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Grilujte s námi

Vyhrajte s námi nový
osobní automobil.
Každý týden navíc hrajte
o párty gril.

ajtejte

v grilování
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
uběhly první tři měsíce roku. 
A to v období, kdy se začalo 
šetřit na všech frontách. Vý-
razný pokles ve spotřebě po-
travin sice nebyl zaznamenán, 
avšak nevyrovnané ceny vstu-
pů a dost tvrdé podmínky při 
prodeji nedávají nijak široký 
podnikatelský prostor. Osla-
bení naší koruny je sice výho-
dou vývozců, ale celkově slabý 
náš vývoz potravin nemá šan-
ci posílit ekonomiku většiny 

fi rem, nehledě na nízké ceny potravin na světovém trhu. 
A tak má řada fi rem v potravinářském odvětví potíže, a ne-
li, tak se jich do budoucna obává. 

I psychóza celoplošných medií provádí nepřetržitě „děsí-
cí marketing“ a žádný optimizmus nepouští „svému lidu“ 

ani vláda, včetně jejího muže v čele. Sám si ani nejsem jist, 
zda se dá v návalu lobbistických bojůvek najít jakékoliv řeše-
ní, které by – byť jen zčásti – umělo předejít negacím, s nimiž 
se pak podniky potýkají nebo budou potýkat. A co víc, necí-
tím tam ani náznak jednotného tahu na branku, což chápu, 
že je v demokracii vždycky trochu problém, ale spíš tam cítím 
velmi malý zájem o věcná řešení. Zemědělci se bouří a vodí 
svůj dobytek před vládní budovy a lijí v centru Prahy syrové 
kravské mléko do kanálů a získávají na svoji stranu veřejné 
mínění. Potravináři jako by nebyli, ač já zrovna nejsem za-
stáncem toho, že bychom měli házet kostky másla na sako 
pana ministra před jeho budovou na pražském Těšnově. Ale 
měli bychom být více slyšeni. A to nejen na Žofi nském fóru, 

které „ve stínu“ aktivity zemědělců proběhlo potravinářsky 
dost v klidu 10. března tohoto roku, ale zejména v trvalém ži-
votě dnešních dnů. A s tímto problémem souvisí i velká ne-
jednotnost na řešení potravinářských problémů obecně, což 
nesmírně tříští síly a pozitivní lobbování pak nenachází raci-
onální směr. Příkladem za všechny je dosud nejasný přínos, 
ale i jeho schválení, zákona o nerovné tržní síle. Chtějí tento 
zákon všichni potravináři? Obávám se, že střední a menší fi r-
my nikoliv. Nebo je tato snaha více politikum než pomoc ce-
lému odvětví?

Nejsou však jen negativní věci. Velmi sympaticky pro-
běhla „Konference k politice kvality EU“ v hotelu Marriott 
v Praze ve dnech 12. a 13. března 2009, kterou velmi pečli-
vě připravilo Ministerstvo zemědělství. A to pro 350 účast-
níků od nás i z celé Evropy, včetně velmi kvalitního obsazení 
přednášejících. Byl to významný příspěvek do programu čes-
kého předsednictví v Radě Evropské unie. Hodnotím jej o to 
více, že na programu jednání byla nejen sama kvalita potra-
vin a věci problémové v oblasti specifi k v označování potra-
vin, ale že i české potravinářství touto akcí získalo velmi pozi-
tivní renomé v evropském potravinářském povědomí.

I toto vydání časopisu Potravinářská Revue reaguje na 
některé otázky výše uvedené. Velmi si vážím našich auto-
rů, ať již jsou to vrcholoví pracovníci státní správy, nebo na-
šich potravinářských podniků, obchodu, vědy a výzkumu, či 
školních pracovišť. Jejich názory obohacují náš odborný ži-
vot, rozhled, ale i náměty k zamyšlení. A to je cílem našeho 
časopisu. K tomu rádi přidáváme i odborná „okénka“ do svě-
ta a pohledy na zasloužilé potravinářské matadory. Myslím, 
že i řada z Vás přivítá další pokračování našeho jazykového 
koutku. Přeji příjemné počtení.

Ing. František Kruntorád, CSc. , vydavatel
�

Pěkné prožití 
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
přeje čtenářům Potravinářské Revue
redakce vydavatelství AGRAL s. r. o.
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Kontroly 
podmíněnosti 

(Cross Compliance) 
od roku 2009

i v ČR 
Ing. JIŘÍ URBAN,

NÁMĚSTEK MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod
 

Od 1. ledna letošního roku platí v České republice sys-
tém kontrol podmíněnosti. Systém, známý většině 

zemědělců pod anglickým názvem Cross Compliance, 
podmiňuje výplatu vybraných evropských zemědělských 
podpor povinností zemědělce chovat se šetrně k životní-
mu prostředí, lidem a zvířatům. 

Systém kontroly podmíněnosti byl v roce 2003 inicio-
ván reformou Společné zemědělské politiky a stal se klíčo-
vým prvkem k vyjednávání o zachování evropských dotací 
do zemědělství i v budoucnu. Cílem jeho zavedení je snížit 
negativní dopady zemědělské produkce na životní prostře-
dí za současného zachování konkurenceschopnosti zeměděl-
ských podniků. Zaváděný systém by měl současně mnohem 
významněji zohledňovat požadavky, které veřejnost stá-
le více klade na kvalitu a bezpečnost potravin a s tím také 
související zajišťování dobré pohody hospodářských zvířat. 
Zjednodušeně řečeno: pokud zemědělec nebude plnit vy-
brané legislativní požadavky z oblasti životního prostředí, 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních 
podmínek zvířat a udržovat půdu v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu, hrozí mu od začátku letošního 
roku snížení výše čerpaných dotací.

Jaký význam mají nové kontroly podmíněnosti pro po-
travináře a spotřebitele? Zásadní. Evropská unie zavedla 
účinný a propojený princip dozoru nad chováním zeměděl-
ců. Státní autority mají v rukou nástroj, který umožňuje i při 
zachování principů tržního hospodářství docílit u většiny ze-
mědělců (příjemců dotací) dodržování klíčových norem, na 

kterých má evropské společenství zájem. Kontroly podmíně-
nosti doplňují systém národních kontrol tím, že stát může ak-
centovat ty normy (nebo jejich části), na jejichž dodržování 
má eminentní zájem. 

Přínosy požadavků na pohodu zvířat, jejich označová-
ní a kontrolu používání rizikových látek v rostlinné produk-
ci mají přímý vliv na kvalitu a bezpečnost potravin. Kontrola 
podmíněnosti zavádí princip podmíněné kontroly produkč-
ních postupů přímo na místě – v zemědělském podniku, kte-
rý je završen kontrolou tzv. zdravotní nezávadnosti produk-
ce=potravin, kterou garantuje stát spotřebitelům v celé EU.

Struktura kontrol podmíněnosti 

Prvním prvkem jsou „Pravidla dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu“ (GAEC), která se zaměřují mimo 
jiné na zachování krajinných prvků, snižování eroze a zacho-
vání výměry ploch stálých pastvin. Plnění jednotlivých stan-
dardů GAEC bylo podmínkou pro přiznání platby SAPS již 
v letech 2004–2006 (v době vstupu do EU), proto by tato část 
pravidel již měla být mezi zemědělci dostatečně známa. Člen-
ské státy mají možnost na národní úrovni v rámci právního 
rámce EU defi novat náplň a indikátory těchto podmínek. Pro 
žadatele o přímé podpory a vybrané dotace z osy II Programu 
rozvoje venkova a společné organizace trhu s vínem platí po-
vinnost dodržovat celkem 5 standardů GAEC.

