletrhu: www.top-gastro.cz

Za organizační tým veletrhu TOP GASTRO
Bc. Lucie Krákorová

manažeka veletrhu
�



56
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
0

8
i n f o r m a c e

Havlíčkobrodské 
pivo REBEL

je věrné
regionu 

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., patří v sou-
časnosti mezi nejmodernější malé pivovary v České 

republice. Přispěla k tomu mimo jiné i poslední investice 
do moderní mycí a stáčecí linky na sudové pivo. Ta výraz-
ně zkvalitní fi nální část výroby piva REBEL. „Umožní nám 
prakticky na nulu snížit chybu lidského faktoru, k níž v mi-
nulosti mohlo docházet při mytí sudů. Linka umyje a naplní 
pivem osmdesát sudů za hodinu a je optimální pro pivovar 
naší velikosti,“ uvedl Jiří Hušek, ředitel pivovaru.

Brodský pivovar se v posledních letech zaměřil přede-
vším na zákazníky v regionu Vysočiny. Mezi jeho praktiky 
nepatří žádná mediální velkoplošná reklama, spíše krátká 
oznámení či glosy převážně jen v regionálním měřítku.

„Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, který je akciovou 
společností od roku 1995, zachytil včas trend vývoje pivo-
varnictví u nás po sametové revoluci a postupně investoval 
do svých provozů poměrně vysoké fi nanční prostředky. Ne-
bylo to jen z důvodu nutnosti obnovy z velké části opotře-
bované výrobní základny, ale s jasným cílem udržet si kon-
kurenceschopnost svých výrobků ve srovnání s tehdejším 
výrazným rozvojem především pivovarů podstatně vyšších 
objemů produkce. Za připomenutí stojí zejména zastara-
lý kapacitně nedostačující provoz varny pivovaru, který byl 
jako nový komplex včetně nové vířivé kádě a úseku chlazení 
mladiny uveden do provozu v roce 1995,“ přibližuje Václav 
Korda, sládek pivovaru. 

V té době byla už v provozu nová umývárna a stáčírna 
sudů KEG, kompletní fi ltrační stanice a nerezové přetlač-
né tanky včetně sanitační stanice. Následovala rekonstruk-
ce komplexu energetiky výměnou čpavkových kompreso-
rů u chlazení, instalace mobilních parních kotlů a výměna 

stáčecí linky pro lahvové pivo. Tento trend pokračoval dal-
ší významnou investicí do modernizace hlavního výrobního 
úseku pro hlavní kvašení, dokvašování a zrání piva instalací 
prvních tří kusů cylindrokónických tanků v roce 1996 a dal-
ších tří kusů v roce 2000. Tím došlo k posílení výrobní ka-
pacity pivovaru a sladění velikosti jednotlivých výrobních 
článků, zároveň i vytvoření podmínek významného ovlivně-
ní ekonomiky provozu v oblasti úspor energií, surovin a cel-
kové pracnosti. V následujících letech byla instalována v pi-
vovaru nová zahraniční myčka lahví, zařízení na kontrolu 
a úpravu stupňovitosti piva a vybudována vlastní Pivovar-
ská hospoda Rebel jako součást pivovarského objektu. Nyní 
přibyla nová linka na mytí a stáčení piva do sudů KEG.

„Je mnoho hledisek, jak hodnotit úspěšnost fi rmy 
v tom či jiném oboru, ale prioritní zůstává ekonomika, kte-
rá při dobré úspěšnosti ovlivňuje mnoho dalších aspektů. 
V našem případě, protože jsme potravinářský provoz a hlav-
ním produktem a výsledkem je kvalitní pivo, musí být vždy 
cílem veškerého snažení trvalá spokojenost zákazníků, kte-
rou chápeme jako naše poslání. To, že se naší společnos-
ti zejména v posledních letech daří oba tyto faktory ve stá-
le se zvyšující konkurenci na trhu úspěšně zvládat, dokládá 
fakt o dalším rozvoji našeho pivovaru v letošním roce. Na 
fi nancování významných investic a oprav nebylo použito 
žádných dotací, půjček či úvěrů a pivovar dokončil největ-
ší investici posledních deseti let – výstavbu nové umývár-
ny a stáčírny sudového piva včetně rozšíření a modernizace 
skladů prázdných a plných obalů převyšující hodnotu deset 
milionů korun. Zároveň byl zakoupen zahraniční mikrofi l-
tr pro stáčírnu lahvového piva, dokončena rekonstrukce by-
tových jednotek v areálu pivovaru a podepsána smlouva na 
nákup nové montované haly pro obalový, pomocný a režijní 
materiál.

Stoupající obliba piva REBEL u konzumentů je dána 
především specifi ky brodského pivovaru. „Chceme-li to vy-
jádřit co nejstručněji, musíme začít již zmíněnou výrobní 
základnou, která je na velmi dobré technické úrovni a dob-
ře udržována. Dalším aspektem jsou hlavní vstupy – kvalit-
ní základní suroviny. Voda pro vaření piva přichází hlavním 
městským řádem z lesů od Chotěboře a je kvalitní. Slad je 
dosud nakupovaný od největšího výrobce v ČR s nejmoder-
nější technologií a chmel výhradně tuzemské provenience, 
a to z žatecké oblasti. Kvasničný kmen používáme nákupem 
z Budějovického Budvaru. Obecně lze říci, že výběru všech 
těchto základních surovin, jakož i pomocného materiálu 

Část nové stáčírny sudového piva 
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přímo pro výrobu, je věnována zvláštní pozornost,“ dodá-
vá Václav Korda.

Pivovar disponuje dvěma typy použité technologie, kla-
sické – spočívající v kvašení v otevřených kvasných kádích 
a dokvašování (zrání) piva v ležáckých tancích, a moder-
ní – provozované v cylindrokónických tancích, kde hlavní 
kvašení i dokvášení probíhá v jedné nádobě řízené počíta-
čem. Neoddělitelnou součástí pivovaru jsou dílčí sanitační 
stanice pro jednotlivé úseky výroby. Striktním dodržováním 
stanovených režimů je dosahováno vysoké úrovně hygieny 
a sanitace celého provozu.

„Neodmyslitelnou podmínkou úspěchů pivovaru je 
tým pracovníků, ve kterém musí každý konkrétní pracovník 
znát dokonale své povinnosti a plně si uvědomovat svůj po-
díl na konečném výsledku. Obrovskou devizou je rovněž ne-
obyčejně silný patriotizmus zaměstnanců a hrdost na svou 
značku REBEL. Není otřelou frází, že podíl vlivu surovin, 
technického vybavení, použité technologie, čistoty provozu, 
obchodní dokonalosti i lidského potenciálu znamená mno-
ho, ale musí být naplněný láskou k pivovarskému řemeslu. 

Je potěšitelné, že se nám po stránce obliby výrobků 
daří zvlášť v posledních letech naplňovat cíle, že piva značky 
Rebel získávají v nejrůznějších prestižních soutěžích kva-
lity a obliby ta nejvyšší ocenění s velkou pravidelností. Jde 
o takové přehlídky a soutěže, jakými jsou Česká pivní pečeť 
v Táboře, Pivo České republiky v Českých Budějovicích, Do-
česná v Žatci nebo Pivní kurýr v Praze,“ doplňuje sládek pi-
vovaru. Právě od čtenářů Pivního kurýra získal Měšťanský 
pivovar Havlíčkův Brod, a. s., nejvyšší ocenění Pivovar roku 
2008 s výstavem do sto tisíc hektolitrů za rok. 

Produkce piva REBEL se z hlediska sortimentu v po-
sledních letech stabilizovala. „Držíme se dlouhodobě na 
trhu zavedeného sortimentu i balení. Prodáváme pivo v su-
dech KEG o objemech 20, 30 a 50 litrů a v láhvích 0,5 lit-
ru v přepravkách, kartonech a skupinových baleních. Sorti-
ment je ustálený na světlém pivu výčepním pod názvy Rebel 
Tradiční, Rebel Haškův C.K. a Czech Rebel Beer, světlém le-
žáku Rebel Originál a tmavém ležáku Rebel Černý. Jako do-
plněk trhu pro oblast Svitavska vyrábíme ještě piva Svitavák 
výčepní a ležák,“ přibližuje Václav Korda.

Pivovar provozuje ještě dva distribuční sklady v Hradci 
Králové a v Brně. Přibližně devět procent celkové produkce 
představuje export piva v láhvích i sudech. Největšími odbě-
rateli jsou Slovensko a USA, dále vyvážíme ještě do Dánska, 
Finska, Lotyšska, Irska a Itálie.

V posledních třech letech stoupá podíl sudového piva 
REBEL a právě v sudech dosahuje Měšťanský pivovar Hav-
líčkův Brod, a. s., nejvyššího podílu v prodeji piva na Vyso-
čině. Součástí marketingu fi rmy je nejen osvěta, ale hlavně 
dokonalý servis 24 hodin denně.

„Pivovar podporuje ve městě nejen sport, neboť je 
sponzorem místního mužstva ledního hokeje HC Rebel 
a fotbalového Slovanu, ale i celou řadu kulturních a spole-
čenských akcí regionu,“ uzavírá Václav Korda.

Na závěr vás můžeme pozvat k návštěvě Havlíčkova 
Brodu, kde se 28. června konají tradiční Pivní slavnosti spo-
jené s prohlídkou pivovaru, zabijačkovými hody a ochut-
návkou speciálního kvasnicového ležáku Rebel provázené 
bohatým kulturním programem v centru města.  Redakce

�

Pohled do skladu prázdných a stočených KEG sudů 
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MAKRO Cash & 
Carry ČR – partner 

profesionálů 
nezávislého 

maloobchodu
a gastronomie

Představení společnosti 

MAKRO Cash & Carry ČR je největším samoobslužným 
velkoobchodním řetězcem v České republice zaměře-

ným na podnikatelské subjekty v oblasti nezávislého malo-
obchodu, gastronomie a dalších profesionálů. Je součástí
multinacionální společnosti METRO Cash & Carry, která pů-
sobí ve 29 zemích celého světa, její síť tvoří celkem 615 center 
cash & carry.

Na českém trhu funguje od roku 1997, kdy otevřelo hned 
tři pobočky v rozmezí tří měsíců, v roce 2002 už disponovalo 
deseti velkoobchodními centry po celé republice. Dvanácté 

a zatím poslední centrum vzniklo v Liberci v roce 2005. Dnes 
zákazníci vnímají MAKRO jako největší a nejkompetentnější 
velkoobchodní řetězec v České republice. 

V rozmezí let 2002–2005 prošla celá síť rozsáhlou mo-
dernizací, jejímž cílem byla změna uspořádání prodejní plo-
chy a využití nejnovějších metod prodeje. MAKRO se tak 
mohlo ještě více odlišit od svých hlavních konkurentů. Cen-
tra prošla reorganizací a byla vybavena moderními systémy 
osvětlení a krytými parkovišti pro držitele zlatých partner-
ských karet. Zároveň došlo k významnému rozšíření sekce 
spotřebního zboží, především sekce kancelářských potřeb, 
potřeb pro gastronomii a hotelnictví a k obohacení celého 
sortimentu o nové produktové řady. V roce 2006 proběhla
další vlna modernizace v pražském centru ve Stodůlkách. 
Rozšířila se nabídka služeb i produktových řad, které byly zá-
roveň specializovány, změnilo se také praktické uspořádání 
zboží v rámci prodejní plochy. V současnosti MAKRO celkem 
nabízí více než 50 000 položek sortimentu. Oddělení vína se 
zdvojnásobilo a bylo rozšířeno o vinný humidor. Obdobné 
změny probíhaly po celý rok 2007 také v dalších pobočkách. 
V rámci doplňkových služeb pro zákazníky postupně MAKRO
vybudovalo síť čerpacích stanic, která kompletně pokrývá 
všechna velkoobchodní centra řetězce. 

MAKRO – přidaná hodnota pro zákazníky 

Neustále zesilující konkurence v oblasti maloobchodu 
v České republice vytváří také rostoucí tlak na ceny, čímž se 
vyostřuje i boj o loajalitu zákazníků. Snahou MAKRO je pro-
to nabídnout klíčovým zákaznickým skupinám, kterými jsou
nezávislý maloobchodníci a podnikatelé v oblasti Horeca zbo-
ží za cenu, která je dostatečně atraktivní, a zároveň jim nabí-
zet přidanou hodnotu, kterou jsou pro zákazníky právě služ-
by, například z oblasti pojištění či úvěrů či exkluzivní zboží. 
Samozřejmostí jsou poradenské služby v různých oblastech, 
obchodní zástupci společnosti MAKRO působí v terénu a pod-
nikatelům poskytují poradenství přímo v místě jejich podni-
kání, ať už jde o konzultace týkající se skladby menu, category 
managementu, HACCP či novinek a inovace sortimentu.

V případě zákazníků ze segmentu HoReCa jsou to napří-
klad školení věnovaná úpravě a zpracování čerstvých potra-
vin, přípravě steaků, úpravě ryb a mořských plodů nebo ideál-
ním způsobům využití nejrůznějších druhů potravin. Služby 
jsou pro společnost MAKRO klíčovou oblastí, do které výraz-
ným způsobem investuje. V poslední době zřídilo například 
novou divizi Food Service, kde působí dva šéfkuchaři, kteří se 
plně věnují školení zákazníků. Pro ilustraci – v průběhu roku 
2007 proběhlo 30 školení věnovaných rybám a plodům moře, 
grilování a steakovým masům, sushi a sashimi. Pro rok 2008 

P ř e d s t a v e n í  o b c h o d n í h o  ř e t ě z c e
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MAKRO plánuje více než 75 dalších školení včetně nového 
modulu italské kuchyně. Pro jednotlivé oblasti potravin či in-
grediencí jsou navíc připravovány specializované nabídkové 
katalogy Epikure, které jsou obohaceny o odborné informace 
týkající se dané potraviny, ať už jde o bližší informace o jejím 
původu, způsobu zpracování a využití nebo konkrétní recep-
ty a praktické tipy. 

Drobní nezávislí maloobchodníci, kteří představují jed-
nu z největších zákaznických skupin společnosti MAKRO, 
mohou využít fl exibilní služby, rychlou reakci na poptávku 
zákazníků a především individuální přístup. Jako partner
tohoto sektoru jim MAKRO dopomáhá ke konkurenceschop-
nosti vzhledem k velkoformátovým prodejnám, zejména díky 
vysoce výhodnému poměru ceny a kvality produktů. V rám-
ci projektu podpory nezávislého maloobchodu zprostředko-
valo MAKRO několika svým zákazníkům z řad nezávislých 
maloobchodníků kompletní redesign jejich provozoven. Tyto 
ukázkové prodejny prošly rozsáhlou rekonstrukcí a změna-
mi podle nejnovějších profesionálních trendů. V neposlední 
řadě je součástí nabídky služeb také HACCP školení, která 
jsou zákazníkům poskytována zdarma – mají již dvouletou 
tradici a nyní jsou realizována v rozšířené formě.

Podpora českého podnikatelského prostředí 

Kromě péče o zákazníky přispívá MAKRO také k pod-
poře samotných domácích výrobců a dodavatelů – napří-
klad v oblasti vín, kde jim prostřednictvím tradiční soutěže 
„MAKRO Víno roku“ umožňuje získat dobrou pozici na čes-
kém trhu. Podobnou možnost přináší také soutěž MAKRO
živnostník roku, která podporuje české dodavatele a malé 
a střední podnikatele a pomáhá jim čelit výrazné konkurenci 
na současném českém trhu. Další aktivitou je například spolu-
práce s dodavateli masa, které se MAKRO věnuje v souvislos-
ti se zaváděním GlobalGAP standardu, který zlepší možnost 
dohledatelnosti masa přímo až k chovateli a umožní tak zvý-
šit informovanost zákazníků. 

Inovace a rozšiřování sortimentu

Neopominutelnou složkou aktivit společnosti MAKRO 
jakožto lídra na trhu je být nositelem inovací. Děje se tak na-
příklad v oblasti podpory spotřeby čerstvých mořských ryb, 
které MAKRO nakupuje přímo v pražské rybí platformě, kte-
rá je jedinou ve střední a východní Evropě. Díky tomu, že 
zboží sem dodávají přímo rybářské společnosti, je zajištěno 
další zvýšení kvality ryb a mořských plodů a podstatné zkrá-
cení lhůty dodání k prodejci, a tím i konečnému spotřebiteli. 

Makro svou nabídkou ryb vychází vstříc současným trendům 
v nákupu a spotřebě ryb a v současnosti nabízí na 100 druhů 
ryb a mořských plodů. Čím dál více zákazníků oceňuje kvalitu 
a výjimečnost nabídky čerstvých ryb a specialit.

Také nabídka vína a s tímto sortimentem souvisejících 
služeb je neustále aktualizována a rozšiřována a umožňuje 
individuální přístup k potřebám každého zákazníka – nabízí 
například asistenci při sestavování vinného lístku apod. V na-
bídce najdete více než 920 druhů vín a sektů. 

V průběhu letošního roku se navíc chystá rozšíření sor-
timentu v oblasti lahůdek a delikates, zejména čerstvých těs-
tovin a čerstvých potravin obecně. Celkově platí, že při sesta-
vování sortimentu, které je zároveň koordinováno s nabídkou 
služeb, začíná MAKRO u svých zákazníků a relevantních do-
poručení a inovací. Díky každodennímu kontaktu se zákazní-
kem může velmi rychle reagovat na jejich aktuální potřeby. 

Co jste nevěděli o MAKRO

�  90 % zboží v MAKRO Cash & Carry ČR pochází od lo-
kálních dodavatelů

� počet registrovaných zákazníků přesáhl 800 000
�  alespoň jednou ročně přijde do MAKRA nakoupit deva-

desát pět procent všech restaurací v Česku a devadesát 
dva procent všech prodejen potravin

�  průměrná návštěvnost webových stránek MAKRO je 
v hodinové špičce více než 1000 zákazníků   

www.makro.cz
�

P ř e d s t a v e n í  o b c h o d n í h o  ř e t ě z c e

m a r k e t i n g
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 V souvislosti se vstupem Česka do EU a pokračují-
cím přitvrzováním hygienických standardů se musíme za-
myslet nad způsobem ošetřování a ochrany nejen potra-
vin, ale i zařízení a prostor před mikroorganismy.