Druhým prvkem je shoda s 18 evropskými normami po-
krývajícími oblasti životního prostředí, nezávadnosti potra-
vin, správného zacházení s hospodářskými zvířaty a rostlino-
lékařství. Tyto „Povinné požadavky na hospodaření“ (SMR) 
pokrývají všechny důležité oblasti hospodaření – ochranu ži-
votního prostředí (SMR 1–5), ochranu zdraví člověka, zvířat 
a rostlin (SMR 6–15) a welfare hospodářských zvířat (SMR 
16–18). V roce 2009 bude kontrolováno celkem 30 kontrolo-
vaných požadavků.

Posledním prvkem jsou „minimální požadavky na pou-
žívání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“. Minimální po-
žadavky jsou kontrolovány pouze u zemědělců, kteří pobírají 
platby v rámci agroenvironmentálních opatření (AEO) z Pro-
gramu rozvoje venkova v souladu s přílohou II nařízení Komi-
se (ES) č. 1974/2006. V současné době je v oblasti minimál-
ních požadavků v rámci AEO defi nováno 11 kontrolovaných 
požadavků.

Časový harmonogram zavádění kontrol 
povinných požadavků na hospodaření

Od roku 2009 ČR aplikuje prvních osm povinných po-
žadavků na hospodaření. O dva roky později, od 1. 1. 2011, 
budou rozšířeny požadavky z oblasti veřejného zdraví a zdra-
ví zvířat a rostlin, kam mimo jiné spadá i nařízení 178/2002 
(kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinové-
ho práva), a k 1. 1. 2013 bude zaveden zbytek požadavků, 
tedy péče o zvířata. Toto postupné zavádění umožňuje do-
statečný prostor pro vhodné nastavení kontrolního systému 
a seznámení zemědělců s danou problematikou. Ve starých 
členských státech aplikujících platbu na farmu (SPS) bylo 
postupné zavádění zákonných požadavků na hospodaření 
dokončeno v roce 2007. Tento fakt umožňuje čerpat zkuše-
nosti z okolních starých členských států.

Povinné požadavky na hospodaření přispívají k vytvoře-
ní rovnocenné úrovně napříč členskými státy s ohledem na 
minimální standardy pro zemědělskou produkci. Zatímco 
požadavky by měly být podobné v rámci zemí EU, struktura 
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zemědělského sektoru a geofyzikální vlastnosti nikoliv. Proto 
je možné prohlásit, že vliv povinných požadavků na hospo-
daření je v každém státě jiný, bez ohledu na to, že požadavky 
jsou vesměs stejné.

Koho se systém kontrol podmíněnosti
týká v ČR

Systém Kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) se týká 
zemědělců, kteří pobírají: 

Přímé podpory: 
� Jednotná platba na plochu (SAPS)
� Podpora pěstování energetických plodin
� Oddělená platba za cukr (SSP)
� Oddělená platba za rajčata (STP)

Společná organizace trhu s vínem (SOT): 
� Prémie za vyklučení vinice
� Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic

Opatření osy II. Programu rozvoje venkova (PRV): 
� Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA)
� Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě
� Agroenvironmentální opatření (AEO)
� Zalesňování zemědělské půdy v rámci PRV
� Zachování hospodářského souboru lesního porostu v rám 
� ci opatření Natura 2000
�  Zachování druhové skladby lesů v rámci lesnicko-environ-

mentálních plateb

Dodržování povinných požadavků na hospodaření se 
týká všech zemědělských oblastí, jak v rostlinné, tak v živočiš-
né výrobě. Po zemědělcích je požadováno dodržovat určité mi-
nimum standardů s ohledem na životní prostředí, hygienu po-
travin, péči o zvířata a udržitelnou dobrou zemědělskou praxi.

Hygienický balíček

K dalším obtížným požadavkům bude patřit i tzv. hy-
gienický balíček, jehož hlavním cílem je zpětná zjistitelnost

původu surovin na výrobu potravin a krmiv. Základním mot-
tem tohoto balíčku je zajištění cesty potravin tzv. „od vidlí 
až po vidličku“ neboli z farmy až na stůl. To znamená cel-
kové zajištění bezpečnosti potravin v celém procesu získá-
vání, zpracování i distribuce včetně organizačního zajiště-
ní a stanovení termínů jednotlivých kroků. Tento požadavek 
bude již od roku 2011 podmiňovat výši plateb vyplácených
dotací. 

Ve zkratce lze nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002, o nezávadnosti potravin, popsat tak, že 
zakazuje umisťovat na trh potraviny a krmiva, která nejsou 
naprosto bez závady. Musí být vedeny dostatečné záznamy 
a dokumentace, aby byl zajištěn princip zjistitelnosti. Far-
mář musí být schopen identifi kovat osobu nebo podnik, kte-
rý dodává potraviny, krmiva, zvířata či jakékoliv látky, které 
tvořily potravinu nebo krmivo. Musí být dodržována taková 
pravidla skladování, aby se předešlo případné kontamina-
ci potravin či krmiv nebezpečnými látkami. V dokumenta-
ci musí být vedena evidence podávaných veterinárních léčiv 
nebo jiných ošetření, dny ošetření až do období ukončení léč-
by zvířete, výsledky chemických rozborů a analýz vzorků bra-
ných od zvířat určených na produkci potravin, rostlin nebo 
jiných vzorků odebíraných pro diagnostické účely, všechny 
relevantní zprávy kontrol vztahujících se ke zvířatům nebo je-
jich produktům určených pro lidskou spotřebu, užívání pro-
středků pro ochranu prostředků a biocidů a v neposlední řadě 
užívání geneticky modifi kovaného osiva. Podniky s produkcí 
mléka a vajec mají ještě více specifi cké požadavky na hygie-
nu produktů.

Závěrem

Na závěr bych rád zdůraznil, že dodržování podmí-
nek kontrol podmíněnosti přináší daňovým poplatníkům 
řadu výhod. Zemědělec udržuje své hospodaření v souladu 
s ochranou životního prostředí, má vyšší povědomí a zna-
losti o šetrném hospodaření a péči o zvířata. Do tohoto výčtu 
se v budoucnu bude moci připočítat i povědomí spotřebite-
lů, kteří budou kontroly podmíněnosti vnímat jako známku 
kvality výrobku, v tomto případě především potravinářského 
charakteru. 

�
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Fámy,
fikce a pravda

o jakosti 
potravinářských, 

zvláště uzenářských 
výrobků

v České republice

MVDr. JOSEF RADOŠ

Salám – nesalám, sýr – nesýr,
slivovice – neslivovice 

Nízká jakost potravinářských výrobků odvozená od použí-
vání alternativních surovin a celé řady problematických 

přídatných látek, pomocných materiálů a obalů, nutí spotře-
bitele, kteří si ještě pamatují vůni a chuť dříve vyráběných kla-
sických potravin, hledat a vyvíjet nová slova. Historie si po-
dobné období pamatuje z let národního obrození. Současné 
důvody však nekopírují počiny našich předků, vedené sna-
hou o rozšíření slovní zásoby o nová česká slova. Dnes se 
již nesetkáváme s úsměvnými složeninami jako např. klap-
kobřinkotruhla nebo nososmrkoplena, ale s jednoduchými 
odvozeninami od tradičních názvů potravinářských výrobků, 
doplněných slabikou ne. Jedná se o logické vyjadřování sou-
časné generace spotřebitelů, kteří tak rozdělují jakost klasic-
kých výrobků od výrobků, které jim zajišťují velké obchodní 
potravinářské řetězce prostřednictvím primitivní obchodní 
politiky, založené pouze na minimalizaci cen. A tak se náš 
slovník obohacuje o výrazy, jako je nesalám, nesýr, neslivo-
vice a další. Netvrdím, že se na našem potravinářském trhu 
nevyskytují výrobky dobré, případně i vysoké kvality, jejich 
podíl je však malý.

Snaha o co nejnižší obchodní a spotřebitelskou cenu 
potravinářského výrobku, která bude obchodním řetězcem 
akceptována, nutí výrobce využívat technologicky nespráv-
né substituce surovin a pomocných materiálů, a tím snižo-

vat vedle jakosti i nutriční hodnotu produktu. U uzenářských 
výrobků, zejména drobných a měkkých, se jedná o náhradu 
bílkoviny masa rostlinými produkty, jako jsou např. sójová 
bílkovina a různé modifi kované škroby. V té souvislosti jsou 
často nadměrně využívány i méně hodnotné bílkoviny ko-
lagenu. Široká škála přidávaných umělých aditivních látek, 
které mají za účel prodloužit údržnost výrobku, zintenzivnit 
chuť, omezit oxidaci, zajistit výraznější barvu a zejména při-
jmout a udržet vodu, ztrácí zpravidla v nekontrolované směsi 
účinnost. Všechny tyto technologické prohřešky mají za ná-
sledek výrobu jakýchsi plnidel lidských žaludků, připomínají-
cí méně či více zdařilé imitace s problematickými smyslovými 
vlastnostmi a analytickými hodnotami. Nízká cena takových 
výrobků pak způsobuje přecpávání populace a ve svém dů-
sledku vznik nežádoucí obezity. 

V minulosti byla jakost produkce uzenářských výrob-
ků záležitostí odborníků – technologů jednotlivých závodů 
a provozoven. Často se jednalo o hodnotu duševního vlastnic-
tví specialistů. Dnes ji prakticky, i když nepřímo, řídí v řadě 
případů technologové a prodejní technici dodavatelů růz-
ných alternativních surovin a aditivních látek, jako produkt 
svého výnosného byznysu. 

Co vede výrobce uzenářských výrobků 
k vědomému znehodnocování své práce? 

Měl jsem štěstí, že jsem mohl pracovat po vyučení u sou-
kromé fi rmy jako řadový průmyslový řezník a uzenář ve všech 
výrobních fázích, dále vést slušnou reprezentační prodejnu, 
být členem vedení provozu, závodu, podniku, generálního ře-
ditelství masného průmyslu a nebyla mi odepřena ani prá-
ce „u dvora“. Vzhledem k mé nezávislosti a zkušenostem si 
dovolím pojmenovat důvody, které vedly výrobní organizace 
k neskutečné technologické nekázni, jejíž důsledkem je nízká 
a obecně neodpovídající jakost zejména drobných a měkkých 
uzenářských výrobků.

Počátek technologického úpadku začíná v období de-
etatizace a ekonomické transformace národního hospodář-
ství po roce 1990. V té době byly chaoticky nabourány od-
borné zásady, které obecně platí v jakékoliv politické i spo-
lečenské formaci. Běžné ekonomické termíny, jako např. 
strategický plán, norma či bilance, byly zařazeny mezi spros-
tá slova. Velká migrace vedoucích pracovníků zavála do mas-
ného oboru prostřednictvím privatizace a pohybu kapitálu 
mnoho lidí z jiných hospodářských oblastí, zpravidla odbor-
ně nepřipravených, kterým chyběla a některým zřejmě dosud 
chybí tzv. potravinářská etika. 



7
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
0

9
s p o l e č n o s t

Celý proces přeměny systému řízení masného oboru byl 
velmi komplikován nárazovým snížením spotřebitelské po-
ptávky po výrobcích z masa. Masný průmysl byl vybudován
na kapacitu výroby produktů z masa v množství 100 kg masa 
na kosti na spotřebitele a rok. Skutečná spotřeba činila v ob-
dobí před začátkem transformace hospodářství cca 97 kg, 
ovšem včetně všech ostatních druhů mas s výjimkou ryb. 
Prudce snížená poptávka, jako produkt chaotické privatiza-
ce, zapříčinila přetlak výrobních kapacit a tím i zánik většiny 
moderních závodů – masokombinátů. Jako příklad za všech-
ny mohu uvést Masokombinát Praha jih Písnice, který patřil 
svým vybavením i kapacitou mezi přední evropské závody. 
(Dnes vyhořelá vietnamská malá Hanoi).

Nový establishment, namísto podpory privatizace stá-
vajících závodů, začal v té době nesprávně podporovat vznik 
nových drobných soukromých kapacit jak v jatečnictví, tak 
v masné výrobě. Nutno přiznat, že tento proces byl do jisté 
míry ovlivněn i tlakem zemědělských organizací, které ztra-
tily vlivem snížené poptávky pravidelný odbyt živočišné pro-
dukce a často se ze zoufalství snažily suplovat výrobu a od-
byt zejména výsekových mas. Zemědělské podniky prodávaly 
spotřebitelům např. celé vepřové půlky bez jakéhokoliv hygi-
enického zabezpečení přímo z auta. Z té doby známe pojem 
garážová porážka nebo garážová masná výroba. Nezvládnu-
tý proces transformace zavinil dosti dlouhodobý pokles hos-
podářské prosperity, který nebyl dosud ekonomicky vyhod-
nocen. 

Vedle obecného organizačního chaosu té doby docháze-
lo při řízení produkce výrobků z masa k různým nekontrolo-
vaným vlivům, které ohrožovaly jakost zejména uzenářských 
výrobků. Nejvýrazněji se na tom podílel nezvládnutý ob-
chodní proces s nastupujícími obchodními řetězci. Jednotli-
vé výrobní organizace, ve snaze neztratit odbyt svých výrob-
ků, se začaly novým odběratelům podbízet, tím konkurovat 
ostatním subjektům v oboru, a ve svém důsledku tak zaklá-
dat jednostrannou, zjednodušenou obchodní politiku, zalo-
ženou pouze na ceně a různých výhodách poskytovaných no-
vým odběratelům. (Vratky neprodaného zboží, zalistování, 
regálné apod.). Nejhůře dopadly ty organizace, které se sou-
středily výhradně na dodávky těmto obchodním řetězcům. Je 
však nutné objektivně přiznat, že každý obchod uzavírají dva 
– odběratel a dodavatel, avšak pozice odběratele je vždy zá-
konitě silnější. Proto je třeba tento vývoj hodnotit shovívavě, 
a to tím spíš, že výrobci masných výrobků nedisponovali v té 
době připravenými obchodními reprezentanty.