Očista a desinfekce výrobního zařízení, prostorů provozu 
či např. transportních přepravek pomocí chemikálií je 

velice náročná. Navíc, slabým článkem se může stát sám pra-
covník, který ji provádí…. I ochrana vlastního produktu (mlé-
ka, masa, nápojů) před chemikáliemi je někdy tvrdý oříšek.

Desinfekční prostředky jsou také dramatickým zása-
hem do životního prostředí a odpadní voda, která je obsahu-
je, likviduje i samotné biočistírny odpadních vod.

Nevítané ostrůvky bakterií pak zůstávají na všech mís-
tech, kterých se desinfekce nedotkla.

 Mikroorganismy, jako formy života, si libují v našich 
provozech právě kvůli ideální a stabilní teplotě a konstant-
ní vlhkosti. Vymezení jejich prostoru otřením ploch hadrem 
s desinfekcí je pouze na chvíli umravní, nikoli zahubí. Jejich 
ideální podmínky k množení to totiž nezměnilo…

 Pokud však použijeme k čistění a desinfekci páru, dojde 
k šokové změně prostředí – teplota se zvýší skokově až na 150 
stupňů a po ukončení očisty se ohřáté zařízení samo okamžitě 
vysuší. Mikroorganismy nemají šanci – musíte si je do provo-
zovny opět donést zvenku.

 Je to rychlé, je to bezpečné a hlavně – spolehlivé. Po za-
počtení všech nákladů (obsluha, kontrola, chemikálie, likvi-
dace odpadu) je to také levné řešení.

 A co na to ekologie? Dá se říci, že k desinfekci se použí-
vá čistá voda. Odpad tedy tvoří pouze desinfi kovaná biomasa 
z provozu. Co chtít víc? Ing. Vít Císař

Technický ředitel TENEZ, a. s.

Začalo
století páry…?!

Co nevíte o sýru? 
Zeptali jsme se odborníka, Ing. Boxana, výrobního ná-

městka jihlavské mlékárny Moravia, jaké jsou nejčas-
těji kladené dotazy:

Proč má Váš sýr díry?
Do pasterovaného mléka přidáme čisté kultury, například pro-
pionové, které při optimální teplotě rozkládají mléčnou bílko-
vinu (sýřeninu) na oxid uhličitý, který vytvoří „bubliny“.
Plní propionové kultury plán?
Záleží na teplotě, čase a kvalitě mléka, takže v každém boch-
níku probíhá zrání jinak. Plán neplní, musíme je kontrolo-
vat.
Jak dlouho se otvory tvoří?
Trvá to několik týdnů, než se z laktózy stane lahodný sýr 
ementálského typu.
Je procento otvorů v sýru pevně stanoveno?
Protože každý bochník zraje jiným tempem, jsou objemy 
bublin oxidu uhličitého různé. V okrajích bochníku je otvo-

rů méně, protože plyn vysublimuje, přesto zůstává hmotnost 
bochníku sýra konstantní a hmotnost jednotlivých plátků 
krájeného sýra je stejná, protože v ploše řezu sýr kyne… Za-
jímavé, že?
Obsahuje Váš sýr rostlinné tuky, škrob, želé a podobné látky?
Výrobek, který popisujete, rozhodně není sýr. U nás nic tako-
vého nekoupíte.
Máte nějaký oblíbený „sýrový“ recept?
Můj recept? Nejraději mám náš Tavený Excellent Moravia 
v trojobalu (bílý, se šunkou nebo se šunkou pikant) s rannými 
bramborami, tatarskou omáčkou a čerstvým salátem…
A k vínu?
Tak to nejraději Montana jemný ementál s příjemnou naslád-
lou chutí a velmi vonící…
Děkujeme p. Boxanovi za vyčerpávající odpovědi na nejčastěj-
ší dotazy. Při nákupu sýra už budeme vědět, o čem to je.

Obvyklé užití páry v 19. století
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Odborný seminář
pro výrobce a dodavatele 
potravinářských zařízení

Ve dnech 21.–26. 4. 2008 proběhlo na území ČR setká-
ní dodavatelů a uživatelů technologií pro zpracování

a výrobu potravin. O náplni této akce a jejím přínosu pro 
zúčastněné nás informoval  Zdeněk Hůša, vedoucí prode-
je Investičních celků v TENEZ, a. s.

Jaké bylo oborové zaměření semináře?
H: Nové technologie v mlékárenství, například přepra-

cování kyselé syrovátky a jiné zajímavé věci..
Zájem ze strany dodavatelských fi rem je předpokla-

dem konání, ale co zákazníci a uživatelé?
 H: Po seznámení uživatelů s programem semináře jsme 

neměli problém s účastí – lákala je zejména návštěva fungují-
cích realizací po celé ČR.

Skutečně jste se dostali až do provozů ?
H: Vzhledem k tomu, že jsme tato zařízení dodali, ne-

vznikly obavy z porušení výrobního tajemství, naopak – vý-
robci se chtěli prezentovat. Tímto chci poděkovat fi rmě Mo-
ravia Lacto, a. s., za program, který připravila pro účastníky 
semináře ve svém podniku.

Nebylo zaměření moc úzké – máte přece mnohem 
širší spektrum výroby?

H: Právě kvůli šíři výroby všech zúčastněných jsme zvo-
lili tak specializovanou akci – zpracování kyselé syrovátky. 
Jedná se o technologickou novinku. Zákazník získá možnost 
využití cenné suroviny, se kterou bývají problémy. Touto tech-
nologií jsme schopni dále efektivně využít kyselou syrovátku 
ve výrobním procesu.

Jak jste zvládli komunikaci v tolika cizích jazycích?
H: Pro seminář jsme zvolili jako komunikační jazyk ruš-

tinu, pro návštěvy provozů jsme určili mluvčího, který překlá-
dal pro účastníky dialog s mluvčím podniku. Myslím, že ke 
všestranné spokojenosti.

Jak se může zákazník o takovéto akci dozvědět?
H: Organizátoři nabídli účast všem obchodním partne-

rům, účastníci zveřejnili informace o akci na svých webech
a pár anoncí se dostalo i do odborného tisku…

Z kterých zemí k Vám klienti dorazili?
H: Účastníci cestovali z několika podniků v Rusku, nej-

dále až z Kazachstánu.
Co chystáte na příště?
H: Chceme překvapit naše partnery pozvánkou na Zá-

kaznické dny Tenez, kde se kromě seznámení s novinkami 
v našem výrobním programu budou moci zapojit i do kultur-
ních a sportovních aktivit, na jaké dosud nejsou zvyklí – ale je 
to překvapení, chápete.

Děkujeme za rozhovor. Redakce

Můj první pivovárek
Popravdě, jedná se mi spíš o ten druhý, ale každý má radě-
ji příběhy, které mají začátek.

A začalo to už při studiu na VUT, kdy nezbytným prvkem pro 
podporu mozkových buněk je jak známo energie, přede-

vším bohatě obsažená v pivu. A protože nedostatky v restau-
račních zařízeních tehdejší doby omezovaly přístup k energii, 
studující veřejnost zahájila vývoj domácího pivovaru.

 Nadšení vydrželo pouze mně, i když to dalo hodně prá-
ce. Vývoj totiž probíhal léta v teoretické rovině, protože zaří-
zení podobné velikosti u nás nefungovala. Proto až po osmi 
letech jsem uvařil svoje první pivo – příslovečnou, i když ne-
chtěnou osmičku.  A víte co? Chutnalo!!

Výstav byl 60 litrů, což se ukázalo jako slabé místo – 
vždycky přišlo ochutnat tolik přátel, že na mě nezbylo, i když 
už jsem vařil třeba šestnáctku.

Proto jsem při stavbě nového rodinného domu počítal
i s prostorem na nový pivovárek. Větší. V roce 2007 jsem ho 
s TENEZ, a. s., realizoval a  s větším výstavem se objevily 
nové možnosti využívání.

Snad  se budete divit, že nemám restauraci nebo výčep, 
ale to mě nikdy nelákalo.

Přitahuje mě technologie, vývoj, nová řešení. A právě 
proto, v rámci výzkumu, postupně řadím do nového pivovár-
ku víc ležáckých tanků, abych mohl současně vařit více dru-
hů piva. Také podle požadavků klientů: někdo chystá grilová-
ní, někdo ples a pro každou příležitost si přeje jiný druh piva. 
Objedná si u nás ochutnávku, nebo i vzorky. Žádný problém.

Potěšení na mé straně.  Jako fanda piva  se snažím po-
moci těm, kdo se snaží o zřízení svého vlastního pivovárku. 
Pomohu rád technologií, radou, podporou při výrobě. 

Produkce v minipivovárku je především o kvalitě, chuti, 
zážitku. Proto i  cena je akceptovatelná – je spojena s unikát-
ním produktem. A to se vyplatí.

Ing. Karaivanov, Pivovar Svatý Ján
www.pivovarek.cz

www.tenez.cz                         

�
Tato dvojstrana byla připravena ve spolupráci 

TENEZ a. s., Interlacto Group. 
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French Rabbit
– Prémiové víno v kartonu

Obliba vína a z toho plynoucí spotřeba má celosvětově ros-
toucí tendenci. Stejný trend vidíme i u nás, kde se roční 
spotřeba vína na hlavu již přehoupla přes hranici 17 litrů. 
Převážná část tohoto vína se prodá ve skleněných láhvích, 
nicméně stále roste podíl vína, které je prodáváno v kartonu. 
Celosvětově činil prodej vína v kartonu v roce 2006 více než 
1,6 milidardy litrů. Ke kartonovému vínu nemá většina vina-
řů a samotných spotřebitelů příliš důvěru, ale zkušenosti ze 
světa ukazují, že v kartonu lze najít také kvalitní víno. 

Například Francie, nejtradičnější vinařská velmoc, přišla 
nedávno na trh se zajímavou novinkou, která je navíc še-

trná k životnímu prostředí. Víno French Rabbit (v překladu 
„francouzský králík“), v obalech Tetra Prisma Aseptic 1 000 ml
s uzavíratelným šroubovým uzávěrem společnosti Tetra Pak, 
je vyráběno v odrůdách: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, 
Merlot, Pinot Noir a směsi odrůd Family Reserve. Za touto 
novinkou stojí rodinná fi rma z Burgundska – Boisset Fami-
ly Estate jejímž krédem je vyrábět kvalitní víno v inovativních 
obalech a s ohledem na životní prostředí. Tato společnost 
také v Burgundsku vlastní ekologickou vinici Le Domaine
de la Vougeraie.

Víno French Rabbit bylo poprvé uvedeno na trh v Kana-
dě v létě roku 2005, a to jak v kartonovém obalu Tetra Prisma 
Aseptic, tak i ve skleněné láhvi. Toto víno v kartonovém obalu 
s uzavíratelným šroubovým uzávěrem dosáhlo neuvěřitelné-

ho úspěchu, kdy prodeje v kartonu byly během prvního měsíce 
21x vyšší než prodeje French Rabbitu v tradičním skle. Záhy 
po Kanadě následovaly také Spojené státy a „francouzského 
králíka“ můžete nyní koupit také ve Francii, Dánsku nebo Ja-
ponsku. Kromě jednolitrové verze, je French Rabbit k dostání 
také v praktických menších obalech 500 ml a 250 ml. 

Cena French Rabbitu se v průměru pohybuje na úrovni 
9,99 USD za litr vína, což znamená, že za nějakých 165,- Kč 
dostanete kvalitativně velice solidní víno a oproti běžné „sed-
mičkové láhvi“ ještě 3 deci vína navíc. A tím přednosti tohoto 
výrobku zdaleka nekončí. Víno French Rabbit v kartonovém 
obalu společnosti Tetra Pak je možné kdykoliv znovu uzavřít, 
dobře se skladuje a v neposlední řadě je šetrné k životnímu 
prostředí. Vždyť na převezení stejného množství prázných 
kartonů Tetra Prisma Aseptic, které se vejdou do jednoho ka-
mionu, by bylo třeba více než 25 kamionů naplněných prázd-
nými skleněnými láhvemi.

Ani ostatní tradiční vinařské státy jako například Itá-
lie nebo Španělsko nezůstávají pozadu za Francií a spotřeba 
vína v kartonu se zde pohybuje zhruba na úrovni 1/3 spotřeby 
vína v láhvi. A v Argentině je situace pro karton ještě přízni-
vější, protože spotřeba vína v kartonu vs. ve skleněné láhvi je 
tam téměř 50 % : 50 %. 

Inovace, inovace, inovace – slovo, které se dnes denně 
skloňuje takřka v každé fi rmě. French Rabbit v praktickém 
kartonovém obalu úspěšnou inovaci rozhodně zosobňuje. 
Vždyť mnozí z nás si jistě vzpomenou, jak jsme dříve nosili 
domů mléko ve skleněných láhvích, a dnes ho kupujeme té-
měř výhradně v kartonu.... Přiběhne tedy „francouzský krá-
lík“ také k nám a najde si zde své spotřebitele anebo se třeba 
stane inspirací pro naše lokální výrobce?

Češi jsou v pití
100% džusů silně
pod evropským  průměrem

Dvě třetiny Čechů
téměř nepijí 100% ovocné šťávy
Podle zjištění společnosti Tetra Pak∗, významného světo-
vého výrobce nápojových kartonových obalů, je česká po-
pulace v pití 100% džusů silně pod evropským průměrem. 
Oproti průměrné spotřebě ve střední Evropě (15,6 litrů na 
osobu/rok) jsme na poloviční hodnotě (9,1 litrů na osobu 
/rok). Největší náskok oproti nám mají naši sousedé z Ně-
mecka (28,3 litrů). Na základě průzkumu realizovaného 
letos v dubnu je ve společnosti rozšířena celá řada neprav-
divých názorů, často pocházejících z malé informovanosti 
a nezájmu o zdravou výživu. Například 88 % Čechů si mys-
lí, že trvanlivé 100% džusy obsahují konzervanty (éčka).

„V pití džusů jsme v České republice silně pod průměrem. 
Přestože obecně v každé zemi záleží na tradici a jídel-

níčku, v podstatě lze říci, že rozšíření pití ovocných šťáv pří-
mo závisí na zájmu národa o zdravou životosprávu. 100% 
džusy neobsahují žádné přidané chemické látky a jsou vý-
borným zdrojem vitamínu C (1 sklenice pokrývá denní dávku
vitaminu C),“ říká Lucie Růžičková, nutriční terapeutka 
a členka Fóra zdravé výživy.

Společnost Tetra Pak se ve svém průzkumu zaměřila na 
názory panující o džusech ve společnosti vzhledem k poměrně 
nízké spotřebě 100% džusů na osobu u nás. Průzkum odhalil 
například názor 88 % Čechů, že trvanlivé 100% džusy obsa-

Tetra Pak
–  nápoje bez

chemických konzervantů
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Více než třetina Čechů
nepije mléko

O mléce se traduje
řada nepravdivých tvrzení

Podle průzkumu společnosti Tetra Pak, významného svě-
tového výrobce nápojových kartonových obalů, který rea-
lizoval začátkem roku spolu s agenturou STEM/MARK, 
celých 36 % Čechů nepije pravidelně mléko, z toho 28 % 
nepije mléko vůbec. K mléku se vztahuje celá řada myl-
ných názorů: třetina populace si myslí (27 %), že odborní-
ci považují mléko  za nezdravé a těžce stravitelné. Tři čtvr-
tiny Čechů (74 %) si myslí, že trvanlivé mléko obsahuje 
konzervanty. Velmi rozšířený je také názor, že mléko v ob-
chodě je ředěné vodou. Rozšíření mylných názorů je podle 
odborníků na výživu alarmující.

hují konzervanty (éčka). Jak říká Gabriel Slanicay, odborník 
na technologii džusů a člen předsednictva Svazu výrobců ne-
alkoholických nápojů, „do 100% džusů není povoleno přidávat 
žádné další látky, nebyly by už 100%. Konzervanty nejsou nut-
né, trvanlivost džusů zajišťuje speciální technologie a kartono-
vý obal od společnosti Tetra Pak. Přidávání jakýchkoli přísad 
do 100% džusů je navíc zakázáno potravinářskými normami.“

Velmi rozšířený je také názor, že do všech příchutí 100% 
džusů se přidávají jablka. Myslí si to téměř 40 % Čechů. „Ovo-
ce deklarované na obale musí odpovídat obsahu a je regulová-
no státními i mezinárodními normami. Výrobci si nemohou do-
volit tyto normy obcházet, kontrolují své výrobky na trhu i mezi 
sebou. Falšování na českém trhu je zcela výjimečné,“ dodává 
Gabriel Slanicay.

„Výsledky průzkumu nás překvapily. Téměř čtyřicet pro-
cent dotázaných nepije mléko pravidelně, z toho 28 % 

nepije mléko vůbec. Zamysleli jsme se nad tím, proč je postoj 
k mléku negativní, ačkoli mléko je všeobecně odborníky dopo-
ručováno jako nutričně hodnotná a zdraví prospěšná potra-
vina,“ říká Tamara Starnovská, nutriční terapeutka a členka 
Fóra zdravé výživy.

Společnost Tetra Pak se ve svém průzkumu zaměřila na 
názory panující o mléce ve společnosti vzhledem k poměrně 
nízké spotřebě mléka na osobu u nás. Jak ukázaly výsledky, 
téměř třetina Čechů si myslí, že mléko není odborníky do-
poručováno, ačkoli ti se shodují na tom, že věda prokázala 
prospěšnost mléka pro jeho obsah vitamínů, minerálních lá-
tek a dalších významných nutrientů. Konzumaci mléka Ta-
mara Starnovská nedoporučuje pouze osobám s alergií na 
mléčnou bílkovinu či intolerancí mléčného cukru, pro ostatní 
lidi je mléko naopak významným zdrojem hodnotných lá-
tek po celou dobu jejich života. 