Nezpochybnitelný vliv na jakost, zejména běžných 
uzenářských výrobků, měla v období po změně politického 
a hospodářského systému absence jakékoliv kontroly, která 
by se zabývala jakostí ve smyslu senzorických a analytických 
znaků. Účinná profesionální činnost tehdejší České země-
dělské a potravinářské inspekce byla do jisté míry utlumena 
a převahu postupně získával nový pohled na potravinářskou 
výrobu, spojený s novým názvem „potravinová bezpečnost“. 
Jedná se o produkt úředníků sjednocující se Evropy, který ne 
zcela správně a jen z části nahrazuje klasický pojem jakost 
a zdravotní nezávadnost.

Historie a současnost
vlivu státní a veřejné správy

na jakost potravinářských výrobků
V roce 1933 bylo zrušeno v našem státě ministerstvo 

pro zásobování lidu, které předalo své kompetence v ob-
lasti péče o pořádek na trhu životních potřeb ministerstvu
vnitra. To pak provádělo kontrolu správnosti cen, mimo jiné

i u potravinářských výrobků a dohlíželo obecně na obcho-
dování na trzích. Konkrétní činnost, která byla v té době na-
zývána „protilichevní službou“, zajišťovaly zemské úřady 
v Praze, Brně, Bratislavě a Užhorodě a policejní ředitelství 
v Opavě, tehdejší Moravské Ostravě a Košicích.

Kontrolní činnost nově utvořených orgánů se osvědči-
la, čehož si povšimla i veřejnost, která dále požadovala utvo-
ření samostatného oddělení u ministerstva vnitra a u všech 
zemských úřadů. Snahu občanů podpořil i zásobovací výbor 
poslanecké sněmovny. Ministerstvo vnitra tomuto volání vy-
hovělo a přikročilo k defi nitivní úpravě „hospodářské poli-
cejní služby“ na celém území státu. Tuto službu pak vykoná-
vali k tomu účelu vyškolení odborníci – specialisté, kteří se 
vyznali ve výrobě a kalkulacích v živočišných, rostlinných, 
průmyslových a živnostenských oborech. Do služby byli při-
jímáni nejen odborníci s živnostenskou praxí, jako byli např. 
řezníci a uzenáři, ale také absolventi průmyslových a hospo-
dářských škol, zejména v souvislosti s cenovou problemati-
kou. Dozor nad výkonem této hospodářské kontrolní služ-
by provádělo ministerstvo vnitra, které mělo zároveň za úkol 
podporovat reálný obchod a živnostenské podnikání. Hos-
podářská policie působila spíše preventivně a výchovně. 
Před eventuálním podáním trestního oznámení na nezod-
povědného výrobce nejprve upozorňovala na závady a tepr-
ve při opakování závad mohla použít přísnějších prostředků. 
Kontrolní činnost hospodářské policie se týkala především 
znehodnocování surovin a potravin a jejich předražování. 
V případě uzenářského řemesla se často jednalo o nepovo-
lené používání různých přísad, zejména mouky. Ve sporných 
případech odebírala hospodářská policie vzorky, které odesí-
lala státnímu ústavu pro zkoumání potravin, ten dále provedl
rozbor, na jehož základě došlo k rozhodnutí o eventuální 
míře porušení odborných zásad a případnému postihu.

Nová organizace hospodářské kontrolní služby byla vel-
kým pomocníkem pro spotřebitele i pro solidní obchod. Sou-
časně působila na sblížení těchto dvou na sobě závislých ak-
térů. Uzenáři si však často stěžovali na to, že kontrolní služba 
není prováděna se zřetelem na potřeby a zájmy výrobců. Jako 
příklad uváděli, že zprávy o kontrolách potravin jsou předá-
vány sdělovacím prostředkům tendenčně. Dokonce uvedli 
údaje z tisku, kdy za určité období bylo odebráno 700 vzor-
ků uzenin k analýze, a z toho 650 vorků bylo nevyhovujících. 
Předpokládali, že v provozovnách, kde je vše v nejlepším po-
řádku, vzorky odebrány nebyly. Domnívali se, že se nejed-
nalo o zkažené potraviny, ale výhradně o používání „škro-
bovin“, což není podle nich falšování potravin. Stíhání této 
přísady považovali za projev zdravotnického fanatizmu, kte-
rý nemá se zdravím a s faktickou jakostí nic společného. Uze-
náři dále kritizovali výnos o obsahu vody v uzeninách a mase, 
který přikazoval, že „obsah vody v uzenářském výrobku musí 
být nižší, než je přirozený obsah vody v použitém syrovém 
mase“. Požadovali také zrušení dalších, podle jejich názoru 
nesmyslných výnosů, které byly podle nich v přímém rozpo-
ru s přirozeným životem a které dávají podklad k šikanování 
výrobců. I přes uvedené konfl ikty uzenářů se státní či veřej-
nou správou je nutné uznat vysokou jakost produkce v tomto 
období, která již nebyla až do dnešních dnů překonána.

Ze současného pohledu lze kontrolní činnost tehdejší 
státní správy hodnotit jako snahu o zavedení pořádku do po-
travinářské výroby a obchodu, včetně ekonomické, zdravotní 
a technologické problematiky. Je nutné si uvědomit, že v ob-
dobí první republiky byl uplatňován systém „řízeného hos-
podářství“, který bohužel zničila světová válka a nahradila 
ho „vázaným hospodářstvím“.

Válečné vázané hospodářství přineslo do produkce 
uzenářských výrobků mnoho změn. Výrobní sortiment byl
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zúžen a sestával z méně kvalitních, tzv. konzumních dru-
hů, do kterých bylo možné zpracovat určitý podíl alterna-
tivních surovin, většinou však živočišného původu. Jednalo 
se o krevní plazmu, škvarky, telecí okruží, konečnice apod. 
Ale i v tomto období podléhala výroba hospodářské kon-
trole, která však měla hlavně za úkol sledovat, zda nedochá-
zí k zpracování masa z tzv. černých porážek a k manipulaci 
s masem mimo oblast potravinových lístků. Za pochybení 
v tomto smyslu hrozila výrobcům i deportace do koncentrač-
ního tábora.

K obnově solidní výroby masných výrobků došlo již 
v prvních poválečných letech. Hospodářská a zdravotní kon-
trola sledovala, zejména zda jsou respektovány odborné 
technologické a hygienické zásady. Např. podíl mouky po-
užívaný při výrobě drobných a vybraných měkkých salámů 
neměl překročit 3 % z použitých surovin.

Po změně společenského systému v roce 1948 byl zřízen 
vyhláškou ministryně výživy, pro podnikání v oboru zpraco-
vání masa, národní podnik Masný průmysl. Tato organizace 
změnila v průběhu let několikrát statutární formu. První ob-
dobí do roku 1953 lze charakterizovat jako tápání jak v orga-
nizaci, tak v technologii při výrobě výrobků z masa. Postupně 
však docházelo k tvorbě technicko-hospodářských norem, 
které vedle technologických postupů určovaly složení zá-
kladních a pomocných materiálů pro jednotlivé druhy mas-
ných výrobků a konzerv. Z dnešního pohledu je nutné kon-
statovat, že vytvoření těchto norem bylo dobrým počinem, 
který měl garantovat dobrou jakost výroby. 