Jak ukázal průzkum dále, celých 86 % populace za-
stává názor, že čerstvé mléko je zdravější než trvanlivé. Ve 
společnosti panuje názor, že trvanlivé mléko obsahuje kon-
zervanty. Ten zastává celých 74 % Čechů. Trvanlivé mléko 
v kartonových obalech společnosti Tetra Pak je však čistě 
přírodní a neobsahuje žádné chemické přísady. Je to přede-
vším díky složení obalu se speciálními bariérovými vlast-
nostmi, který nepropouští kyslík a světlo, a díky tepelné-
mu ošetření potravin metodou UHT, které spočívá ve velmi 
krátkém zahřátí na vysokou teplotu a následném rychlém 
ochlazení. Nápoje ošetřené touto tepelnou metodou si 
uchovávají dlouhodobě stabilní kvalitu. Navíc mohou být 
skladovány při pokojové teplotě a odpadá náročné chla-
zení, jak při distribuci a manipulaci, tak i skladování. Zá-
rukou kvality je pečeť „Chráníme dobré“ na kartonových 
obalech od firmy Tetra Pak.

www.tetrapak.com
www.bezkonzervantu.cz

�
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Kvalitní české pivo 
z pivovaru Zubr

V Přerově se vaří a pije pivo téměř tisíc let, jak dosvědču-
jí četné písemné prameny k dějinám města. Dnešní pivo-

var Zubr vznikl v 70. letech minulého století a ještě do konce 
tohoto století předstihl většinu pivovarů ve výstavu i kvalitě 
piva a dostal se mezi první nejvýznamnější pivovary nejen na 
Moravě. A svou pozici neztratil dodnes.

Staletá tradice přerovského pivovarnictví

Nejstarší prameny vážící se k městu Přerovu dosvědču-
jí, že ačkoli Přerov nebyl ještě počátkem 11. století městem,
je jisté, že byl již tehdy středem zeměpanského hradského
obvodu a důležitým správním střediskem.

Velmi důležitým mezníkem v historii města se stal 
8. leden 1256, kdy na žádost přerovského kastelána Smila 
z Obřan vydal král Přemysl Otakar II., král Železný a Zlatý, 
v Olomouci listinu, v níž vzpomíná věrnosti a utrpení Přero-
vanů za ničivého pustošení Moravy od Uhrů a Kumánů v le-
tech 1252 a 1253 a uděluje trhové vsi Přerovu všecka privile-
gia, jaká měla Olomouc. 

Přerov byl tedy povýšen na město a dostalo se mu též 
práva vařit pivo.

Výslovné potvrzení práva vařit pivo i k šenkování udělil 
podnikavý pán Přerova Vilém z Pernštejna těm obyvatelům, 
kteří se usadili na Kopci.

Roku 1503 si pronajal Velký mlýn a jeho nájemci Ondře-
ji Šilhanovi udělil právo mletí sladu.

Vilémův syn Jan z Pernštejna povolil ještě za života ot-
cova Přerovanům r. 1518, aby si stavěli grunty na Trávníku 
u cihelny a užívali stejných práv jako Kopečtí, to znamená, že 
směli pivo vařit i šenkovat.

V té době již v Přerově existoval panský pivovar. Dal jej 
postavit někdy kolem roku 1480 Vilém z Pernštejna v místech 
dnešního domu č. 27.

Roku 1530 Jan z Pernštejna postoupil tento „panský, 
tzv. horní nebo také kopecký“ pivovar svému městu. Za po-
stoupení pivovaru platili Přerovští ročně ve dvou termínech
6 kop grošů, a to i tehdy, když město mělo z piva i větší pří-
jmy.

Památkou na pernštejnské období je i černá zubří hla-
va se zlatou houžví v nozdrách, rodový erb pánů z Pernštejna, 

v přerovském městském znaku. Podle erbovní pověsti za časů 
Velké Moravy prapředek rodu uhlíř Věňava přemohl v lese 
statného zubra tak, že prostrčil jeho nozdrami houžev sto-
čenou ze svých lýkových sandálů a pak zvíře, které je ve sta-
vu rozzuření velmi nebezpečné, dovedl na knížecí dvůr, kde 
mu jedinou ranou uťal hlavu. Kníže statečného uhlíře pový-
šil do šlechtického stavu, přičemž mu dal do erbu zubří hla-
vu s houžví v nozdrách. Zubří hlava je dodnes součástí loga 
pivovaru.

Když se stali majiteli Přerova Žerotínové, potvrdili měs-
tu všechna práva a výsady získané za předešlých vrchností.

V letech 1608 a 1610 podle dochovaných výběrčích knih 
kraje Olomouckého byl výstav piva v najatém měšťanském 
pivovaře 524 sudů.

Založení prvního moravského pivovaru 
akciového se sladovnou v Přerově

Již od vzniku přerovské záložny v r. 1861 pomýšleli ně-
kteří její členové na vybudování nějakého průmyslového pod-
niku. Stavba pivovaru se sladovnou byla v přerovských pod-
mínkách uznána za nejvýhodnější. 

Základní kámen ke stavbě byl položen 25. dubna 1872. 
Tehdy se začíná psát historie Prvního moravského pivovaru 
akciového se sladovnou v Přerově, dnes pivovaru Zubr.

13. března roku 1873 se konala slavnost posvěcení a ná-
sledující den byla uvařena první várka piva. 

Přerovský akciový pivovar byl postaven na 20 000 hl 
piva ročně, dnes se v Zubru vaří zhruba 280 tisíc hl.

Plnič
plechovek 
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V Zubru se drží tradice 

Přerovský pivovar Zubr je z těch, které stále vaří
pivo tak, jak je to naučili pivovarští předkové, a stává se tak 
trochu raritou. Na českém trhu už má totiž většina pivo-
varů zahraniční kapitál i vedení, které tlačí na to, aby se 
pivo vyrábělo co nejrychleji a nejlevněji. Výsledkem je stá-
le širší nabídka europiv, která jsou českému pivu chuťově 
i kvalitativně na hony vzdálená. „My zůstáváme věrní tra-
diční výrobní technologii a pivo vaříme jen z těch nejkva-
litnějších surovin − českého chmele a sladu z moravských 
ječmenů. Jsem přesvědčen že český konzument si zaslou-
ží kvalitní české pivo,“ říká ředitel ryze českého Zubru
Pavel Svoboda.

V Zubru původně začínal jako šéf lahvovny, už v sedm-
advaceti letech se stal sládkem a o rok později ředitelem. Už 
deset let tvoří skvělý tandem se sládkovou pivovaru Natašou 
Rouskovou, která vaří nejlepší pivo v ČR. 

Sládek je bezesporu ten, kdo se na chuti piva podepi-
suje nejvíce. U vás tuto práci zastává žena, jak vidíte pozici 
ženy-sládkové?

Obsazení pozice sládkové vnímám přirozeně a po letech 
vím, že to bylo správné rozhodnutí. Dnes mohu zodpovědně 
říci, že vaří nejlepší pivo v republice, a to jen tak někdo nedo-
káže. Zvláště pak při využití klasické technologie výroby piva, 
která je na lidskou práci velmi náročná. Ze zkušeností mohu 
potvrdit, že mám s výkony žen na různých pozicích ty nejlep-
ší zkušenosti. Kromě odbornosti, smyslu pro systém a vyrov-
naného výkonu vykazují spoustu jiných schopností, jako jsou 
třeba degustační. 

Zubr se stal nejlepším pivem v republice a patří mu
titul Pivo roku. Jaký význam má pro Vás toto ocenění? 

Naše pivo stabilně obsazuje čelní místa v degustačních 
soutěžích doma i v zahraničí. Jistě víte, že podobných soutěží 
je dnes velmi mnoho, proto jdeme jen do těch vysoce prestiž-
ních, jako je Zlatý pohár PIVEX a České pivo. Obě představu-
jí garanci maximální objektivity a vysoké profesionality.

Pokud v nich pivo obstojí, je to jednoznačné ohodnocení 
dobré práce. Nám se letos podařilo téměř neskutečné. Získa-
li jsem 3 medaile, z toho dvě zlaté pro Zubr Premium a Zubr 
Gold a jeden bronz pro naši desítku. A k tomu titul Pivo roku. 

U odborníků Zubr Gold i ležák Zubr Premium jedno-
značně zvítězil. Obě jsou to vícestupňová piva, jak je tomu 
u konzumentů? 

Dnes se v Přerově vaří pivo pod značkou ZUBR, která 
je představitelem produktu vysoké kvality a nezaměnitelné, 
vyvážené chuti, a pivo vysoce oceňují nejen spotřebitelé, ale 
i odborníci.

Použití tradičních technologií spodního kvašení řadí 
pivo ZUBR mezi představitele tradičních českých piv. Výji-
mečná chuť a vysoká kvalita dodnes přinášejí přerovskému 
pivu úspěch. 

Zubr dlouhodobě patří k nejlépe oceňovaným značkám 
doma i v zahraničí, což dokládají desítky získaných medailí. 
Jen v posledních 3 letech Zubru patří 11 medailí.

Zlatý pohár PIVEX − PIVO 2008
Zlato pro Zubr Premium, světlý ležák

Zlato pro Zubr Gold, světlé výčepní
Bronz pro Zubr Classic, světlé výčepní

České pivo 2007 
Stříbro pro Zubr Gold, světlé výčepní 

Titul Výrobek OK 2007
pro Zubr Premium, Gold, Classic a Zubr Free

České pivo 2006
Stříbro pro Zubr Gold, světlé výčepní
Bronz pro Zubr Premium, světlý ležák 

Zlatý pohár PIVEX - PIVO 2006
Zlato pro Zubr Gold, světlé výčepní

Titul European Beer Star 2005 pro Zubr Premium 

Titul Best of the Best 2005 
pro Zubr Premium, světlý ležák

Výrobek Olomouckého kraje 2005 
Zubr Gold, světlé výčepní 

Do sortimentu značky Zubr patří celkem 5 druhů piv o různé 
stupňovitosti. 

� Zubr Classic světlé a tmavé výčepní
� Zubr Gold světlé výčepní
� Zubr Premium světlý ležák 
� Nealkoholické pivo Zubr Free 

Ředitel pivovaru Ing. Pavel Svoboda, MBA
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Sýrárna Švábenice s. r. o.
Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků
683 23 Švábenice 119, telefon: +420 517 331 492

Obecně dochází k příklonu konzumentů ke kvalitě. A ta 
je spojena s vyšší stupňovitostí. Je celkem logické, že když 
zvyšujeme stupňovitost přes desítku až ke dvanáctce, tak se 
upravuje směrem nahoru i spotřeba surovin nebo doba ležení. 
Takový výrobek je kvalitnější po všech stránkách. Kraj Hané 
býval tradičně desítkový, desítka se tu vždycky pila nejvíce. 
V posledních letech se však ukazuje, že zákazníkům už není 
jedno, co pijí. Mnozí raději vypijí méně, ale jen to nejlepší. 

Zubr je silnou regionální značkou a na tom si zaklá-
dá. Nejvíce piva tedy rozveze takříkajíc kolem komína. Co 
o tom rozhoduje? 

Určitě lokální patriotismus a příklon k regionálním 
značkám, který v poslední době posiluje. 

Regionální značky mají své konzumenty, kteří na nich 
tzv. vyrůstali. Na to své nedají fajnšmekři dopustit a současně 
jsou velmi citliví na jeho kvalitu nebo její změnu. I nadále se 
chceme prosazovat v domácím regionu a posilovat zde pozi-
ci značky. Dominantní postavení máme nejen na Přerovsku, 
ale také v oblasti Bystřice pod Hostýnem, Kroměřížsku nebo 
Prostějovsku. Doma jsme prostě na střední Moravě. 

V Zubru vaříte také nealkoholické pivo a jeho prodej 
několikanásobně roste. Je možné, že jednou nahradí pivo 
klasické?

To si nemyslím. Nealkoholické pivo dříve nemělo velkou 
popularitu, tradice piva je spojená s konzumací toho alkoho-
lického. To, že nealkoholické pivo získává na oblibě, vidím 
jako pozitivní trend. Jeho popularita stoupá poměrně rychle, 
a pro pivovary se tak toto pivo stává zajímavým artiklem.

Je to výsledek měnícího se životního stylu a s ním se 
mění i návyky konzumentů. 

Jak se takové dobré free pivo dělá? A můžeme used-
nout za volat bezprostředně po vypití půllitru? 

Práce je to složitá, protože jde o speciální výrobek. My 
ale i při výrobě nealkoholického piva používáme klasiku. Roz-
díl je pouze v tom, že nealkoholické pivo kvasí výrazně kratší 
dobu, aby se v něm nevytvořil obsah alkoholu. Ale i toto pivo 
například zraje v ležáckém sklepě.

Řídit můžete i po několika půllitrech, aniž byste se do-
stal do rozporu se zákonem, protože nepatrné množství alko-
holu se v organismu odbourá bezprostředně po napití.

Redakce 

�

Moderní varna pivovaru 
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I přes velmi silné konkurenční prostředí 
a velké množství veletrhů se podařilo bě-
hem 3 předchozích ročníků uvést na trh 
stabilní prestižní veletrh. Kvůli velkému 
zájmu potenciálních vystavovatelů z řad 
hotelového provozu a potravinářského 
průmyslu byla rozšířena o nomenklatu-
ru a název veletrhu upraven na GASTRO & 
HOTELSET 2008.

Veletrh GASTRO & HOTELSET 2008 je prestiž-
ní veletrh, strategicky položen do jedné z vý-
znamných evropských metropolí.
Je to místo kontrakčních setkání odborníků, 
obchodníků, výrobců a provozovatelů služeb 
v oblasti gastronomie a hotelnictví. Mezi naši-
mi vystavovateli tak najdete většinu význam-
ných společností působících v daném oboru 
na českém trhu.

Současně s veletrhem GASTRO & HOTELSET 
2008 budou probíhat veletrhy TENDENCE 
a WELNESS BALNEA. Tyto tři veletrhy společ-
ně tvoří ucelený celek a představí nové tren-
dy v oblasti stravování, hotelnictví, interiérů, 
estetiky a regenerace. 

Zahajte podzimní sezonu 4. veletrhem gas-
tronomického zařízení, potravin a nápojů 
a vybavení pro hotely a restaurace. Od 11. do 
13. září v areálu PVA Letňany.

Areál disponuje moderními výstavními pro-
story se snadnou dopravní obslužností, což 
velmi usnadňuje příjezd, manipulaci, montáž 
a parkování vystavovatelů. S otevřením nové 
stanice metra „C“ Letňany se letňanský vele-
tržní areál přiblíží dalšímu množství návštěv-
níků z řad odborníků, zájemců o obor a kon-
cových zákazníků. 

Hlavním mediálním
partnerem veletrhu

je Potravinářský zpravodaj.

Pokud budete mít zájem
zúčastnit se veletrhu

GASTRO & HOTELSET 2008,
kontaktujte nás na tel. číslech

221 992 151, 159
nebo na e-mail gastroset@terinvest.com,

www.gastroset.eu.

Těšíme se na společné setkání

Společnost TERINVEST s. r. o.
pořadatel veletrhu

Potravinářský
zpravodaj

H LAVN Í M E DIÁLN Í PARTN E R

Veletrh zaměřený
na gastronomické zařízení

konečně v Praze

m a r k e t i n g
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HRACHOVÝ PROTEIN 
NUTRALYS®:
NOVÁ CESTA

K LEPŠÍ VÝŽIVĚ
Zvýšení spotřeby rostlinných proteinů vedlo v poslední době 

společnost ROQUETTE k vývoji nového proteinu. NUTRALYS® se získá-
vá z tradiční zeleniny, která je spotřebitelům velmi známá, a uspoko-
juje současné požadavky na bezpečnost potravin a jejich hodnotu: jde 
o hrách. 

Tato potravina s vysokým obsahem proteinů je také spojena 
s nízkými hodnotami nasycených tuků a cukru. Hrachový protein se 
používá v masových výrobcích pro své široké možnosti a zároveň mno-
ho výživových vlastností hrachového proteinu otevírá nové možnosti 
v oblasti zdravých a dietních potravin.

NUTRIČNÍ HODNOTY
HRACHOVÉHO PROTEINU NUTRALYS®

Tento nový zdroj proteinů je výživný a velmi dobře stravitelný. Jeho ob-
sah aminokyselin odpovídá obsahu doporučenému pro dospělé Organizací OSN 
pro výživu a zemědělství FAO (1985). Výhody hrachového proteinu jsou založe-
ny zejména na jeho vysokém obsahu lysinu a jeho hodnotách větvených amino-
kyselin, kyseliny glutamové a argininu.

PŘÍKLADY: 
1.  Přísun proteinů z potravinových doplňků 
  Velmi dobrá stravitelnost a obsah proteinů v přípravku NUTRALYS® 

umožňuje pokrýt očekávanou spotřebu proteinů.
  Hodnoty větvených aminokyselin v přípravku NUTRALYS®, dále hodnoty 

kyseliny glutamové a arginin jsou zvláště vyhledávané v doplňcích stra-
vy, zejména sportovními nadšenci.

2. Splnění výživových potřeb u vegetariánů 
  NUTRALYS® je vhodným zdrojem proteinů u vegetariánů. Funguje také 

jako látka, která váže různé složky. V extrudované podobě se NUTRALYS® 
stává rostlinným proteinem s podobnou texturou jako maso. 

3. Přidávání proteinů do cereálních výrobků
  Obsah aminokyselin v cereáliích je nedostatečný na lysin.

  Přidávání přípravku NUTRALYS® do cereálií pak vytváří vynikající výživo-
vou hodnotu. 

4. Výživová různorodost v hotových pokrmech
 Ty jsou obvykle bohaté na masové produkty. Náhrada jejich části výrob-
kem NUTRALYS® umožňuje poskytnout zdroj rostlinného proteinu a záro-
veň snížit obsah nasycených tuků.

5. Vylepšení výživového profi lu masových produktů 
 Dodání výrobku NUTRALYS® zvyšuje obsah proteinů a snižuje ztráty vody 
během vaření. To zlepšuje nutriční profi l těchto potravin a dává možnost 
použít nová nutriční hesla jako "zdroj proteinů" nebo "bohaté na pro-
teiny".

www.roquette.com
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 HRACHOVÝ PROTEIN – TRADICE A INOVACE
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Barentz spol. s r. o., Za tratí 752, 339 53  Klatovy IV
Tel.: +420 376 321 612, fax: +420 376 321 510

info.desk@barentz.cz, www.barentz.cz

HRACHOVÉ PROTEINY
v masném průmyslu: 

víc než pouze 
praktické!

Spotřeba masných produktů v Evropě a Severní Americe je vý-
razně vyšší než v jiných částech světa. A to navzdory faktu, že v posled-
ních několika letech současný masný průmysl čelil rostoucímu množ-
ství problémů v různých oblastech:
� Bezpečnost potravin: Opakující se potravinové skandály.
�  Zdraví: Tlak ze strany politiků a dietologů v oblasti kardiovaskulárních chorob 

za účelem snížení spotřeby živočišných tuků, a tedy i masných výrobků.
�  Životní prostředí: Ekologické obavy v oblasti emisí dusíku a spotřeby vody.
�  Péče o zvířata: Tlak ze strany organizací a spotřebitelů v oblasti péče o zvířa-

ta.
�  Náklady: Výrazné zvýšení výloh společností (např. chovatelů dobytka) s ros-

toucími cenami energií vedoucí ke zvýšení cen masa. 
�  Stravování: Změny ve stravovacích návycích, které snižují spotřebu masa při-

pravovaného a vařeného doma.
Tyto výzvy a problémy uvrhly stín na masné produkty dneška, ačko-

liv mají své výživové výhody, jako je obsah esenciálních aminokyselin, železa,
vitaminů atd. 

OBNOVA REPUTACE ZPRACOVÁVANÉHO MASA A DRŮBEŽÍCH VÝROBKŮ 
�  Vylepšení v oblasti bezpečnosti potravin je nezbytné k získání a udržení důvě-

ry spotřebitelů.
�  Chovatelé a potravinářské podniky musí dnes i v budoucnu vytvářet obraz dy-

namického moderního průmyslu, který splňuje očekávání spotřebitelů, a to vý-
robou produktů, které dodávají energii a podporují zdraví a tělesnou i duševní 
pohodu.

ROLE SLOŽEK POTRAVIN
Funkční a výživové složky potravin mohou nabízet slibné způsoby napl-

ňování těchto cílů. 
Tyto složky by neměly být přísadami ani alergeny, ani nemohou být ge-

neticky modifi kovány. Jejich původ by měl také být jasně specifi kován a jejich 
výroba by měla splňovat normy ochrany životního prostředí. Dále by měly mít 
výborné organoleptické vlastnosti a měly by být snadno identifi kovatelné ze 
strany spotřebitele. 

ŘEŠENÍ HRACHOVÉHO PROTEINU 
Novou funkční složkou, která by mohla splňovat současné požadavky 

průmyslu, je hrachový protein. Je dodáván společností Roquette pod značkou 
Nutralys a produkuje se v závodě na zpracování hrachu uprostřed oblasti v se-
verní Francii, kde se pěstuje hrách.
1.  Sklizeň a zpracování hrachu: žlutý hrách se pěstuje v severní Evropě a Severní 

Americe; Francie a Kanada tvoří dvě třetiny celosvětové produkce.

Použití složek výživy získaných z hrachu bylo doposud omezeno kvůli jeho 
ostré chuti a trávicím obtížím, které způsobuje. Technologie vyvinutá spo-
lečností Roquette překonává oba tyto nedostatky a je založena na  „čistých” 
zpracovatelských procedurách (bez chemických látek), což umožňuje extra-
hovat vysoce čistý protein. Hrachový protein je možno také použít (jako ne-
organickou část) ve vytváření organických produktů.

2.  Hrachový protein je funkční složka: nabízí vynikající vlastnosti v oblasti vaz-
by voda/lipidy; jeho emulgační schopnost pomáhá vytvářet konzistentní 
a atraktivní texturu a zároveň zajišťuje lepší výsledky při vaření.

3.  Hrachový protein je bezpečný: jeho původ je jasně identifi kovatelný; není ge-
neticky modifi kovaný; a není na seznamu hlavních alergenů vyžadujících va-
rovné značení.

4.  Hrachový protein je zdravý: jakožto koncentrovaný zdroj proteinů je jeho pro-
fi l aminokyselin podobný tomu, který doporučuje Organizace OSN pro výži-
vu a zemědělství FAO. Je také vysoce stravitelný díky eliminaci antinutričních 
faktorů během výrobního procesu.

5.  Hrachový protein je jednoduchý na použití: díky jeho granulované podobě je 
omezeno vytváření prachu, pěny a hrudek.

6.  Hrachový protein má neutrální chuť: může se použít v řadě různých typů po-
travin. 

7.  Hrachový protein a životní prostředí: Protože jde o luštěninu, jeho produkce 
nevyžaduje jakákoliv dusíkatá hnojiva. Také vyžaduje méně vody než produk-
ce dobytka.

FUNKČNÍ VÝHODY HRACHOVÉHO PROTEINU
VE ZPRACOVANÉM MASE A DRŮBĚŽÍCH VÝROBCÍCH 
1.  Párky a paštiky: protože lze snadno získat pevné emulze (1-5-5 = 1 jednotka 

hrachového proteinu k 5 jednotkám vody a 5 jednotkám oleje), textura hra-
chového proteinu může splnit jakékoliv požadavky na takovéto produkty (ob-
sah: od 1 % do 3 %).

2.  Mleté maso a masové náhražky: hrachový protein stabilizuje texturu a ome-
zuje ztrátu vody, zejména v případě mražených pokrmů (0,5 % až 3 %). V ex-
trudované podobě hrachový protein umožňuje získat vláknitou texturu při-
pomínající maso. 

3.  Opětovně upravované maso a hotové potraviny: hrachový protein je výbor-
ným pojivem, který zvyšuje šťavnatost potravin i při ohřívání (0,5 % až 2 %).

4.  Marinády: hrachový protein má nízkou viskozitu, a proto se snadno mísí. To 
zaručuje stabilní a šťavnatou texturu koncového produktu. 

POTRAVINOVÉ SLOŽKY A OBRAZ ZPRACOVANÉHO MASA
A DRŮBEŽÍCH PRODUKTŮ 

Dnešní producenti zpracovaných masných výrobků fungují v komplex-
ním a stále více nepřátelském tržním prostředí. Kromě problémů, kterým čelí 
ve stadiu výroby a ve spojitosti s bezpečností potravin, trh vyžaduje tu nejvyšší 
kvalitu s ohledem na výživovou hodnotu a chuť: a tady mohou hrát a hrají hlavní 
roli potravinové složky a/nebo doplňky. 

Hrachový protein Nutralys nabízí souhrnné řešení. Splňuje očekávání 
spotřebitelů, tj. na bezpečnost, etiku, zdravotní nezávadnost a duševní a fyzic-
ké zdraví a spolu s funkčními vlastnostmi splňuje praktické a ekonomické poža-
davky producentů.

Díky nejnovější technologii starý a osvědčený hrách nabízí nové příleži-
tosti pro inovaci v oblasti potravin. 

Více informací: 
ROQUETTE group – Nutrition Business Unit

62080 Lestrem Cedex, Francie, Telefon: +33 (0) 3.21.63.36.00
E-mail: nutralys@roquette.com,    www.roquette.com

m a r k e t i n g
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Získat
nové trhy

je nyní mnohem 
snadnější

Hledáte nová odbytiště pro své produkty? Rádi byste
vytvořili vyšší přidanou hodnotu? Ukážeme Vám

způsob, jak toho můžete po vzoru mlékáren na západ od 
našich hranic dosáhnout.

Velká část mlékárenských podniků nabízí své produkty
nejen spotřebitelskému trhu, ale i dalším výrobcům, kteří vy-
užívají tyto mlékárenské polotovary pro svou další výrobu. 
Jedná se o mléko, smetanu, jogurt, kondenzované mléko 
apod. Dodávky těmto průmyslovým klientům se uskutečňu-
jí dle možností mlékárny obvykle v cisternách nebo nerezo-
vých tancích. Na první pohled by se zdálo, že zde nelze nic
změnit.

Co však v případě, kdy odběratel nemá vlastní stacionár-
ní nádrž, do které by cisternu přečerpal, nebo nemá rozvod 
dusíku, aby mohl při vypouštění nerezové tanky udržovat pod 
tlakem (např. nemocnice, menší pekárny nebo výrobci cuk-
rovinek)?

Řešením jsou kontejnery Combo, které nahrazují nere-
zové tanky nejen z důvodu nízké ceny (o cca 70 % nižší poři-
zovací cena). Tento nový typ obalu o objemu 250 nebo 1000 
litrů umožňuje dodávat asepticky balený produkt prakticky 
komukoliv. Mnohým mlékárnám se tak otevírají zcela nové 
trhy, které doposud byly jen obtížně řešitelné. Cesta ke Com-
bo kontejnerům je velmi snadná – výrobce nabízí kromě mož-

nosti pořízení (i na leasing) také pronájem těchto obalů, např. 
pro časově omezené projekty. 

Combo kontejner je vždy připraven k plnění – bez nut-
nosti sterilizace. Připojíte (závit DN50), naplníte a rozvezete 
odběratelům. Kontejnery mají čtvercový půdorys vhodný pro 
nákladní přepravu. Zákazníci ocení snadnou obsluhu, mož-
nost postupného vypouštění, malé zbytkové množství v oba-
lu, a to vše, aniž by museli připojovat na zdroj ochranné at-
mosféry.

Mlékárna, která se rozhodne Combo kontejnery použí-
vat, tak přináší svému zákazníkovi nejen určitý mlékárenský 
produkt, ale v kombinaci s tímto obalem i úplný a efektivní 
dodavatelský servis. Je to nejen konkurenční výhoda, ale také 
cesta k vyšším maržím.

Některé přední české mlékárny již začaly využívat Com-
bo kontejnery pro externí dodávky, ale také pro interní mani-
pulaci.

Více informací lze získat na

www.combo-kontejner.cz   �

 www.agral.cz

AGRAL s. r. o.
VYDAVATELSTVÍ

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník
více na:

Čtěte pravidelný měsíčník 
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Bezpečnost 
potravin 

a potravinové 
právo v legislativě 

Evropských 
společenství

MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE, 
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA 

BRNO

 Význam bezpečnosti potravin (zdravotní nezávad-
nosti), jejího trvalého a soustavného zabezpečování je pri-
oritním požadavkem v celém potravinovém řetězci.

 Bezpečnost potravin a potravinové právo je význam-
nou součástí legislativy Evropských společenství v oboru hy-
gieny a technologie potravinářské produkce. Základním do-
kumentem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stano-
ví obecné zásady, požadavky potravinového práva, zřizu-
je se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví po-
stupy, týkající se bezpečnosti potravin (ve znění Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003 ze dne 
22. července 2003 a Nařízení Komise (ES) č. 575/2006 ze 
dne 7. dubna 2006).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1642/
2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění Nařízení (ES) 
č. 178/2002, které stanoví obecné zásady, požadavky potravi-
nového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potra-
vin a stanoví postupy, týkající se bezpečnosti potravin (Úřední 
věstník EU, L 245, 25. 9. 2003, s. 4–6)

Nařízení Komise (ES) č. 575/2006 ze dne 7. dubna 2006, kte-
rým se mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002, pokud jde o počet a název stálých vědeckých komi-
sí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Úřední věstník 
EU, L 100, 8. 4. 2006, s. 3–3)

Nařízení v článku 1 (Účel a oblast působnosti) sta-
noví v odst. 1, že předpis obsahuje základní ustanove-
ní umožňující zajistit vysokou úroveň ochrany lidského 
zdraví a zájmu spotřebitelů, pokud jde o potraviny, ze-
jména s přihlédnutím k rozmanitosti nabídky potravin 
včetně tradičních výrobků, a současně zajišťovat účin-
né fungování vnitřního trhu. Stanoví jednotné základy
a povinnosti, prostředky pro vytvoření silné vědecké základ-
ny, účinná organizační opatření a postupy, z nichž se má 
vycházet při rozhodování v otázkách bezpečnosti potravin 
a krmiv.

 Ve smyslu ustanovení článku 2 se stanoví, že pro úče-
ly článku 1 stanoví toto nařízení obecné zásady použitelné 
obecně pro potraviny a krmiva a zejména pro bezpečnost 
potravin a krmiv, a to na úrovni Společenství a na vnitros-
tátní úrovni.

 Součástí příslušných ustanovení tohoto nařízení je také 
zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

 Vlastní oblast působnosti tohoto nařízení je vymezena 
na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin 
a krmiv. Nevztahuje se na prvovýrobu určenou pro vlast-
ní potřebu ani na domácí přípravu potravin, manipulaci 
s nimi nebo jejich skladování za účelem osobní domácí spo-
třeby.

 Potravinové právo je v Nařízení č. 178/2002 defi no-
váno jako právní a správní předpisy použitelné ve Spole-
čenství nebo na vnitrostátní úrovni pro potraviny obecně, 
a zejména pro bezpečnost potravin. Vztahuje se na všechny 
fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a rovněž krmiv, 
která jsou vyrobena pro zvířata určená k produkci potravin 
nebo kterými se tato zvířata krmí (ustanovení článku 3 Naří-
zení č. 178/2002).

 Bezpečnost potravin je tedy propojena v celém potra-
vinovém řetězci a vztahuje se i na oblast krmiv, jak již bylo 
prezentováno v Bílé knize na téma zdravotní nezávadnost po-
travin.

 Další terminologie a její obsahová náplň ve vztahu 
k potravinovému právu je v nařízení defi nována v článku 3. 
Konkrétně se jedná o potravinářský podnik, provozovate-
le potravinářského podniku, krmivo, krmivářský podnik, 
provozovatele krmivářského podniku, maloobchod, uvá-
dění na trh, riziko, analýza rizika, hodnocení rizika, ří-
zení rizika, sdělování o riziku, nebezpečí, sledovatelnost, 
fáze výroby, zpracování a distribuce, prvovýrobu a koneč-
ného spotřebitele.

 Nařízení také rozlišuje tzv. obecné potravinové právo, 
jehož zásady a cíle, včetně požadavků na bezpečnost potra-
vin, defi nuje v ustanoveních čl. 4 až 21. Součástí obecného 
potravinového práva a jeho zásad jsou obecné cíle, analýza 
rizika, ochrana zájmu spotřebitelů, zásady průhlednosti 
zahrnující konzultace s veřejností a informování veřejnos-
ti. Nedílnou jeho součástí jsou obecné povinnosti při obcho-
du s potravinami. Obecné požadavky potravinového práva 
v nařízení defi nují i požadavky na bezpečnost potravin a kr-
miv.

 Ve smyslu k ochraně zájmu spotřebitelů je cílem potra-
vinového práva chránit zájmy spotřebitelů a poskytovat spo-
třebitelům základ, který jim umožní vybírat se znalostí věci 
potraviny, které konzumují. Cíle potravinového práva směru-
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jí do oblasti ochrany veřejného zdraví (v ČR defi nováno v zá-
koně o ochraně veřejného zdraví, tj. zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o ochraně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 Nařízením č. 178/2002 se také zřizuje Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin, jehož posláním je posky-
tovat vědecká stanoviska, která slouží jako vědecký zá-
klad pro vypracování a přijímání opatření Společenství 
v oblastech spadajících do jeho působnosti. Jde o otázky 
lidské výživy v rámci zdravotního programu Společenství, 
vědecká stanoviska týkající se zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat a zdraví rostlin a vědecká stanoviska k ji-
ným výrobkům než potravinám a krmivům týkající se gene-
ticky modifi kovaných organismů defi novaných ve Směrni-
ci 2001/18/ES, aniž jsou dotčeny postupy stanovené v této 
směrnici.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 
12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifi ko-
vaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrni-
ce Rady 90/220/EHS (Úřední věstník EU, L 106, 17. 4. 2001,
s. 1–39, zvláštní vydání v českém jazyce Kapitola 15 Svazek 
06 s. 77–114)

 Nařízení č. 178/2002 je závazné v celém rozsahu a pří-
mo použitelné ve všech členských státech. Samotné nařízení 
bylo změněno v roce 2003 a 2006, a to Nařízením č. 1642/
2003 ze dne 22. července 2003 a Nařízením Komise (ES)
č. 575/2006 ze dne 7. dubna 2006.

 Zásady potravinového práva jsou aplikovány v celé 
řadě dalších právních dokumentů Společenství. Pro oblast 
živočišných komodit se jedná o známý tzv. hygienický balí-
ček předpisů, který byl námětem předcházejících příspěvků 
v Potravinářské Revue.

 Potravinové právo a praktická realizace jeho zásad 
v legislativě Evropských společenství je propojena na od-
bornou činnost resortů zdravotnictví, životního prostře-
dí a obchodu. Všechna ustanovení legislativy sledují zdra-
votní nezávadnost (bezpečnost potravin) ve všech fázích 
potravinového řetězce, kdy je požadováno trvalé plnění
přísných hygienických norem a pravidel. Každý provo-
zovatel potravinářského podniku tvoří funkční systém 
HACCP a jeho zásady realizuje ve vlastní potravinářské 
technologii.

 Potravinové právo také zahrnuje oblast „značení, resp. 
označování potravin“, včetně poskytování informací o po-
travinových komoditách v dostupné formě, a stanovuje zod-
povědnost výrobců, zpracovatelů a distributorů za produk-
ci a distribuci zdravotně nezávadných potravin pro lidskou 
spotřebu. Nedílnou součástí příslušných legislativních 
ustanovení je i stanovení odpovědnosti kompetentních 
orgánů dozoru.

 Potravinové právo je klasifi kováno jako účinný ná-
stroj v sektoru potravinářské produkce. Je tvořeno systémem 
právních a správních předpisů na úrovni Evropského spole-
čenství a jednotlivých zemí. Aplikace potravinového práva 
a jeho praktické využití v technologické potravinářské a hy-
gienické praxi je směrováno na následující oblasti:
– ochrana veřejného zdraví,
– pohyb zboží v rámci vnitřního trhu,
– potravinové právo a vědecké informace,
– konkurenceschopnost na trhu,

–  prvotní zodpovědnost za zdravotní nezávadnost potravin 
pro výrobce, zpracovatele a distributory,

–  aplikace systému HACCP v technologické a hygienické 
praxi provozovatelů potravinářských podniků,

–  využití principu tzv. vysledovatelnosti (používá se termín 
„sledovatelnost“) a společně s dalšími principy,

–  úřední dozor a úřední moc v dozoru nad potravinami, 
včetně stanovení odpovědnosti kompetentních orgánů 
dozoru,

–  aplikace zásad potravinového práva v propojení na rezorty 
zdravotnictví, životního prostředí a obchodu,

–  rovnováha mezi legislativou s obecnými a specifi ckými 
pravidly, které jsou aplikovány na určité skupiny potra-
vin,

–  systém environmentálního managementu podle přísluš-
ných předpisů,

–  označování potravin pro zajištění podstatných informací 
o potravinách v tzv. přístupné formě.