Přes veškerou snahu však docházelo často k závažným 
závadám v jakosti, které byly nepřímo vyvolány pevnými 
malo- a velkoobchodními cenami. Ty pak ztratily jakoukoliv 
regulační funkci a v podstatě negativně ovlivňovaly hospo-
daření s jednotlivými druhy surovin. A tak se stávalo, že při 
direktivním stanovení objemů výsekových mas a masných 
výrobků docházelo, při povinném dodržování surovinové 
skladby podle technicko-hospodářských norem, k hromadě-
ní přebytků některých druhů surovin. Vzhledem k vysokému 
podílu výsekových mas, dosahujícímu často až 65 % výrobků 
z masa, přebývaly ve skladech tučné vepřové výřezy a vep-
řové hlavy, které pak bývaly zpracovávány se zpožděním po 
dlouhé době skladování, v dosti špatné kondici. Také s pře-
bytky sádla bylo obtížné se vyrovnat. Nutno připomenout, 
že výtěžnost sádla byla v té době podstatně vyšší, než je tomu 
nyní. Tzv. hybridizační program v chovu prasat přinesl své 
první výsledky až mnohem později. 

Dalším zásahem do jakosti výrobků v daném období byl 
občasný výskyt přebytkových produktů v ostatních potra-

vinářských oborech, a tak bývalo často direktivně nařízeno 
např. zpracování značného množství sušeného či čerstvého 
mléka, vajec nebo vaječné melanže. V polovině šedesátých 
let minulého století bylo dokonce zpracováváno maso pod 
kódem V, což bylo maso z velryb. Tyto netypické suroviny bý-
valy zpracovávány formou přesně určených záměn za běžné 
suroviny. Nepříznivě působilo na jakost výrobků také maso 
z dovozu, které bývalo dlouho skladované a značně pře-
tučnělé. Jednalo se ponejvíce o přední hovězí čtvrtě z Jižní
Ameriky či vepřové půlky z Číny. Také plánovaná obměna 
značných oborových a státních zásob působila negativně na 
jakost fi nálních produktů. 

Nesporný negativní vliv na jakost masných výrobků měl 
také systém plánovaného hospodářství, spočívající v našem 
oboru mimo jiné i v nutnosti dodržovat závazný hospodář-
ský ukazatel – výtěžnost k surovině s kostí, což byl vlastně
poměr výroby hotových výrobků k spotřebované surovině na 
kosti. 

Svůj přínos v problematice jakosti masných výrobků 
měla Státní inspekce jakosti, řízená ministerstvem zeměděl-
ství a výživy. Krajské inspektoráty dohlížely na činnost hod-
notitelských komisí a laboratoří závodů. Smyslové a ana-
lytické hodnocení bylo bráno velmi vážně. Při smyslovém 
hodnocení výroby se postupovalo podle podrobných pra-
videl, přičemž se oceňovaly stanoveným počtem bodů jed-
notlivé znaky, jako je obal a vzhled povrchu, konzistence 
výrobku, vypracování a vzhled v nákroji, vůně a chuť. V ana-
lytické části se hodnotil zejména podíl vody, tuku a soli, pří-
padně podíl dusitanů a provádělo se podle potřeby několik 
rychlých provozních zkoušek, např. na provaření, přítom-
nost škrobu apod. Hodnocení jakosti konzerv bylo doplněno 
ještě o termostatovou zkoušku. Podle součtu výsledků obou 
částí hodnocení byl výrobek zařazen do příslušné jakost-
ní třídy. Protokoly o hodnocení byly archivovány pro případ 
event. reklamace výrobku. Podle stejných pravidel hodnotila 
namátkově odebrané vzorky také státní inspekce. Součástí 
péče o jakost bylo i tzv. povinné hodnocení, prováděné in-
spekcí a sloužící k porovnání jakosti mezi výrobními subjek-
ty. Všechny výsledky hodnocení jakosti prostřednictvím za-
řazení výrobků do tříd sloužily jako kritérium pro hmotnou 
zainteresovanost pracovníků jednotlivých organizačních 
stupňů, kteří měli na jakost výrobků vliv. Z vlastní zkušenos-
ti musím potvrdit vysokou autoritu Státní inspekce jakosti, 
později přejmenovanou na Státní zemědělskou a potravinář-
skou inspekci.

Neodbornost, humor, fámy
a evropská byrokracie

Protože se stále zabývám problematikou výroby po-
travin, jsem zván často na akce pořádané různými, zejmé-
na zájmovými organizacemi. Někdy se nestačím divit, co 
se na těchto setkáních, které by měly mít určitou odbornou 
úroveň, řeší. Tak např. zástupci spotřebitelských organiza-
cí se zatím naivně soustřeďují v případě potravinářských vý-
robků téměř výhradně na deklarace uvedené na obalech. Do 
budoucna však lze předpokládat, že se začnou zabývat i ob-
sahem deklarovaných surovin a pomocných látek, které ne-
odpovídají charakteru klasického výrobku označeného tra-
dičním názvem. 

Při návštěvě nedávného Potravinářského úterku, po-
řádaného Českou vědecko-technickou společností, jsem se 
od zástupce přední spotřebitelské organizace dozvěděl zají-
mavou informaci. Ústřední ředitel České zemědělské a po-
travinářské inspekce údajně prohlásil, že jakost založená na 
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smyslových vlastnostech a nutričních hodnotách výrobků 
ho nezajímá, pro něj je stěžejní výhradně potravinová bez-
pečnost. Přímo na tomto setkání jsem se také dozvěděl od 
pracovnice inspekce, že je nutné tolerovat u uzenářského 
výrobku náhradu masa alternativními surovinami, protože 
spotřebitel, který nemá peníze, vyžaduje alespoň napodobe-
ninu. Kde je odbornost a iniciativa tohoto orgánu?

Samostatnou kapitolou je pohled na jakost zeměděl-
ských a potravinářských produktů podle tzv. Zelené knihy
Komise evropských společenství, která se týká norem pro 
produkty, požadavků na hospodaření a systémů jakosti. 
„Kniha“ o několika stranách vlastně nevyjadřuje nic jiného, 
než že žádá spotřebitele a ostatní aktéry, aby komisi posla-
li své návrhy, co by se asi tak mělo do budoucna v Bruselu 
v uvedeném smyslu řešit. Můj celkový dojem z tohoto blábo-
lu je ten, že v komisi sedí úředníci, kteří si prostřednictvím 
dotazů zajišťují do budoucna pracovní náplň. 

V souvislosti se současnou situací v jakosti běžných 
masných výrobků vyráběných pro obchodní řetězce, kolu-
jí ve veřejnosti různé vtipy a fámy. Tak se např. vypráví, že 
situaci defi nitivně vyřeší až vymření populace, která si ještě 
pamatuje správnou vůni a chuť tradičních uzenářských vý-
robků. Druhá fáma naopak glorifi kuje výrobu masných vý-
robků s minimálním podílem masa jako projev účinků vě-
decko-technické revoluce. Také se mluví o tom, že původní 
spotřeba masa do uzenářských výrobků bude používána až 
v době, kdy cena vody převýší cenu masa. Další fáma není 
již tak vtipná jako tři předešlé. Uvádí totiž, že tradiční běžný 
drobný nebo měkký uzenářský výrobek nelze vyrobit v nižší 
obchodní ceně než 400 Kč za kg. Provedeme-li jednoduchou 
kalkulaci, odvozenou od nákupních cen jatečných zvířat, 
zjistíme, že se při výrobě klasických výrobků jedná o zvýše-
ní obchodní ceny řádově o desetikoruny. Tím spíše, že i ceny 
alternativních surovin a pomocných materiálů nejsou rov-
něž zanedbatelné. Dále se někteří výrobci zaštiťují fámou, že 
nedodají-li levné, nekvalitní výrobky do trhu oni, trh si je do-
veze ze zahraničí. Zatím však většina dovážených masných 
výrobků i v levnějších kategoriích mívá velmi slušnou jakost. 
Naopak se zdá, že tyto dovezené výrobky snižují svojí jakostí 
odbyt domácího uzenářského zboží.