 Do kontextu legislativy potravinového práva patří 
i soubor předpisů pro oblast hygieny a bezpečnosti v potravi-
novém řetězci. Jedná se o následující komplex předpisů:

Nařízení 1304/2003/ES o postupu aplikovaném Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) v případě žádostí 
o vědecké stanovisko, které mu má být poskytnuto
(Úřední věstník EU, L 185, 24. 07. 2003, s. 6)
Rozhodnutí (2004/210/ES) zřizující Vědecký výbor pro ob-
last bezpečnosti spotřebitelů, veřejného zdraví a životního 
prostředí
(Úřední věstník EU, L 66, 04. 03. 2004, s. 45)
Nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin (oprava 01)
(Úřední věstník EU, L 139, 30. 04. 2004, s. 1)
Nařízení 853/2004/ES o specifi ckých pravidlech pro hygie-
nu potravin
(Úřední věstník EU, L 139, 30. 04. 2004, s. 55)
 
ZMĚNĚNO NÁSLEDUJÍCÍMI PŘEDPISY:
Nařízení 2074/2005/ES (Úřední věstník EU, L 338, 22. 12. 
2005, s. 27)
Nařízení 2076/2005/ES (Úřední věstník EU, L 338, 22. 12. 
2005, s. 83) 
Nařízení 1662/2006/ES (Úřední věstník EU, L 320, 18. 11. 
2006, s. 1)
Nařízení 1243/2007/ES (Úřední věstník EU, L 281, 25. 10. 
2007, s. 8)
Směrnice 2004/41/ES zrušující některé směrnice týkající se 
hygieny a zdravotních podmínek pro výrobu a uvádění na trh 
některých výrobků živočišného původu určených pro lidskou 
spotřebu a měnící směrnice 89/662, 92/118 a rozhodnutí 
95/408
(Úřední věstník EU, L 157, 30. 04. 2004, s. 33, oprava L 195, 
02. 06. 2004, s. 12)
Rozhodnutí 2004/613/ES na vytvoření poradní skupiny po-
travinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin
(Úřední věstník EU, L 275, 25. 08. 2004, s. 17)
Nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro 
potraviny
(Úřední věstník EU, L 338, 22. 12. 2005, s. 1)

ZMĚNĚNO NÁSLEDUJÍCÍMI PŘEDPISY:
Nařízení 1441/2007/ES, (Úřední věstník EU, L 322, 07. 12. 
2007, s. 12)
Nařízení 2074/2005/ES, kterým se stanoví provádě-
cí opatření pro některé výrobky podle Nařízení 853/2004/
ES, a pro organizaci úředních kontrol podle Nařízení 
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854/2004/ES a 882/2004/ES, kterým se stanoví odchyl-
ka od Nařízení 852/2004/ES a kterým se mění Nařízení
853/2004/ES a (ES) č. 854/2004/ES (Text s významem pro 
EHP)
(Úřední věstník EU, L 338, 22. 12. 2005, s. 27)
ZMĚNĚNO NÁSLEDUJÍCÍMI PŘEDPISY:
Nařízení 1664/2006/ES (Úřední věstník EU, L 320, 18. 11. 
2006, s. 13)
Nařízení 1244/2007/ES (Úřední věstník EU, L 281, 25. 10. 
2007, s. 12)
Nařízení 2076/2005/ES, kterým se stanoví přechodná opat-
ření pro provádění Nařízení 853/2004/ES, 854/2004/
ES a 882/2004/ES a kterým se mění Nařízení 853/2004/
ES a 854/2004/ES
(Úřední věstník EU, L 338, 22. 12. 2005, s. 83)
 
ZMĚNĚNO NÁSLEDUJÍCÍMI PŘEDPISY:
Nařízení 1666/2006/ES (Úřední věstník EU, L 320, 18. 11. 
2006, s. 47)
Nařízení 479/2007/ES (Úřední věstník EU, L 111, 28. 04. 
2007, s. 46)
Nařízení 197/2006/ES o přechodných opatřeních podle Na-
řízení 1774/2002/ES, pokud jde o sběr, přepravu, ošetření, 
využití a zneškodňování zmetkových potravin
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Závěrem 

Nedílnou součástí uvedené legislativy pro realizaci 
zásad potravinového práva jsou i právní předpisy pro po-
travinářské komodity živočišného a rostlinného původu. 
A právě jejich náplň a ustanovení budou tématem násle-
dujícího příspěvku legislativního seriálu.

Použitá literatura:
Citované právní předpisy.
Literatura je k dispozici u autora příspěvku.
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Přeprava tekutin – velká výzva
Combo bag-in-box systém poskytuje bezpečný a vysoce hygienický způsob 
přepravy a uchování tekutin. Úspory díky skládacímu provedení a odbourání 
nákladného čištění dělají z Combo kontejneru velmi ekonomické řešení. 
To oceňují uživatelé v potravinářství, kosmetice i farmacii.
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Výběr vhodných 
hydrokoloidů

pro stabilizaci 
jakosti 

termizovaných 
smetanových

sýrů
Ing. DAGMAR TYKVARTOVÁ, 

Ing. JOSEF MRÁZEK, 
Ing. Mgr. MICHAL POSPÍŠIL,

VOŠ POTRAVINÁŘSKÁ
A SPŠ MLÉKÁRENSKÁ V KROMĚŘÍŽI,

Doc. Ing. JAN HRABĚ, Ph.D.,
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI, ZLÍN

Úvod

Hydrokoloidy – biopolymery převážně rostlinného, ale 
i živočišného a mikrobiálního původu, jsou látky do-

dávající potravinám funkční vlastnosti. Jsou přidávány 
k některým mlékárenským produktům s cílem stabilizovat 
strukturu fi nálního výrobku, resp. optimalizovat konzis-
tenci a současně i celkový senzorický profi l termizovaných 
výrobků. Bylo zjištěno, že na reologické vlastnosti výrobků 
nemá vliv pouze množství hydrokoloidu, ale především jeho 
molekulová hmotnost, struktura, náboj a typy vazeb v da-
ném biopolymeru. Vliv molekulové hmotnosti biopolyme-
ru na viskozitu jogurtů zkoumal Tuinier. Petry a kol. sledo-
vali vliv monosacharidového složení na výslednou viskozitu 
produktu u kmenů Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 
a konstatovali, že čím více glukózy je v řetězci biopolymeru, 
tím je viskozita produktu vyšší. Dalším faktorem ovlivňují-
cím viskozitu je náboj biopolymeru. Bylo zjištěno, že zápor-
ně nabité biopolymery zvyšují elasticitu tím, že elektrosta-

tickými silami interagují s kladně nabitým kaseinem a tím 
posilují proteinovou síť. Dalším faktorem ovlivňujícím vis-
kozitu je druh vazeb v základním řetězci biopolymeru. Před-
pokládá se, že vazba β(1→4) dělá polysacharid méně oheb-
ný a tím přispívá ke zvýšení viskozity produktu ve srovnání 
s vazbami β(1→3), β(1→2), α(1→4), které poskytují pruž-
nější konzistenci, a přispívají tak ke zvýšení elasticity.

V technologii výroby smetanových termizovaných sýrů 
našly uplatnění hlavně hydrokoloidy rostlinného původu – 
karagenany, modifi kované škroby a pektiny, dále guar a bio-
technologickým postupem získávaný xanthan. V našich 
pokusech, z osmi druhů hydrokoloidů a jejich směsí, obsa-
hujících modifi kované škroby (bramborový, tapiokový a ku-
kuřičný) v kombinaci s pektiny nízko- i vysokoesterifi kova-
nými, guarovou gumou, xanthanovou gumou a karagenany, 
byly po senzorickém a fyzikálně-chemickém hodnocení vy-
brány dva druhy, které nejlépe vyhovovaly jakostním poža-
davkům. Jednalo se o biopolymer typu vysokoesterifi kovaný 
pektin a směs modifi kovaných škrobů s xanthanovou a gua-
rovou gumou.

Pektiny jsou hydrokoloidy výlučně rostlinného původu. 
Základní struktura pektinu je tvořena lineárním řetězcem 
25–100 jednotek α-D-galakturonové kyseliny spojených 
vazbou (1→4). Jsou částečně esterifi kovány methanolem. 
Základní řetězec je v menší míře přerušován přítomnos-
tí L-rhamnózy a jiných neutrálních jednotek (D-galaktóza,
L-arabinóza, D-xylóza aj.). Pro pektiny je charakteristický 
stupeň esterifi kace (DE = „degree of esterifi cation“), který 
vyjadřuje procentické zastoupení methylace galakturono-
vých kyselin v methyl-esterové formě. Vysokoesterifi kované 
pektiny (HM) jsou defi novány jako ty, které mají hodnotu DE 
nad 70 %, nízkoesterifi kované pektiny (LM) mají DE méně 
než 50 %. Mohou být navíc ještě amidované (LMA) nebo ne-
amidované (LMNA). Stupeň amidace (DA) vyjadřuje pro-
centické zastoupení karboxylové skupiny v amidové formě.

Mechanismus tvorby gelu závisí na stupni esterifi ka-
ce pektinu. Vysokoesterifi kované pektiny tvoří gely s cuk-
rem v kyselém prostředí. Cukr váže vodu, a snižuje tak stupeň 
hydratace pektinu. Molekuly pektinu s nízkým počtem me-
thoxylových skupin se vzájemně odpuzují, což brání asociaci 
molekul a tvorbě gelů. Gely proto vznikají jen za přítomnos-
ti vápenatých kationtů. Vazba vápenatých kationtů s pektiny 
není pouze elektrostatického typu, jde o tzv. chelataci, která 
výrazně přispívá ke vzniku agregačních zón. Tyto zóny vzni-
kají asociací neesterifi kovaných homogalakturonových částí, 
které za vhodných podmínek tvoří strukturu dobře vyplňova-
nou vápenatými kationty. Vzniklé uspořádání vede k vytvoře-
ní tzv. „egg-box“ modelu, Reesovu modelu. Tedy vzniklý gel 
je se vzrůstající demethylací pektinu a vzrůstající koncentrací 
vápenatých kationtů pevnější.

Pektinové molekuly mají v prostředí neutrálním záporný 
elektrický náboj, a proto reagují s polymery nesoucími klad-
né náboje, např. s proteiny. Známé jsou interakce mezi kase-
inem a vysokoesterifi kovaným pektinem. Obě tyto makro-
molekulární složky se obvykle setkají v průmyslově vyrábě-
ných potravních koloidech a pektin zejména je doporučován 
jako stabilizátor kysaných mléčných nápojů. V kyselém pro-
středí pektin stabilizuje kasein. Ambjerg, Pedersen a Jorgen-
sen popsali, že vazby vysokoesterifi kovaného pektinu na ka-
seinové micely jsou elektrostatické povahy a závisejí na pH 
prostředí. Adsorpce pektinu na kaseinové částice a stabili-
zace komplexu byly popsány Glahnem. Dalgleish a Hollocou 
udávají, že velmi nízké koncentrace pektinů mohou ochrá-
nit komplex kaseinátu sodného před agregací při pH ≤ 5 a že 
pektin se váže na povrch emulze dokonce při pH blízkém iso-
elektrickému bodu kaseinu.

Ing. Dagmar Tykvartová
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Modifi kované škroby jsou škroby upravené tak, aby se 
omezily nežádoucí vlastnosti nativního škrobu – nerozpust-
nost ve vodě, vysoká viskozita škrobových mazů, vznik gu-
movité kohézní textury a tvorba kalných a retrogradujících 
gelů.

Xanthanová guma je hydrokoloid mikrobiálního pů-
vodu. Producentem extracelulárního xanthanu jsou bak-
terie rodu Xanthomonas (nejčastěji Xanthomonas cam-
pestris). Jde o heteropolysacharid velké molární hmotnosti 
(M=2,5.106). Úplnou hydrolýzou získáme monomerní jed-
notky D-glukózy, D-mannózy a D-glukuronové kyseliny. 
Základní skelet xanthanu se podobá celulóze. Struktura je 
komplikovaná přítomností pyruvátu vázaného na koncovou 
jednotku β-D-mannózy. Přítomnost aniontu zvyšuje hydrata-
ci a zajišťuje rozpustnost xanthanu ve studené vodě. Samot-
ný xanthan netvoří gely, ale termoreverzibilní gel vzniká ve 
směsi s polysacharidy, např. s galaktomannany (gumou ro-
hovníku-moučkou svatojánského chleba), glukomannany 
(konjakovou gumou) a κ-karagenanem. Vznik gelu vyžadu-
je interakci molekul xanthanu (dihelixu) s nevětvenou struk-
turou molekuly polysacharidu (s jeho vazebnou zónou). Kva-
litnější, elastické, soudržné gely vznikají z deacetylovaného 
xanthanu.

Guarová guma je polysacharid-galaktomannan, získává 
se jako mouka z endospermu semen luštěniny Cyamopsis te-
tragonoloba. Polysacharidový řetězec je tvořen β-D-mannó-
zovými jednotkami spojenými (1→4) vazbami a z vedlejšího 
řetězce α-D-galaktózy spojenými vazbami (1→6). Celkové 
zastoupení těchto dvou monomerních jednotek je v poměru 
asi 2:1. Galaktózové substituenty jsou pravidelně rozděleny 
podél mannózového řetězce. Často se využívají v kombinaci 
s jinými koloidy, např. s karagenany.

Karagenany jsou polysacharidy, extrakty červených 
mořských řas typu Chondrus, Gigartina a Euchema. Existu-
je osm druhů frakcí, nejznámější jsou tři (kappa, iota a lamb-
da). Liší se počtem a polohou sulfátových skupin na 3,6-an-
hydro-α-D-galaktopyranóze. Sulfátové skupiny mají největší 
vliv na vlastnosti těchto hydrokoloidů. Snadno tvoří gely i s ji-
nými hydrokoloidy, např. s moučkou svatojánského chleba.

Cílem této práce bylo vybrat vhodné druhy hydrokoloidů 
a jejich směsí pro výrobu smetanových termizovaných sýrů 
s obsahem 60 % tuku v sušině a studovat rozdíly v základních 
vlastnostech fyzikálně-chemických, organoleptických a v zá-
věru i viskoelastických. Použité koncentrace hydrokoloidů 
byly zvoleny tak, aby byla splněna podmínka tvorby žádané 
konzistence a schopnost výrobku vázat syrovátku po celou 
dobu trvanlivosti výrobku.

Materiál a metody

Vyrobeny a analyzovány byly smetanové termizované 
sýry s obsahem sušiny min. 25 % a tuku min. 15 %. Termizo-
vané sýry byly vyráběny na zařízení Stephan UMM/SK 80 při 
termizačním záhřevu 76 °C. Po termizaci byla hmota homo-
genizována na homogenizátoru Sigma, zchlazena na teplotu 
6±2 °C a při této teplotě byly výrobky skladovány. K výrobě 
byly použity suroviny: tvaroh tučný, máslo a vybrané druhy 
a směsi dále uvedených hydrokoloidů.

Organoleptické i fyzikálně-chemické hodnocení bylo 
provedeno po výrobě a na konci doby minimální trvanlivos-
ti, to je po 40 dnech. Na základě výsledků senzorické analý-
zy byly pro další blok zkoušek vybrány čtyři a následně pouze 
dva druhy hydrokoloidů. I tyto výrobky byly hodnoceny orga-
nolepticky, fyzikálně chemicky a navíc byly zjišťovány i reolo-
gické vlastnosti.

vzorek B, C a D

nízkoesterifi kované pektiny E 440 
v množství 0,2 %. Vzorky se lišily 
procentickým obsahem jednotlivých 
složek.

vzorek E

směs modifi kovaného tapiokového 
škrobu E 1442, modifi kovaného 
bramborového škrobu E 1414, 
xanthanové gumy E 415 a guarové gumy 
E 412 v celkovém množství směsi 0,5 %

vzorek F
směs kappa-karagenanu E 407
a modifi kovaného kukuřičného škrobu E 
1442 v množství 0,4 %

vzorek G směs xanthanové gumy E 415
a mléčných bílkovin v množství 0,5 %

vzorek H modifi kovaný bramborový škrob E 1442 
v množství 0,5 %

vzorek I vysokoesterifi kovaný pektin. E 440
v množství 0,2 %

Senzorické hodnocení bylo prováděno skupinou 12 vy-
školených posuzovatelů. Vzorky byly předkládány anonymně 
při skladovací teplotě. Senzorické hodnocení bylo provedeno 
pomocí pořadového preferenčního testu a statistické vyhod-
nocení provedeno oboustranným zjednodušeným testem. Ve 
výsledkové části uvádíme pouze výsledky pořadového prefe-
renčního testu, kdy byl hodnocen celkový senzorický profi l 
a statistické hodnocení bylo provedeno Friedmanovým tes-
tem.

Pro fyzikálně-chemickou analýzu byla použita ke stano-
vení obsahu tuku technická acidobutyrometrická metoda van 
Gulikova, ke stanovení sušiny metoda přesná vážková, obsah 
tuku v sušině byl stanoven metodou technickou výpočtovou, 
aktivní kyselost metodou potenciometrickou a titrační kyse-
lost alkalimetrickou titrací.

Reologické vlastnosti vyrobených sýrů byly charakteri-
zovány pomocí rotačního viskozimetru Bohlin Gemini (Bo-
hlin instruments, UK) v geometrii deska-deska (průměr 
40 mm, štěrbina 1 mm) při teplotě 20 °C. Měření bylo pro-
váděno v oscilačním režimu s amplitudou smykového napětí 
20 Pa v oblasti lineární viskoelasticity. Elastický modul pruž-
nosti G′ a ztrátový modul pružnosti G″ byly vyhodnocovány 
v rozsahu frekvencí 0,1-50 Hz.

Výsledky a diskuze

V první fázi bylo pro výrobní experimenty použito osm 
výše uvedených hydrokoloidů. Analýzy byly provedeny po 
výrobě a na konci doby minimální trvanlivosti. Z výsled-
ků chemické analýzy jsou uvedeny pouze závažnější odchyl-
ky od standardních hodnot (komplexní výsledky jsou k dis-
pozici u autorů příspěvku). U vzorků B a C bylo chemickou 
analýzou zjištěno zvýšení obsahu sušiny v průběhu sklado-
vání asi o 2–3 % (z hodnoty 37,55 % na 40,14 % u vzorku B 
a z 37,22 % na 39,89 % u vzorku C). Příčinou zvýšené sušiny 
bylo nedostatečné vázání syrovátky a její následné uvolňová-
ní z výrobku. Výsledky senzorického hodnocení jsou uvedeny 
v tabulce č. 1.
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Tabulka č. 1     Výsledky pořadového preferenčního testu (celkový senzorický profi l výrobku) po 40 dnech skladování 
(konec DMT*)

vzorek B C D E F G H I
součet pořadí všech hodnotitelů 74 91 56 29 55 93 99 24
pořadí 5 6 4 2 3 7 8 1

*DMT datum minimální trvanlivosti

B, C, D: nízkoesterifi kované pektiny E 440
E:  směs modifi kovaného tapiokového škrobu E 1442, 

modifi kovaného bramborového škrobu E 1414, 
xanthanové gumy E 415 a guarové gumy E 412

F:  směs kappa-karagenanu E 407 a modifi kovaného 
kukuřičného škrobu E 1442

G směs xanthanové gumy E 415 a mléčných bílkovin
H: modifi kovaný bramborový škrob E 1442
I: vysokoesterifi kovaný pektin. E 440

Vzorky G a H byly při senzorické analýze nejméně prefe-
rovány, k čemuž přispěla i vysoká hodnota sušiny (38–39 %). 
Ta mohla mít souvislost se vznikem krátké, drobivé až rozpa-
davé konzistence, což negativně ovlivnilo celkový senzorický 
profi l výrobku. Na základě výsledků senzorického hodnoce-
ní byly z dalších pokusů vyřazeny vzorky pod označením B, 
C, G a H.

S vybranými čtyřmi druhy biopolymerů byly provedeny 
opakované výroby a způsob hodnocení byl totožný. Výsledky 
chemických analýz a senzorického hodnocení jsou uvedeny 
v tabulce č. 2 a 3.

Tabulka č. 2    Fyzikálně-chemické hodnoty zjištěné u skupiny smetanových termizovaných sýrů vyrobených za použití 
čtyř vzorků hydrokoloidů po 40 dnech skladování

vzorek tuk [%]
w/w

sušina [%]
w/w

tuk v sušině 
[%], w/w

titrační kyselost 
[SH]

aktivní kyselost 
[pH]

D 20,5 37,75 54,3 66 4,4
E 20,5 35,91 57,1 67 4,5
F 20,5 37,27 55,0 66 4,4
I 20,5 35,96 57,0 66 4,4

Tabulka č. 3     Výsledky senzorické analýzy pořadovým preferenčním testem (hodnocen celkový senzorický profi l sýrů) 
po 40 dnech skladování

vzorek D E F I
součet pořadí všech 
hodnotitelů 50 18 56 31

pořadí 3 1 4 2

vysvětlení symbolů viz legenda u tabulky č. 1
Vzorky D a F vykazovaly zvýšený obsah sušiny. Bylo zjiš-

těno zvýšené uvolňování syrovátky, které se projevilo tužší 
konzistencí a zhoršenou roztíratelností, což se negativně od-
razilo ve výsledcích senzorického hodnocení. Na základě sen-

zorického vyhodnocení byly vyřazeny vzorky D a F a přikro-
čilo se k výrobě s použitím hydrokoloidů označených kódy E 
a I (jejich charakteristika je uvedena u tabulky č. 4). Výsledky 
analýz byly opakovaně porovnány s tzv. standardem, to je vý-
robkem v současné době vyráběným.

Tabulka č. 4     Fyzikálně-chemické hodnoty zjištěné u skupiny smetanových termizovaných sýrů vyrobených za použití 
dvou vzorků hydrokoloidů po 40 dnech skladování

vzorek tuk [%] w/w sušina [%] w/w tuk v sušině  [%], w/w titrační kyselost  [SH] aktivní kyselost [pH]
E 16,1 34,58 46,6 70 4,3
I 16,2 33,78 48,0 68 4,4
A 16,1 34,65 46,5 70 4,3

E:  směs modifi kovaného tapiokového škrobu E 1442, 
modifi kovaného bramborového škrobu E 1414, 
xanthanové gumy E 415 a guarové gumy E 412

I: vysokoesterifi kovaný pektin E 440
A:  standard-směs karobové gumy E 410, guarové gumy 

E 412 a xanthanové gumy E 415

Tabulka č. 5    Výsledky senzorického hodnocení smetanových termizovaných sýrů pořadovým preferenčním testem po 
40 dnech skladování (konec DMT*)

vzorek E I A
součet pořadí všech hodnotitelů 19 33 20
pořadí 1 3 2

U vyrobených vzorků byly dále sledovány změny reolo-
gických vlastností, konkrétně elastického modulu pružnosti G′ 
a ztrátového modulu pružnosti G″, které byly vyhodnocovány 
v rozsahu frekvencí 0,1-50 Hz. Z naměřených hodnot vyplývá, 

že sýry s hodnocenými hydrokoloidy mají na konci doby skla-
dovatelnosti hodnoty elastického i ztrátového modulu pruž-
nosti nižší než standard. Tyto sýry mají, podle výsledků reolo-
gických měření, slabší gel a jsou méně tuhé než standard.
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Při senzorickém hodnocení byl nejvíce preferován vzo-
rek označený kódem E (sýr vyrobený za použití směsi modi-
fi kovaných škrobů, xanthanové a guarové gumy), dále vzo-
rek pod označením standard (sýr běžně vyráběný za použití 
směsného stabilizátoru) a nejméně preferovaný byl vzorek 
označený kódem I (sýr vyrobený za použití vysokoesterifi ko-
vaného pektinu).

Závěr

V práci byly charakterizovány běžné hydrokoloidy po-
užívané k úpravě textury termizovaných smetanových sýrů 
a byl kvantifi kován jejich vliv na mechanické vlastnosti vyro-
bených smetanových termizovaných sýrů. Byla srovnávána 
jakost smetanových termizovaných sýrů s přídavkem vybra-
ných druhů hydrokoloidů a jejich směsí. Vyhodnocení bylo 
prováděno fyzikálně-chemickou a senzorickou analýzou, po-
sléze i reologickými metodami.

Bylo zjištěno, že ze skupiny osmi navržených druhů 
a kombinací hydrokoloidů lze pro zajištění požadované ja-
kosti doporučit dva druhy: směsný stabilizátor, obsahující 
modifi kovaný tapiokový škrob E 1442, modifi kovaný bram-
borový škrob E 1414, xanthanovou gumu E 415 a guarovou 
gumu E 412 a jako druhý vzorek vysokoesterifi kovaný pek-
tin E 440. Tyto druhy vyhovují po stránce fyzikálně-chemic-
ké, senzorické i reologické. Jako méně vhodné se jevily pekti-
ny nízkoesterifi kované, které vytvářely konzistenci drobivou, 
příliš tuhou, hůře roztíratelnou.

Výsledky všech rozborů potvrdily, že dva vybrané vzorky 
hydrokoloidů lze doporučit k použití při výrobě smetanových 
termizovaných sýrů, protože nebyly zjištěny významnější 

rozdíly v jejich jakosti při porovnání se stávajícím, v součas-
nosti používaným stabilizátorem. Při senzorické analýze byl 
výrobek se směsným stabilizátorem – vzorkem E hodnocen 
navíc jako kvalitnější (viz tabulka č. 5). Získané výsledky mo-
hou být využity pro návrh směsí hydrokoloidů pro konkrétní 
aplikace do termizovaných smetanových sýrů.
Poznámka:   Použitá literatura je k dispozici u autorů;

kontakt: dagmar.tykvartova @email.cz
Práce vznikla za podpory projektu MŠMT:
MSM 7088352101.  �
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TECNOCAP s. r. o.
Střížovice 67, 378 53 Strmilov, tel.: 384 373 111, fax: 384 391 539, e-mail: info@tecnocapclosures.com

www.tecnocapclosures.com

Skupina TECNOCAP má své výrobní závody v Itálii, v České 
republice, ve Španělsku, na Ukrajině a ve Spojených státech, 
obchodní zastoupení také ve Francii a v Německu.

V dubnu 2006 koupila Skupina TECNOCAP fi rmu Obal Rozkoš. 
Nově vzniklý podnik TECNOCAP s. r. o. začal ihned realizovat 
program modernizace výroby a rozšiřování výrobních 
programů a kapacit. Během dvou let byly výrobní kapacity 
téměř zdvojnásobeny a škála výrobků dosáhla takové 
úrovně, že podnik dokáže uspokojit jakékoli požadavky 
fi rem, které používají víčka TWIST OFF, OMNIA a PANO.

Jasným základem obchodní politiky celé Skupiny TECNOCAP 
je neustálé zlepšování kvality a služeb zákazníkům. Motto 
„KVALITA A SLUŽBY“ je klíčem k úspěchu Skupiny TECNOCAP 
na světových trzích. 

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.

www.chocenskamlekarna.cz

Choceňská mlékárna – významný výrobce pomazánkových másel
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Vyšší odborná 
škola zahradnická 

a Střední 
zahradnická škola 

Mělník
PhDr. LADISLAV PYTLOUN, Ph.D.,

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
PRO TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Historie 

Výnosem zemského výboru Království českého byla 
v roce 1882 ustavena v Mělníku vinařská škola s českým vyu-
čovacím jazykem, která měla připravit odborníky pro rozvíje-
jící se oblast vinařství. Výuka však byla zahájena až 15. břez-
na 1885 v Husově ulici v domě č. p. 48. Škola v té době nesla 
název Vinařsko-ovocnická a studium bylo rozloženo do dvou 
let. Kromě odbornosti vyjádřené v názvu školy se vyučovalo 
i zelinářství a květinářství (obsah částečně zahrnoval i poz-
dější samostatný předmět sadovnictví). Teoretické vyučování 
se doplňovalo praktickou výukou a odbornými exkurzemi.

V roce 1894 se vyučování přesunulo do nově postavené 
školní budovy na Polabí  na říční terase nad soutokem Labe 
a Vltavy. Jednopatrová stavba měla na tehdejší dobu dobré 
vybavení. Její součástí byl i internát pro 30 žáků, kuchyně s jí-
delnou, dvě bytové jednotky aj. Podstatně se rozšířily také ob-
jekty pro výuku praxe. Tvořily je pokusná vinice, ovocná škol-
ka a mateční sad, zelinářská a květinářská zahrada, pařeniště 

a dva skleníky. V roce 1895 začala pracovat i nová stanice na 
zužitkování ovoce a zeleniny a v roce 1905 vinařský sklep. Za 
výrazné pomoci školy a podle návrhu jejího učitele Arnošta 
Pethse vznikl současně kolem budovy školy městský park na 
Polabí, sloužící i výuce.

Po vzniku Československé republiky došlo ke změně 
koncepce výuky. V roce 1921 byl otevřen první ročník Stát-
ní vyšší ovocnicko-vinařské a zahradnické školy. Důvodem 
ke zřízení v té době jediné vyšší zahradnické školy v Česko-
slovensku se staly nejen dobré výsledky, kterých bylo dosaže-
no v předchozím systému výuky, ale přispělo k tomu i výhod-
né získání zámečku Neuberk a jeho přilehlých objektů (25 
ha) pro praktickou výuku na okraji Mělníka na úpatí kopce 
Chloumek. Čtyřleté a později tříleté studium končilo matu-
ritní zkouškou. Škola vyvíjela úspěšnou činnost ve všech za-
hradnických oborech a v duchu tradice její působnost směřo-
vala k odborné i laické veřejnosti. V areálu na Neuberku byl 
vybudován školní statek a ze zámečku se stal žákovský domov 
s potřebným zázemím. Také přilehlý park, vybudovaný v 60. 
letech 19. století, se postupnou rekonstrukcí proměnil na vý-
ukový objekt.

Za německé okupace byla činnost školy ochromena 
a mnozí pracovníci perzekuováni. Koncem války bylo vyučo-
vání přerušeno a zahájeno opět 11. června 1945. 

Zásadnější změny nastaly po roce 1948. Týkaly se ob-
sahové náplně, zvyšování počtu studentů současně s vět-
ším zastoupením dívek, snižování věkové hranice žáků, ale
i postupného rozšiřování učebních pomůcek a sbírek rostlin. 
Školní statek dosáhl rozlohy 200 ha, byl reorganizován a na-
dále průběžně budován. Určitým etapám vývoje odpovídaly
i změny názvu školy (Vyšší zahradnická škola, Střední země-
dělská technická škola, obor zahradnický, Střední zeměděl-
ská škola, obor zahradnictví). 

Od roku 1953 do současnosti prodělala školní budova 
a její okolí mnoho změn. Z větších stavebních úprav to byly 
zejména přístavba druhého patra, vstupní haly se šatnami, 
přístavba nového křídla školy s tělocvičnou, připojení hlavní 
budovy na horkovod, výstavba školní jídelny apod. Současně 
s těmito akcemi došlo následovně i k proměnám venkovních 
sadových úprav, a to nejen z hlediska estetického, ale i účelo-
vého.

V roce 1995 bylo vedle středoškolského denního studia 
otevřeno dvouleté pomaturitní studium Sadovnická a kra-
jinářská tvorba, jež se stalo základem pozdější vyšší odbor-
né školy. O rok později již byla škola zařazena do sítě vyšších 
odborných škol, a tak 1. září 1996 došlo k zahájení vyššího 
studia oboru Zahradní a krajinná tvorba určeného pro absol-
venty středních škol. Škola proto nese od roku 1996 i nový 
ofi ciální název Vyšší odborná škola zahradnická a Střední za-
hradnická škola Mělník (VOŠZa a SZaŠ Mělník). 

www.zas-me.cz

Přítomnost

Za dlouhá léta své existence získala mělnická zahrad-
nická škola mezi odbornou a laickou veřejností vysoký kre-
dit, který se snaží stále udržet a rozvíjet. Nejde přitom pouze 
o vlastní vzdělávání, jádro a současně hlavní cíl působnosti 
školy, ale o další aktivity, jež vytvářejí různorodou strukturu, 
kterými škola přispívá k rozvoji celého zahradnického oboru. 
Mělnická škola se tak stala jedním z hlavních center zahrad-
nického vzdělání v České republice – je největší zahradnickou 
školou, kde v různých formách studuje nyní bezmála 700 po-
sluchačů. 
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Vyučování probíhá v objektech školy a školního statku. 
Obě skupiny objektů svým materiálním vybavením plně od-
povídají potřebám výuky. V rámci možností jsou stále materi-
álně-technické podmínky pro výuku modernizovány. Plně se 
osvědčuje práce  v učebnách výpočetní techniky při získává-
ní informací z internetu pro potřeby jednotlivých předmětů. 
Těchto možností plně využívají jak pedagogičtí pracovníci, 
tak i žáci a studenti. Výuka střední školy je soustředěna ze-
jména do historické budovy a k ní připojené přístavby, pro 
výuku vyšší odborné školy složí především třípodlažní pavi-
lon, který škola získala úplatným převodem od města Mělní-
ka v roce 2005. Pavilon je centrem výuky terciárních forem 
vzdělávání (včetně dvou bakalářských oborů). 

Škola je vybavena všemi základními učebními pomůc-
kami, videotechnikou, odbornými laboratořemi a strojovým 
zařízením. Má vlastní tělocvičnu, bohaté sbírky rostlin v exte-
riéru i interiéru školy apod. Sbírky rostlin v areálu školy tvo-
ří botanickou zahradu, která slouží výuce a je navštěvována 
i odbornou veřejností. Zájem o ni projevují také žáci jiných 
škol, zájmové organizace a veřejnost.

Studijní a informační centrum (SIC) je využíváno pro 
výuku i samostatné studium žáků, studentů i pedagogů. Vzá-
jemným vnitřním propojením výpočetní technikou jsou v SIC 
dostupné všechny požadované informace. Sousední prostor 
SIC slouží jako studovna  s kapacitou třiceti míst, kde mají 
studenti 9 počítačů s přístupem na internet. V knihovně je 
k dispozici cca 10 500 titulů knih a časopisů.

Výuku ve škole zajišťují zejména interní učitelé, na vyšší 
odborné škole rovněž  i kvalifi kovaní externí učitelé z praco-
višť zahradnického oboru a vysokých škol. Spolupráce se spe-
cialisty v oboru se pozitivně projevuje ve výchovně vzděláva-
cím procesu, zejména pak získáváním nejnovějších poznatků 
v odborných předmětech a zahradnické praxi. Vedení ško-
ly klade velký důraz na vzdělanostní profi l svých pedagogů, 
proto mnozí z nich pokračují v dalších formách studia (dok-
torandské studium, rozšiřování kvalifi kace ve výuce cizích ja-
zyků a počítačové gramotnosti apod.). 

K plnění praktické výuky slouží především areál škol-
ního statku na Neuberku, jeho současná rozloha činí 80 ha. 
Technické vybavení i pěstitelská struktura školního hospo-
dářství umožňuje žákům a studentům nejen získávat nové 
poznatky a rozšiřovat stávající vědomosti, ale také si osvojo-
vat praktické dovednosti v moderně vybavených sklenících 
a při práci s novou zahradnickou technikou (hrnkovací stroj, 
zařízení pro řízené kvašení apod.). Pro výuku jsou určena tato 
specializovaná střediska: zelinářství, květinářství, ovocnář-
ství  a školkařství, sadovnické realizace, vinařství, zahradnic-

ké centrum. Důležitou součástí areálu je také přírodně kra-
jinářský park o rozloze 5 ha, obklopující zámeček Neuberk, 
sídlo domova mládeže SZaŠ Mělník. Tento park tvoří cenný 
komplex dendrologických sbírek.  V současnosti se rozšiřuje 
o další 1 ha výsadby. 