Státem potvrzené,
a tedy legální falšování uzenářských výrobků

Český normalizační institut vydal v souladu s přísluš-
nou ministerskou vyhláškou v roce 2007 Českou technickou 
normu pod označením ČSN 57 6011 s názvem Požadavky na 
vybrané tepelně opracované masné výrobky. Tento produkt 
neodpovídá obsahem ani svojí formou důležitosti závazné-
ho dokumentu. Nejhorší však je, že zcela legalizuje náhra-
du spotřeby výrobního masa při výrobě běžného sortimentu 
uzenářských výrobků alternativními, zpravidla rostlinný-
mi surovinami v neuvěřitelně vysokém množství. Připouští 
u klasických uzenářských výrobků, známých a ve většině pří-
padů vyráběných již od dvacátých let minulého století, mi-
nimální množství masné suroviny u některých druhů až na 
40 %, což většina výrobců ochotně akceptovala. Spisovatel 
Bohumil Hrabal by určitě tento čin komentoval svým oblíbe-
ným sloganem: „Neuvěřitelné se stalo skutkem“.

Uvažme, že v celé dlouhé historii uzenářské výro-
by v našich zemích se snažili uzenáři prosadit, někdy 
úspěšně a jindy neúspěšně, pouze do vybraných, zpravi-
dla drobných výrobků spotřebu sójové či pšeničné mou-
ky v množství do 3 % z hmotnosti použitých surovin. 
Nyní povolil stát tuto hranici prolomit tak, že může spolu

s ostatními neživočišnými ingrediencemi představovat u ně-
kterých výrobků až 60 %. Důsledkem tohoto počinu je výroba 
náhražek, které se původním kvalitním výrobkům podobají 
pouze tvarem. O používání nevhodných plastových obalů, 
které důsledně zamezují difuzi udicích médií do výrobku, ani 
nemluvě. 

Provedeme-li posouzení vlivu tohoto zásahu státu do 
jakosti uzenářských výrobků, můžeme klidně dojít k závěru, 
že se jedná o falšování výrobků, nebo mírněji řečeno o hru-
bou technologickou nekázeň. 

Závěrem

Přečetl-li někdo moji dosti pesimisticky laděnou úvahu 
až do konce, může dojít k závěru, že horuji pro nějaké admi-
nistrativní zásahy do výroby masných výrobků prostřednic-
tvím státní inspekční činnosti. Pokusím se vysvětlit, že tomu 
tak není. 

Podle mne není třeba žádných normalizačních nebo ji-
ných omezení při sestavě surovin a pomocných materiálů do 
uzenářských výrobků, ale jen za předpokladu respektování 
známých řemeslných zásad, nepoškozujících charakter pů-
vodního klasického výrobku. Domnívá-li se výrobce, doda-
vatel svého zboží do velkých obchodních řetězců, že se nevy-
hne výrobě superlevných imitací masných výrobků, nechť si 
vyvine svoje specifi cké druhy a dá jim také svoje názvy odliš-
né od názvů tradičních výrobků. 

Ale protože jsem realista, vím, že při současné výrobní 
a obchodní konstelaci nelze na odbornost a poctivost výrob-
ců příliš spoléhat, a proto bude do budoucna nutné připravit 
určité standardy, nejlépe odvozené od bývalých technicko-
hospodářských norem, které by určovaly správné a závazné, 
analyticky prokazatelné hranice vlastností běžných, obecně 
známých uzenářských výrobků, přístupné i odborné státní 
kontrole. Takové normativy by mimo jiné měly pozitivní úči-
nek v tom smyslu, že odběratel by musel respektovat u tak-
to ošetřených a deklarovaných výrobků i vyšší cenu, při-
čemž jednotliví výrobci by měli zajištěné, při řádné produkci, 
shodné výchozí podmínky. Touto praxí by se předešlo situa-
ci, že v budoucnu vzniknou, vedle spotřebitelských organi-
zací, ještě nějaká občanská sdružení zabývající se kvalitou 
masných výrobků, podobně jako nyní v případě cen elektric-
ké energie.

Problematiku obchodu v tomto smyslu již dávno vyře-
šila historie, kdy odběratel či spotřebitel má k dispozici vol-
bu koupit si za stejné peníze při vyšším stupni diverzifi kace 
trhu, buď menší množství kvalitního výrobku, nebo jiný druh 
s nižší cenou, ovlivněnou skladbou použitých, ale v našem 
případě vždy masných surovin. (Např. vuřty jako alternativu 
špekáčků). Nejedná se o nic jiného než o jednu ze zásad svo-
bodného obchodu. Ve své podstatě se na trhu potravin pohy-
buje přibližně stále stejný podíl fi nančních prostředků. Že by 
spotřebitel nahrazoval masné výrobky např. mlékárenskými 
výrobky, je nepravděpodobné. 

Vedlejším, ale velmi významným produktem výroby 
kvalitních, zejména drobných a měkkých masných výrobků 
je vyšší konzumace plnohodnotných bílkovin, jejichž jedi-
ným zdrojem je maso. Bílkoviny rostlinného původu nemo-
hou z nutričního hlediska bílkoviny masa nahradit.

Je na čase, abychom si uvědomili, že máme do jisté míry 
v rukou i zdraví populace, které hrozí velké nebezpečí ze stá-
le se stupňující obezity. Vraťme se proto k realizaci našeho, 
kdysi respektovaného a dosud nepřekonaného hesla: „Vyrá-
bíme z masa pro lidi.“

�
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Aktuálně 
o bezpečnosti 

a kvalitě
potravin

v ČR
Ing. JITKA GÖTZOVÁ A KOLEKTIV,
ODBOR BEZPEČNOSTI POTRAVIN,

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Od vydání Bílé knihy o zdravotní nezávadnosti potravin již 
uplynulo devět let, ale otázka zajištění bezpečnosti potra-

vin a její důležitost je stále aktuální. 
Zásadní změnou, která ovlivnila strukturu organizací 

na evropské úrovni, byl vznik Evropského úřadu bezpeč-
nosti potravin (EFSA), který je partnerem Evropské komise 
při přípravě legislativních předpisů. Posláním EFSA je po-
skytovat nezávislá vědecká stanoviska a vědeckou a tech-
nickou podporu pro činnost Společenství ve všech oblas-
tech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost 
potravin a krmiv. Dle vzoru EFSA začaly v jednotlivých 
členských státech vznikat organizace, které jsou zodpověd-
né za hodnocení rizik, poskytování vědeckých stanovisek
a za komunikaci se spotřebiteli. Činnost těchto organizací 
je obdobná, nicméně každý členský stát má poněkud jinou 
strukturu státní správy, takže někde jde o organizace zří-
zené samostatně, někde, podobně jako v ČR, jsou součástí 
ministerstev.