Střední zahradnická škola,
studijní obor 41 – 44 – M Zahradnictví

Ve čtyřletém denním studiu, ukončeném maturitní 
zkouškou, které je určeno absolventům základních škol, zís-
kávají žáci základní znalosti zejména v oborech květinářství, 
fl oristice, sadovnictví, okrasném školkařství, zelinářství, 
ovocnictví a vinařství. Mimo tyto hlavní předměty jsou v učeb-
ním plánu vedle všeobecných předmětů zařazeny i odborné 
průpravné a praktické předměty. Své vědomosti si žáci roz-
šiřují při praxích a také během odborných exkurzí, které jsou 
součástí výuky všech ročníků. V současnosti má škola otevře-
no deset tříd střední školy, od školního roku 2008/2009 na-
víc rozšiřuje nabídku o dvouleté nástavbové denní studium, 
zakončené rovněž maturitou, určené absolventům střední-
ho vzdělání s výučním listem. Mnozí absolventi střední školy 
pokračují ve studiu v dalších terciárních formách vzdělávání 
v oborově spřízněných vzdělávacích institucích, mezi které 
patří rovněž Vyšší odborná škola zahradnická.

Vyšší odborná škola zahradnická Mělník, 
studijní obor 41 – 31 – N/005
Zahradní  a krajinná tvorba 

Na VOŠZa probíhá výuka od roku 1996 v denní tříle-
té a od roku 2000 také v dálkové čtyřleté formě. Studenti zde 
získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného za-
hradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni. Ve 
výuce se využívají vysokoškolské metody, výuka je proto roz-
dělena na letní a zimní období a klasifi kace studentů probíhá 
formou zápočtů a zkoušek. Vedle celé škály odborných před-
mětů, kde převládá sadovnický, dendrologický a projekční 
obsah, je studium zaměřeno rovněž na podporu znalosti ci-
zích jazyků a výpočetní techniky. Právě tato syntéza je vhod-
ným předpokladem k tomu, aby se absolventi školy mohli 
lépe uplatnit na trhu práce. Studium je zakončeno absoluto-
riem, za svým jménem pak mohou absolventi užívat označe-
ní Diplomovaný specialista (DiS.). Nedílnou součástí závěru 
studia je rovněž vypracování absolventské práce na odborné 
téma, autoři nejlepších prací bývají každoročně odměněni 
Cenou ředitele školy.

Ve skladovacích prostorách vinařské stanice

Konzultace sadovnického projektu v předmětu Ateliéry na Vyš-
ší odborné škole zahradnické



81
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
0

8
v z d ě l á n í / v ý c h o v a

Spolupráce s Českou zemědělskou
univerzitou Praha

Dlouhodobě těsná a mnohačetná spolupráce VOŠZa 
a SZaŠ Mělník s Fakultou agrobiologie, potravinových a pří-
rodních zdrojů České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze 
přispěla v roce 2005 k uzavření smlouvy o otevření dvou spo-
lečně akreditovaných bakalářských studijních oborů Zahradní 
a krajinářské úpravy a Podnikání v zahradnictví studijního pro-
gramu Zahradnictví. K tomu dopomohla i novela vysokoškol-
ského zákona.  U těchto oborů, otevřených od akademického 
roku 2006/2007, došlo k propojení vysoké teoretické úrovně 
výuky na ČZU v Praze s nadstandardním prostorovým záze-
mím  a špičkovým technickým vybavením zahradnické školy 
v Mělníku. Nedílnou výhodou je rovněž velmi kvalitní perso-
nální zajištění vzdělávacího procesu, na kterém se ve druhém  
a třetím ročníku, kdy se výuka trvale přesouvá do Mělníka, 
podílejí vedle vysokoškolských pedagogů také někteří učitelé 
VOŠZa Mělník, kteří mají zásluhou svého působení na vyšší 
odborné škole s modelem takové výuky bohaté zkušenosti. 

Další aktivity školy

Škola udržuje kontakty s řadou odborných či vzděláva-
cích institucí. Velmi dobrá spolupráce v rámci odborné pro-
blematiky probíhá dlohodobě s Institutem vzdělávání  a pora-
denství ČZU Praha, Zahradnickou fakultou MZLU v Lednici 
na Moravě, s Ústavem urbanismu Fakulty architektury ČVUT 
Praha, Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze či 
Asociací vyšších odborných škol. Ve škole má své technické 
zázemí Sekce péče o dřeviny Společnosti pro zahradní a kraji-
nářskou tvorbu, v roce 2005 se škola stala zakládajícím členem 
Asociace botanických zahrad. Čilá spolupráce probíhá také 
s profesními partnery, nejčastějšími zaměstnavateli absolven-
tů školy, zejména s Ovocnářskou unií ČR, Svazem květinářů 
a fl oristů ČR, Cechem českých vinařů, Zelinářskou unií Čech
a Moravy apod. Účast na konferencích, seminářích a exkurzích 
pořádaných těmito organizacemi navíc umožňuje udržovat 
úzký kontakt se zahradnickou praxí a prohlubuje pro studen-
ty i zaměstnance školy informovanost  o novinkách a trendech 
v rámci zahradnictví u nás i ve světě. Ze stejného důvodu škola 
proto dlouhodobě navazuje síť mnoha různorodých vazeb s řa-
dou zahraničních vzdělávacích nebo profesních institucí, kam 
zejména zásluhou programů Evropské unie směřují studenti 
i pracovníci školy na pravidelné praxe či exkurze, dlouhodo-
bé pracovní stáže nebo výměnné studijní pobyty. Spoluprá-
ce probíhá zejména s partnerskými institucemi v Rakousku, 
Švýcarsku, Německu, Nizozemí, Francii a Španělsku. Někteří
studenti VOŠZa rovněž pobývají na odborných pracovních 
pobytech v zahradnických fi rmách v USA. 

Důležitou součástí aktivit jsou prezentace fl oristů na 
tuzemských i mezinárodních soutěžních přehlídkách, kde 
se umisťují pravidelně na předních místech. Škola poskytu-
je také poradenskou činnost pro zahradníky a zahrádkáře, ve 
školní laboratoři provádí rozbory vín a zajišťuje odborné kon-
zultace v oboru vinohradnictví a ochrany rostlin. Rozšířená 
je i poradenská činnost v oblasti sadovnictví – nejčastěji jde 
o přednášky k realizaci sadovnických projektů, o spoluprá-
ci při tvorbě ceníků sadovnických prací či při inventariza-
ci a zhodnocení porostů dřevin. Škola také zprostředkovává 
zájemcům z řad laické a odborné veřejnosti počítačový pro-
gram sadovnické projekce, jehož autorem je učitel školy, spo-
lupracující s odběrateli programu při jeho instalaci i využívá-
ní v praxi.  

Škola také pořádá odborné kurzy a semináře, související 
se zahradnickým oborem.  Od školního roku 1992/1993 pro-
bíhá každoroční kurz „Komplexní péče o dřeviny“, uskuteč-
ňující se během šesti týdenních soustředění, a to s cílem zkva-
litnit přípravu odborníků v arboristice. Studium je určeno 
především pracovníkům státní správy, zaměstnancům arbo-
ristických fi rem a projektantům řešících problematiku dřevin 
a zeleně. Škola organizuje též kurz „Stromolezectví“, který se 
zabývá výukou údržby vzrostlých stromů; lektory kurzu jsou 
absolventi školy, z nichž někteří pobývali na dlouhodobé od-
borné praxi v USA s tímto zaměřením. Mezi další kurzy měl-
nické školy patří kurz k získání odborné způsobilosti na práci  
s jedy, fl oristické semináře, školení environmentální výchovy 
a další.

Školní vinařství

Ačkoli vinařství stálo u zrodu mělnické školy, postupně 
s mnoha změnami českého školství a hospodářského života 
docházelo k utlumování dominance tohoto odvětví vůči ostat-
ním zahradnickým oborům ve výuce žáků i v činnostech škol-
ního statku. Pro rozvoj vinohradnictví a vinařství v Čechách 
však byla původní myšlenka založení vinařské školy  a její ná-
sledná realizace značným pokrokem, protože začala dodávat 
do praxe teoreticky  a prakticky připravené mladé odborníky. 

První školní vinice se nalézaly na labské terase ved-
le školy, kde byla rovněž zřízena pokusná technická stanice 
na zpracování vína a pod ní 20 m dlouhý sklep na uskladně-
ní 300 hl vína. Plochy školních vinic tvořily v meziválečném 
období Rulandské modré, Portugalské modré, Svatovavři-
necké, Tramín červený, Sylvánské zelené a Ryzlink rýnský. 
Ke studijním účelům byl založen bohatý révový sortiment ev-
ropských i zámořských odrůd a také révová školka, zaměřená 
na výrobu stolních odrůd. Kromě běžného sortimentu vín se 
s úspěchem zavedla i výroba šumivých vín. Tato prvorepub-
liková etapa existence školy znamenala dobu největší vino-
hradnické a vinařské produkce. 

Sklizeň hroznů na vinicích školního statku
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V poválečném období se započalo s postupným přemis-
ťováním vinic na chloumeckou stráň do areálu školního stat-
ku, kde byly v 50.– 80. letech vysázeny odrůdy Ryzlink rýnský, 
Müller-Thurgau, Portugalské modré, Svatovavřinecké, Muš-
kát Ottonel, Bouvierův hrozen, Burgundské bílé a Zweigel-
trebe. Produkce vín tak zůstala zachována a vinařství se zařa-
dilo k důležitým odvětvím školního statku. Ze školních vinic, 
jejichž rozloha v současnosti čítá 18,5 ha, se každoročně sklí-
zí v průměru 120 tun hroznů. Vedle odrůdových vín v různých 
kvalitativních stupních (Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, 
Muškát moravský, Kerner či Svatovavřinecké) škola vyrábí 
rovněž stolní suché víno Révový list, neodmyslitelně spjaté 
s tradicí zdejšího školního vinařství. Technické zázemí vinař-
ské stanice prošlo a nadále prochází průběžnou moderniza-
cí – jsou budovány další skladovací kapacity z nerezu (nyní  
o celkovém objemu 200 tisíc litrů), zakoupena byla nová zaří-

zení pro řízené kvašení, moderní fi ltry či pneumatický lis. Na-
víc se v objektu školy nalézá demonstrační parcela interspe-
cifi ckých, rezistentních a běžně pěstovaných odrůd, sloužící 
k výuce. Žáci střední školy se v průběhu praktického vyučová-
ní účastní všech základních vinařských činností – řezu révy, 
zelených prací i podzimní sklizně. V technické stanici a vin-
ném sklepě se také podílejí na příjmu hroznů a stáčení vína. 
Teoretické poznatky z oboru získávají jak v předmětu chemie, 
kde se učí základní analytické rozbory, tak v odborném před-
mětu Vinařství, který je zaměřen na doplnění teoretických 
poznatků, jež získávají v praktické vinařské výuce. Součástí 
výuky jsou rovněž odborné exkurze po českých a moravských 
vinařstvích, kde mohou porovnávat kvalitu vína a technolo-
gické postupy známé již ze školy.

* * *
V současné době zahradnická škola v Mělníku už dávno 

není pouze institucí orientovanou na výchovu vinařů či ovoc-
nářů, jak tomu bylo v čase jejího vzniku. Své postavení přední 
odborné školy v Čechách si však zachovala po celou dobu své 
existence.  A mezi vinaři zůstane i nadále spojena s pojmem 
„vinařská škola“, což dokládá kromě jiného i trvalými úspě-
chy v produkci svých vín.

Tradice zahradnického školství v Mělníku je dlouhá více 
něž sto dvacet let. Během této doby došlo ve škole k mnoha 
změnám jejího názvu i koncepce vzdělání. Stále však zůstal 
jasně deklarovaný cíl – vychovávat špičkové zahradnické od-
borníky, kteří se dokáží zásluhou svých postupně získaných 
teoretických znalostí i odborných praktických dovedností 
uplatnit v různorodém spektru zahradnického oboru a rozví-
jet jej kvalifi kovaným způsobem dál dopředu.

�

Část sortimentu školních vín
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Pekařství VALAŠSKÉ 
FRGÁLY s. r. o. 

z Velkých Karlovic 
– tradiční receptury, kvalitní 

suroviny a šikovné ruce

Velké Karlovice v okrese Vsetín jsou místem, kde se již
řadu let vyrábí tradiční valašské pečivo, jehož nejvýznam-

nějším zástupcem je valašský frgál. Díky malé pekařské ma-
nufaktuře, která nese toto krajové pojmenování i ve svém ná-
zvu, mohou tuto výjimečnou pochoutku kupovat zákazníci 
v celé České republice. Vždy s identickým logem spokojené-
ho valašského ogara zakusujícího se do velkého koláče.

Lidová tradice

Výroba vychází z historických receptur zdejší oblasti 
Velkých Karlovic a okolí, kde se tyto velké koláče − původ-
ním názvem vdolek, pecák, lopaťák, nověji pak frgál – pekly 
již před dvěma sty lety. Ve zdejších chalupách se hospodyňky 
předháněly, která bude mít lepší, a tak frgály i různě origi-
nálně ochucovaly a do základních náplní dávaly různé dru-
hy koření. Proto dnes nelze říci: „…tyto frgály jsou originální 
a jen tyto jsou nejlepší!“ Dá se naopak říci, že i když s malými 
rozdíly, tyto koláče ze všech koutů valašského regionu jsou 
vynikající. Záleží především na tom, jestli pekaři, kteří je vy-
rábí většinou ručně, odvedou poctivou práci a použijí na je-
jich výrobu ty nejlepší dostupné suroviny. Je samozřejmostí, 
že valašský frgál, vzhledem k jeho zeměpisnému původu, ne-
lze vyrábět jinde než ve valašském regionu.

Kvalitní suroviny

V původních recepturách na výrobu valašských frgálů 
jsou uvedeny suroviny, které hospodyňky v minulosti použí-
valy především z domácí produkce. Jsou identické s dnes na 
trhu běžně dostupnými, avšak většinou průmyslově vyrábě-
nými surovinami. Je zbytečné dodávat, že dnes máme mno-
honásobně větší možnost výběru surovin jak v kvalitě, tak 
i v množství různých druhů. Ale pro výrobu valašských frgá-
lů nesmíme hledat pouze ty nejlevnější. Aby mohl být výro-
bek kvalitní, k jeho výrobě musí být použity kvalitní suroviny 
určitých parametrů. Musí být zachovány všechny zvláštnos-
ti technologického postupu od mísení těsta až po vychlazení 
hotového výrobku. 

Bez lidských rukou se neobejdou

Valašské pečivo je velmi specifi cké jak použitými suro-
vinami, tak způsobem jejich zpracování. Toto pečivo, možná 
jako jedno z mála, se totiž neobejde bez ruční části jeho pří-
pravy. Těsto může vymísit stroj. Ale další části jeho přípravy 
už vyžadují lidské ruce. Ruční vyvalování těsta je nezbytné 
pro správnou strukturu těsta při kynutí a pečení. Ruční roze-
tření náplně je nezbytné pro její rovnoměrnou vrstvu. Rovněž 
tak všechny ostatní úkony při dokončování frgálu před peče-
ním musí proběhnout ručně, aby byly správně vykonány. Pe-
čivo vyrobené s láskou je té nejlepší chuti a je jedinečné.

Jak se daří Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o.
z Velkých Karlovic prosazovat
své tradiční výrobky na současném trhu

„Začátky našeho působení na celorepublikovém trhu 
nebyly jednoduché. Nastoupit do rozjetého a téměř obsazené-
ho vlaku je vždycky těžké. Měli jsme a máme odvahu. Věříme 
poctivému řemeslu. Naším cílem je především kvalita naše-
ho pečiva a spokojený zákazník, který si rád na našem peči-
vu pochutná. Proto se snažíme našim zákazníkům přinášet 
také důkazy o kvalitě našich výrobků účastí v různých potra-
vinářských soutěžích a na výstavách a veletrzích. Našich 12 
výrobků bylo v loňském roce oceněno národní značkou kvali-
ty KLASA. V letošním roce 5 druhů našich valašských frgálů 
získalo již podruhé ocenění Zlatá Salima na Mezinárodním 
veletrhu v Brně. Jsme také držiteli regionálních ocenění „Per-
la Zlínska“ z roku 2006 a 2007. Odborný časopis Moderní 
obchod nám v roce 2006 udělil ocenění „HIT 2006“. Všechny 
tyto úspěchy jsou pro nás obrovskou motivací, abychom udr-
želi vysokou kvalitu našich výrobků a dbali všech pravidel pro 
výrobu bezpečných potravin.

 Nechceme nikdy podlehnout tlaku na cenu a kvalitu pe-
čiva, kterého jsme často svědkem. Naše pekařství vždy bude 
chránit historické poklady valašského kraje z pekařského 
oboru a předávat jejich tajemství dalším generacím. A to bez 
pevného a zdravého zázemí a usilovné práce není možné.

Náš tým zaměstnanců a rodinných příslušníků je tím 
pevným zázemím,“ říká majitelka a jednatelka pekařství Jana 
Kasalová. 

Více na: www.valasskepecivo.cz 
�
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Milan Polák,
sběratel 

a nakladatel

Ing. Milan Polák se narodil v roce 1952. Po ukončení gym-
názia v Praze 3 stál před nelehkou volbou dalšího studia. 

Přítomnost okupačních vojsk jej nabádala ke zvolení školy 
technického směru, aby se případně mohl uplatnit v zahrani-
čí. Vylučovací metodou padla nakonec volba na potravinář-
skou fakultu VŠCHT v Praze. Vystudoval katedru mléka a tu-
ků, jejímž vedoucím byl tehdy profesor Doležálek, výrazná 
osobnost mlékárenství a žák významného mikrobiologa svě-
tového formátu Orly-Jensena.

Milan tvrdí, že chlapy lze rozdělit na základě zděděných 
atavistických sklonů našich praprapředků, kdy se už neandr-
tálci dělili na sběrače a lovce. Sám se od malička řadil ke sběra-
čům. Sbíral všechno, čeho se mu podařilo získat více než dva 
kusy: obaly od žiletek, žvýkaček, čokolád, kalendáříky, nálep-
ky i známky. Aby jeho maminka zabránila dalšímu hromadě-
ní krámů doma, kupovala jen jediný tavený sýr – trojhránek 
s vránou. Sbírání sýrových etiket tedy zůstalo stranou Milano-
va sběratelského úsilí, a Ladislav Likler tak mohl v klidu bu-
dovat svou světově proslulou sbírku. Rozdíl mezi sběračem 
a sběratelem tkví v tom, že sběrač předměty pouze shromaž-
ďuje, zatímco sběratel cíleně pátrá po artefaktech, které mu 
chybí, a vedle předmětu své záliby se obklopuje katalogy, dal-

ší literaturou a zejména pak stejně postiženými kolegy. Přerod 
sběrače na sběratele u Milana nastal v deseti letech, kdy dostal 
pod stromeček prvních pár angličáků – modely Matchbox an-
glické fi rmy Lesney. Až na poštovní známky šly nahromaděné 
poklady z domu a od té doby zcela propadl kouzlu zamakových 
modelů. Nakonec to byla tato sbírka, která rozhodla o tom, že 
úvahy o případné emigraci vzaly za své, a co je ještě pozoru-
hodnější, sbírání anglických autíček mnohem později nastar-
tovalo i jeho novou profesní dráhu nakladatele a vydavatele. 

Po promoci na VŠCHT v roce 1978 nastoupil v dělnic-
ké profesi do Ústavu sér a očkovacích látek. Volbu jednoznač-
ně ovlivnila blízkost Milanova bydliště a bývalé Orionky na 
Královských Vinohradech, kde se ÚSOL nacházel. Hořkou 
ironií osudu se v těchto dnech objekty, kde původně sídlila 
Marschnerova továrna na orientálské cukrovinky, bourají, 
aby ustoupily nové bytové výstavbě. 

Během jednoroční vojenské služby zastihl ing. Poláka 
dopis ředitele Ústavu sér a očkovacích látek, že s ním tento 
podnik počítá po vojně na místo vedoucího střediska kos-
metiky Biova. Ve starostrašnické vile, kde bývala za první re-
publiky palírna likérů, se nyní vyráběly krémy, gely a pleťové 
vody. Zatímco krém s kolagenem či placentárním extraktem 
a želé po holení byly špičkové výrobky těšící se velké oblibě 
u spotřebitelů, voda na opalování Seopal s poměrně nízkým 
ochranným faktorem byla naprostým propadákem. Aby měl 
zákazník pocit, že se patlá složitým přípravkem, přidávaly se 
pro zvýšení viskozity nejrůznější cukry – k ohromné radosti 
veškerého létajícího i pobíhajícího hmyzu u rybníků a dalších 
vodních ploch. Rukama a nohama zuřivě plácající rekreanti 
byli nezvratným důkazem toho, že si Seopal našel mezi kupu-
jícími další oběť. Po převedení výroby kosmetiky Biova do Po-
vltavských tukových závodů v Nelahozevsi nastoupil Milan 
Polák na oddělení tkáňových kultur ve stejném ústavu. Ve-
doucím výroby vakcín byl tehdy docent Dmitrij Slonim, muž, 
díky kterému vymizela z naší populace dětská obrna, spal-
ničky, zarděnky a další infekční onemocnění. Tento světově 
proslulý mikrobiolog, spolupracovník Sabinův, který obje-
vil očkování proti dětské obrně, úžasný šéf velkého odborné-
ho a kulturního rozhledu s přirozenou autoritou se stal Polá-
kovým vzorem při pozdějším řízení vlastního nakladatelství. 
V ÚSOLu pracoval Milan osm let. Docela zajímavá práce se 
postupně stávala rutinou, a tak se rozhodl pro změnu. Byl 
přijat do Výzkumného ústavu tukového průmyslu v Michli.
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Kniha Švehla a Hostivař se křtila růžovými lístky. Zleva pre-
zident ČR Václav Klaus, Milan Polák, starosta Prahy 15 Jan 
Nádvorník, autorka knihy Marie Zdeňková a v pozadí Pavel 
Augusta, editor knihy.

Při křtu knihy Historie pekárenství s Ivanem Hlasem
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Kolektiv zde tvořili vrstevníci kolem pětatřiceti let a vznikla 
tu výborná parta lidí s benevolentními šéfy, kteří si pomáhali, 
a spíš než výzkumné úkoly vymýšleli různá alotria.

Ve VÚTP vydržel Milan Polák rok. Záhy totiž přišel na 
to, že jeho pracoviště leckdy zdržuje zbytečnými dotazníky 
vývojáře v jednotlivých závodech, a tak nastoupil do Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. Každodenní práce se zde dala roz-
dělit na tři časové úseky – na laboratorní činnost, nenávidě-
nou úřednickou agendu a na čekání na výsledky. Té poslední 
třetiny využil Milan k psaní fejetonů a článků do novin a ča-
sopisů. Navázal tak na vydávání ilegálního školního časopi-
su na gymnáziu i na pozdější psaní a fotografování do novin. 
Nezanedbával ani své velké hobby a záhy si našel řadu přá-
tel po celém světě. Vedle sběratelů z Austrálie, Nizozemska, 
Anglie a USA jej navštěvovali i renomovaní výrobci modelů 
z Velké Británie, Francie a Itálie. V té době už totiž působil 
jako vedoucí sekce sběratelů automobilových modelů praž-
ského Klubu sběratelů kuriozit, pro který připravoval i cyk-
lostylovaný čtvrtletník Zpravodaj. Časopis ABC zveřejňoval 
pravidelně jeho rubriku Autosalón na stole, kde se zabýval 
popisováním historie nejrůznějších výrobců modelů z celého 
světa a zajímavosti z tohoto oboru uveřejňoval i Svět motorů. 
Jednoho jarního dne roku 1989 si jej zavolal RNDr. Pavel Au-
gusta ze Státního nakladatelství technické literatury a nabídl 
mu nakladatelskou smlouvu na rukopis knihy Království au-
tomobilových modelů. Kniha vyšla v únoru roku 1990 v neu-
věřitelném nákladu 25 000 výtisků.

Jen pár měsíců předtím, v listopadu 1989, záhy po tzv. 
sametové revoluci, pověsil Milan Polák bílý laboratorní plášť 
na hřebík a s lehkým srdcem opustil těsně před dokončením 
i svou kandidátskou práci. Nastoupil jako redaktor do časo-
pisu v Mladé frontě a v téměř čtyřiceti letech se stal novinář-
ským elévem. Časopisu se dařilo, náklad stoupal a nová práce 
přinesla celou řadu přátelství s lidmi z nejrůznějších oborů, 
zejména pak s celebritami showbyznysu, které se v té době 
ještě celebritami nenazývali a ani se jimi necítili být. Konec 
zlatých časů nastal příchodem zahraničních časopisů Bravo 
a Dívka. Nadešla chvíle na změnu a Milan Polák nastoupil do 
tehdy ještě prestižního nakladatelství Český spisovatel. Záhy 
si našel přátele i tady. Patřila mezi ně, bohužel již zesnulá, spi-
sovatelka Iva Hercíková, spisovatel Michal Viewegh a Arnošt 
Kolowrat. Milan rád vzpomíná na návštěvy dřevěné rodinné 
vily Kolowratů na Barrandově. Stařičký Arnoštův otec Jin-
dřich Kolowrat, hodně přes devadesát let, seděl v křesle, bez 
brýlí četl německé a americké noviny a láteřil na památkáře. 
Ti mu totiž vytýkali, že nechal u paláce Chicago na Národní 
třídě vyměnit stará okna za plastová. „Prosím vás, jaká sta-
vební památka? Já tehdy neměl dost peněz, tak jsem si pozval 
stavitele, řekl mu, jakou mám parcelu a že chci, aby ten dům 
byl co nejlevnější a s co největším počtem kanceláří. Kdyby 
byla plastová okna ve třicátých letech, tak jsem je tam dal už 
tehdy.“ A po chvíli dodal: „Jo, kdyby mi tak bylo alespoň osm-
desát, to bych tady rozjel podnikání...“

Přístup k práci a literatuře Arnošta Kolowrata i Ivy Her-
cíkové, kteří žili oba střídavě v Americe a v Praze, byl pro Mi-
lana velkou inspirací i vzorem. S příchodem nového vedení 
do Českého spisovatele skončila slavná éra tohoto naklada-
telského domu a bylo třeba se poohlédnout po novém angaž-
má. Od vydání knihy Království automobilových modelů poji-
lo Milana Poláka s Pavlem Augustou přátelství, které vyústilo 
společným nápadem vydat Knihu o Praze 3. Po revoluci, když 
vypukla podnikatelská horečka, nechal si leckdo zaregistro-
vat své živnosti. Na formuláře pak sepsal vše možné s tím, že 
se něco z toho může jednou hodit. Polák s Augustou napsali 
knihu o Žižkovu, ale nemohli najít nakladatele. V té době už 
začal platit nový živnostenský zákon a staré registrace se mě-

nily na živnostenské listy. Horlivá úřednice prohlásila, že když 
měl Polák na původní registraci dvacet činností, musí mu vy-
stavit alespoň pět živnostenských listů – a mezi nimi bylo na-
kladatelství i vydavatelství. „Tak si tu knihu vydáme sami,“ 
padlo lehkovážné rozhodnutí obou autorů. Kniha o Praze 3 
pak vyšla v nákladu přes pět tisíc výtisků a již při skládání knih 
z nákladní avie se před Kanzelsbergrovým knihkupectvím na 
Vinohradech vytvořila šedesátimetrová fronta lidí. Prodávalo 
se dlouho do noci a za první den opustila prodejnu polovina 
nákladu. Celý náklad byl vyprodán během dvou měsíců. 

Velký úspěch však mírně pošramotil malý mráček v po-
době několika špatně svázaných výtisků. Milan Polák do pub-
likace připravil medailonek s Vlastimilem Brodským a vzápětí 
po vyjití knihy pyšně zaslal Mistrovi jeden výtisk. Záhy přišel 
ze Slunečné dopis, v němž Vlastimil Brodský pochválil knihu, 
avšak s dovětkem, že chápe, že jeho medailonek byl tiskárnou 
oprávněně vyřazen a nahrazen zajímavým čtením o Olšan-
ských hřbitovech a oceňuje skutečnost, že hřbitovní stať byla 
do knihy zařazena hned dvakrát. Nezbylo, než poslat obratem 
Mistrovi správně svázanou knihu spolu s omluvným dopisem.

Jedna kniha však nakladatelství nakladatelstvím ne-
udělá. Ediční plán na další roky se ale naštěstí tvořil sám, 
a tak postupně vyšly knihy o všech pražských obvodech, a to 
i o okrajových, jako jsou například Zličín, Řepy či Libuš. Pra-
covní kolektiv nakladatelství MILPO MEDIA tvoří parta ka-
marádů, kteří pracovali před revolucí v SNTL a podařilo se 
shromáždit i okruh kvalitních externích autorů. 

V letech 1998–2001 vydalo nakladatelství z popudu a za 
spolupráce Ladislava Liklera a Miroslava Tomky dvoudílnou 
rozsáhlou encyklopedii Historie mlékárenství v Čechách a na 
Moravě. V obou svazcích se objevila řada vzácných dokumen-
tů, fotografi í a informací, zachráněných leckdy doslova pět 
minut po dvanácté, když autoři získávali fotografi e a kroni-
ky z beden určených do sběru na nádvořích zanikajících mlé-
kárenských provozů. Na vydání těchto knih měl Milan Polák, 
jako absolvent katedry mléka a tuků, srdeční zájem a oba svaz-
ky chápal jako malou splátku svému vystudovanému oboru.

Dalším titulem ediční řady Z historie českého průmys-
lu byla obsáhlá publikace Historie pekárenství. Kniha se křtila 
v karlínském rockovém klubu zaniklém po povodni roku 2002. 
Kmotrem se stal Milanův přítel, bývalý knihkupec a písničkář 
Ivan Hlas. Jeho vystoupení nadchlo pozvané kapitány pekáren-
ského průmyslu, kteří si pak zpěváka nechali do vydané knihy 
podepisovat. Polákův vztah k potravinářskému průmyslu se 
projevil i v roce 2003, kdy napsal knihu Pražské pivovárky a pi-
vovary, která vyšla ve spřáteleném nakladatelství Libri. 

Kniha Pražské pivovárky a pivovary se stylově křtila v kláš-
terním pivovaru na Strahově. Zcela vlevo Milan Polák, zcela 
vpravo František Honzák, spolumajitel nakladatelství LIBRI. 
Uprostřed sponzoři knihy.
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Také v této knize se podařilo zdokumentovat množství 
již neexistujících pivovarů a připomenout tradici mnohdy 
velmi významných potravinářských provozů a jejich pracov-
níků, kteří šířili věhlas českého piva po celém světě.

V současné době připravuje nakladatelství MILPO 
MEDIA publikaci o dalším potravinářském oboru s dlou-
holetou tradicí. Knihu o historii českých a moravských čo-
koládoven píše Ing. Stanislav Krámský, jeden z největších 
světových sběratelů obalů od čokolád. Výroba celobarevné 
publikace bude však velice nákladná, a proto je hlavní sta-
rostí spolupracovníků nakladatelství získat „vlídné“ spon-
zory a inzerenty, aby byla kniha cenově dostupná co nejšir-
ší čtenářské veřejnosti. V době, kdy většina potravinářských 
fi rem je v rukách zahraničního kapitálu, je to úkol poněkud 

Ukázka ze sbírky. Modely Matchbox „vezoucí“ potravinářské 
výrobky. Uprostřed Foden s nákladem smíchovského piva.

nesnadný, protože marketingoví manažeři cizích společnos-
tí se o historii zdejších podniků příliš nezajímají a vydání ta-
kovéto publikace se vymyká jejich zaběhnutým zvyklostem. 
Ale i zde bychom našli výjimku. Ředitele francouzské spo-
lečnosti Lesaffre nadchla publikace o historii pekárenství 
natolik, že se obrátil na nakladatelství s žádostí o vydání sa-
mostatné knížky o České drožďárenské společnosti, a. s. Vý-
sledkem byla kniha Historie drožďařství v Olomouci, která 
vyšla v roce 2001, nejprve v češtině a později i ve francouz-
ské mutaci. 

Ambicí i snem Milana Poláka je vydat knihu, která by 
mapovala kdysi jeden z nejslavnějších potravinářských obo-
rů na našem území. Publikace věnovaná výrobě „bílého zla-
ta“, tedy cukrovarnictví, by byla zase malou splátkou rodin-
né tradici, protože jeden z Polákových předků byl spřízněn 
s rodinou Nekvasilů, jejichž stavební fi rma celou řadu vel-
kých cukrovarů postavila. Z té doby se dochovala řada foto-
grafi í a dokumentů, autor Ing. Daniel Froněk je více než reno-
movaným odborníkem cukrovarnické historie, ale otázkou 
zůstává zafi nancování náročného projektu. 

Snahou nakladatelství je uchovat pro příští generace od-
kaz našich předků, kteří leckdy za nelehkých podmínek doká-
zali proslavit naše potravinářské výrobky ve světě a současně 
poskytnout poutavé informace i současníkům, kteří se zají-
mají o regionální dějiny a o historii obecně. O tom, že se to za-
tím daří, svědčí skutečnost, že nakladatelství vydalo přes 60 
vázaných knih, z nichž prozatím tři tituly pokřtil prezident re-
publiky Václav Klaus. A přestože na sbírání modelů Milanu 
Polákovi už příliš času nezbývá, tu a tam nějaký „angličák“ 
obohatí sbírku, jejíž majitel bývá občasným hostem v televiz-
ních a rozhlasových pořadech, v nichž rád a s láskou o svých 
„pokladech“ hovoří.  �

  www.accom.cz
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is loyal to its region
Success of the Town Brewery Havlíčkův Brod.

58
MAKRO Cash & Carry ČR

The Chain presentation

71
Food safety and food law in the legislation of the 

European Communities
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

FACULTY OF VETERINARY HYGIENE A ECOLOGY,
VFU BRNO

Food safety and food law − an important part of the legislation 
of the European Communities in the fi eld of hygiene

and technology of food production.

      74
Selection of right hydro-colloids for stabilization

of quality of thermally processed cream cheese
Ing. DAGMAR TYKVARTOVÁ, 

Ing. JOSEF MRÁZEK, 
Ing. Mgr. MICHAL POSPÍŠIL,

HIGHER TECHNICAL SCHOOL OF FOOD INDUSTRY
AND SECONDARY SCHOOL

OF DAIRY INDUSTRY IN KROMĚŘÍŽ,
Doc. Ing. JAN HRABĚ, Ph.D.,

UTB, ZLÍN

A profi le of common hydro-colloids used for adjustment
of texture of thermally processed cream cheese and their 
impact on mechanical properties of produced thermally

processed cream cheese.

79
Higher Technical School of Gardening and Secondary 

School of Gardening in Mělník
PhDr. LADISLAV PYTLOUN, Ph.D.

School presentation.

84
Ing. Milan Polák, a collector and publisher

EDITORS

Presentation of Ing. Milan Polák, mapping its way of collector 
and successful publisher of books, devoted particularly

to food industry issues. 
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Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat. Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků apod.) 
v co nejkratší době. Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Potravinářský
zpravodaj

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3, e-mail: abont@seznam.cz.

Tel.: 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
E-mail: infak@infak.cz,  www.infak.cz

 Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4 

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

Ing. František Kruntorád, CSc.

·  Návrhy a revize začlenění potravinářských výrobků 
a správné zatřídění jejich názvů a zákonných textací pro 
označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona 
o potravinách a prováděcích vyhlášek v platném znění;·  
zpracování žádostí o integrované povolení IPPC dle zá-
kona č. 76/2002 Sb.;

·  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.





To, co chrání Tetra Pak,         nepotřebuje konzervanty!
Důvěřujte kartonovým obalům od společnosti Tetra Pak. Nepropouští světlo ani vzduch. 

Výrobce tak nemusí přidávat žádné chemické konzervační látky, a přesto si trvanlivé mléko 

uchová dlouhodobě stabilní kvalitu. Vzpomeňte si na to, až příště půjdete do obchodu pro 

trvanlivé mléko, a hledejte pečeť Chráníme dobré na kartonových obalech od fi rmy Tetra Pak.

                                             www.bezkonzervantu.cz
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