Partnerem EFSA v ČR je Úřad pro potraviny, který byl 
jako součást Ministerstva zemědělství zřízen v roce 2005. Do 
jeho kompetence patří zajištění celého procesu bezpečnosti 
potravin, tvorba potravinářské legislativy a koordinace ak-
tivit dozoru nad trhem s potravinami. Úřad pro potraviny je 
také kontaktním místem pro EFSA a jeho prostřednictvím 
jsou předávány informace spolupracujícím organizacím na 
národní úrovni. 

Součástí systému bezpečnosti potravin je celá řada ak-
tivit, mezi které patří sledování cizorodých látek v potravních 
řetězcích, systém rychlého varování pro potraviny a krmiva 
(RASFF), činnost vědeckých výborů a v neposlední řadě čin-
nost Informačního centra bezpečnosti potravin. 

Latest 
developments
in food safety
and quality
in the CR
Ing. JITKA GÖTZOVÁ ET AL.,
FOOD SAFETY DEPARTMENT,
MINISTRY OF AGRICULTURE

Nine years have already elapsed since the adoption of the 
White Paper on Food Safety but the safeguarding food 

safety is still highly relevant. 
An essential change which infl uenced the structure of 

organizations at the European level was the establishment 
of the European Food Safety Authority (EFSA) which works 
closely with the European Commission in drafting legisla-
tion. The mission of EFSA is to provide independent expert 
opinions and scientifi c and technical support for the Com-
munity activities in all the areas that have a direct or indirect 
effect on food and feed safety. The EFSA has become a model 
organization for the establishment of similar organizations 
responsible for risk assessment, provision of expert opinions 
and communication with consumers in the individual Mem-
ber States. Tasks carried out by of such organizations are si-
milar to those of the Authority, nevertheless there is a slightly 
different state administration structure in each Member Sta-
te which means that in some Member States the organization 
is an independent body while in some other Member States, 
e.g. in the CR, it is a part of the ministry.

The partner to EFSA in the CR is the Food Authority 
which was set up at the Ministry of Agriculture in 2005. Its 
powers cover the ensurance of the entire process of food safe-
ty, drafting food legislation and coordinating the activities in 
the fi eld of control over the food market. The Food Authority 
also acts as the contact point for EFSA and forwards the infor-
mation to the cooperating organizations at the national level. 

The food safety system encompasses a great deal of ac-
tivities, including monitoring of foreign substances in food 
chains, the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), 
activities of scientifi c committees and last but not least also 
activities of the Food Safety Information Centre. 
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Sledování cizorodých látek
v potravních řetězcích

V rámci činností, které jsou nezbytné pro celý proces 
bezpečnosti potravin, patří sledování cizorodých látek v po-
travních řetězcích. Monitorování cizorodých látek každým 
rokem zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, kr-
miv a surovin určených k výrobě potravin, včetně biomoni-
toringu, tj. kontaminace volně žijících organismů, které do-
plňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky 
prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovliv-
nit. Patří mezi ně půda, povrchová voda a vstupy do těchto 
složek prostředí. 

Každoroční sledování cizorodých látek v potravních ře-
tězcích přináší ucelený pohled na zatížení agrárního sektoru 
jednotlivými kontaminanty. Je pozitivní, že nedochází k žád-
ným extrémním nálezům zatížení cizorodými látkami. Moni-
torování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporu-
čení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných 
oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž li-
mity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu ur-
čitých látek na území EU. Výsledky monitoringu cizorodých 
látek jednotlivých členských států jsou využity a zpracová-
ny v pracovních orgánech EK. Experti dozorových organi-
zací podílejících se na provádění monitoringu cizorodých 
látek a experti MZe se na základě existujících dat mohou ak-
tivně účastnit jednání Stálého výboru pro potravinový řetě-
zec a zdraví zvířat a jeho jednotlivých podskupin. S ohledem 
na nové vědecké poznatky a vývoj v Codexu Alimentarius je 
možno pružně měnit maximální limity některých kontami-
nujících látek. 

Plány monitoringu jednotlivých organizací jsou kaž-
doročně sestavovány a upravovány o některé analýzy konta-
minantů, či o komodity tak, jak bylo ujednáno v pracovních 
skupinách EK a ve vazbě na plnění právních předpisů EK. 
Zároveň se přihlíží na zjištění, která byla notifi kována systé-
mem včasné výměny informací pro potraviny a krmiva. Zadá-
ní požadavků na zajišťování monitoringu cizorodých látek se 
pružně mění s požadavky EK.

Je v zájmu ochrany veřejného zdraví udržet množství 
kontaminujících látek na toxikologicky přijatelných úrov-
ních. Proto jsou stanoveny maximální limity některých kon-
taminujících látek v potravinách a je třeba je průběžně sle-
dovat. Množství sledovaných kontaminujících látek je ve 
velké míře závislé na přidělených fi nančních prostředcích. 
Spektrum sledovaných potravin je rozsáhlé, jsou sledovány 
produkty živočišného původu – např. maso, mléko, mléčné 
výrobky, vejce, med, potraviny rostlinného původu – ovo-
ce, zelenina, obilné a pekařské výrobky apod. Větší četnost 
odebraných vzorků dává reálnější obraz o sledování cizoro-
dých látek a přesnější vypovídající skutečnost pro spotřebi-
tele. Dlouhodobé provádění monitoringu cizorodých látek 
v celé šíři komodit má preventivní účinek u provozovatelů 
potravinářských řetězců při výrobě a prodeji nezávadných 
potravin a krmiv.

 
Vědecké výbory

Pro zajištění odborných stanovisek k různým oblastem 
bezpečnosti potravin byly založeny vědecké výbory, které jsou 
složeny z předních tuzemských odborníků. Ve vazbě na orgá-
ny státní správy plní vědecké výbory funkci poradní a zajišťu-
jí provázanost hodnocení rizik s komunikací, tj. předkládají 
ověřené a srozumitelné informace odborné i spotřebitelské 

Monitoring of foreign substances
in food chains

Ranking among activities essential for the whole food 
safety process is the monitoring of foreign substances in food 
chains. Every year the monitoring of foreign substances com-
prises the monitoring of potential contamination of food, feed 
and raw materials intended for the production of food, inclu-
ding biomonitoring, i.e. the contamination of wild organis-
ms which complement the human food consumption basket. 
Concurrently, the monitoring focuses also on environmental 
components which may cause or impact this contamination, 
such as soil, surface water and their inputs. 

Annual monitoring of foreign substances in food cha-
ins gives an overall picture of the burden of individual con-
taminants on the agrarian sector. It is good news that extre-
me levels of foreign substances have not been reported. The 
monitoring is mandatory for the CR and follows the annual 
recommendations of the European Commission with the pur-
pose of acquiring comparable data in the given areas which 
are subsequently used to determine the limits of substances 
where no limits have so far been set, or to map the occurren-
ce of certain substances in the EU territory. The outcomes of 
foreign substances monitoring conducted in individual Mem-
ber States are used and processed by the EC working bodies. 
The experts of surveillance organizations involved in the mo-
nitoring of foreign substances and the Ministry of Agriculture 
experts may based on the existing data take active part in the 
meetings of the Standing Committee on the Food Chain and 
Animal Health and its respective sub-groups. The maximum 
limits of some contaminants may be fl exibly changed with re-
spect to the latest scientifi c knowledge and development in the 
Codex Alimentarius. The monitoring plans of individual orga-
nizations are annually drawn up and modifi ed in order to re-
fl ect certain analyses of contaminants or commodities, as it 
was agreed upon in the EC working groups and to comply with 
EC legislation. Simultaneously, the account is taken of the fi n-
dings notifi ed through the Rapid Alert System for Food and 
Feed. Requirements for the monitoring of foreign substances 
are continuously changed to meet the EC requirements.

For the sake of the protection of public health the levels 
of contaminants shall be maintained at acceptable toxicolo-
gical levels. For this reason maximum limits are set for some 
contaminants in food which have to be continuously moni-
tored. The number of monitored contaminants is largely de-
pendent on the allocated funds. There is a broad portfolio of 
monitored food. Subject to monitoring are the products of 
animal origin – e.g. meat, milk, dairy products, eggs, honey 
as well as the food of plant origin – fruit, vegetables, cereal 
and bakery products, etc. Higher frequency of sampling pro-
vides realistic picture of the monitoring of foreign substances 
and more accurate information for consumers. The long-term 
monitoring of foreign substances across all the commodities 
has a preventive effect on food business operators in the pro-
duction and sale of wholesome food and feed.

 
Scientific committees

In order to safeguard expert opinions in various areas 
of food safety, scientifi c committees were set up, composed 
of the leading Czech experts. The scientifi c committees are 
advisory bodies to the state administration authorities and 
ensure links between risk assessment and communication, 
i.e. they submit verifi ed and clear information to both the pro-
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veřejnosti. V rámci resortu zemědělství působí čtyři vědecké 
výbory a jeden vědecký výbor je zřízen Ministerstvem zdra-
votnictví.

 
Vědecký výbor veterinární

www.vri.cz
 
Oblasti, kterými se vědecký výbor zabývá, zahrnují pře-

devším zdraví zvířat, pohodu zvířat, zoonózy, hygienu provo-
zu a nezávadnost živočišných produktů.

 
Vědecký výbor výživy zvířat

www.vuzv.cz
 
Řeší okruhy problémů jako kvalita krmiv, krmná aditi-

va, stopové prvky a vedlejší produkty ve výživě zvířat, farma-
kostimulanty, aktuální otázky ve výživě zvířat s dopadem na 
bezpečnost potravního řetězce.

 

Vědecký výbor fytosanitární
a životního prostředí

www.phytosanitary.org
 
Zabývá se sběrem informací, jejich analýzou a predikcí 

problémů v oblasti bezpečnosti potravin, které mají návaz-
nost na problémy v primární zemědělské výrobě, importu 
a exportu zemědělských surovin/produktů a fyto-karanténní 
oblasti a problémů vznikajících důsledkem narušeného život-
ního prostředí.

 
Vědecký výbor pro geneticky

modifi kované potraviny a krmiva

www.scgmff.cz

Věnuje se problémům v souvislosti s hodnocením bez-
pečnosti GM potravin a krmiv a dále aktuálním problémům 
v této oblasti včetně plnění úkolů předložených Koordinační 
skupinou bezpečnosti potravin (KSBP), zadaných prostřed-
nictvím zakázkových listů KSBP.

 
Vědecký výbor pro potraviny

www.chpr.szu.cz
 
Řeší otázky hodnocení zdravotních rizik a komunikací 

o riziku v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin (potraviny 
a suroviny k jejich výrobě, výživa, aditiva, pesticidy, kontami-
nanty chemické i mikrobiologické, GM potraviny, materiály 
a předměty přicházejících do styku s potravinami, alimentár-
ní onemocnění včetně alergií).

Informační centrum bezpečnosti potravin 

Informační centrum je podstatnou součástí celého sys-
tému, informace, které jsou jeho prostřednictvím předávány 
ať již odborné nebo laické veřejnosti, pochází z důvěryhod-
ných zdrojů a pomáhají spotřebitelům v orientaci v proble-
matice bezpečnosti potravin. Informační centrum provozu-
je webové stránky www.bezpecnostpotravin.cz, na kterých 

fessional and consumer public. There are four scientifi c com-
mittees operating in the sector of agriculture and one scienti-
fi c committee set up by the Ministry of Health.

 
Veterinary Scientifi c Committee

www.vri.cz
 
This scientifi c committee focuses primarily on animal 

health, animal welfare, zoonoses, operational hygiene and 
wholesome animal products.

 
Scientifi c Committee on Animal Nutrition

www.vuzv.cz
 
It deals with issues such as feed quality, feed additives, 

trace elements and secondary products in animal nutrition, 
pharmacological stimulants, topical issues in animal nutriti-
on impacting the food chain safety.

 
Scientifi c Committee on Plant Health

and Environment

www.phytosanitary.org

 
It focuses on the collection of information, its analysis 

and prediction of problems in the fi eld of food safety associ-
ated with issues of primary agriculture production, imports 
and exports of agricultural raw materials/products and phy-
to-quarantine areas and problems arising as a consequence 
from disturbed environment.

 
Scientifi c Committee on Genetically Modifi ed

Organisms and Feed

www.scgmff.cz

It addresses problems related to the assessment of 
GM food and feed safety and also topical issues in this area,
including the performance of tasks assigned by the Food 
Safety Coordination Group (FSCG) in the form of order 
sheets.

 
Scientifi c Committee on Food

www.chpr.szu.cz
 
It focuses on health risks assessment and communicati-

on of risks in the fi eld of food safety (food and raw materials 
for their production, nutrition, additives, pesticides, chemi-
cal and microbiological contaminants, GM food, materials 
and objects in contact with food, foodborne disease including 
allergies).

Food Safety Information Centre 

The Information Centre constitutes the crucial part of 
the whole system. The information shared through its inter-
mediary with both the professional and general public, ori-
ginate from reliable sources and help the consumers to fi nd 
their way in food safety matters. The Information Centre runs 
its website www.bezpecnostpotravin.cz which offers a broad 
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lze nalézt širokou škálu informací. Zájemci o aktuální zprá-
vy z oblasti bezpečnosti potravin si mohou nechat zasílat 
přehled aktuálních článků s periodicitou dle vlastního vý-
běru (denně, týdně, měsíčně) a nově také tzv. zprávy z rizi-
ka, což jsou nejaktuálnější informace o rizicích z potravin. 
Za dobu své existence se ICBP stalo pravidelně využívaným 
zdrojem informací pro provozovatele potravinářských pod-
niků, pro studenty, pro zájmové, vládní a nevládní organiza-
ce i pro neodborníky. Cílem ICBP je právě snaha o přiblížení 
odborných pojmů laické veřejnosti a usnadnění orientace ve 
změti „děsivých“ pojmů na obalech potravin. V rámci semi-
nářů pořádaných ICBP se snažíme také naučit spotřebitele, 
jaké jsou rozdíly mezi kvalitními a nekvalitními potravina-
mi a jak s potravinami zacházet v domácnosti, abychom se 
vyhnuli alimentárním onemocněním. Ačkoli se mohou pra-
vidla a jednoduché hygienické návyky při manipulaci s po-
travinami zdát notoricky známé, nejsou bohužel v mnoha 
domácnostech běžnou praxí a majitel několika kuchyňských 
prkének určených zvlášť na maso a zvlášť na zeleninu je po-
važován za podivína.

Kvalita potravin 

Skutečnost, že potraviny na trhu jsou zdravotně nezá-
vadné a bezpečné, se stala samozřejmostí jak pro provozova-
tele potravinářských podniků, tak i pro spotřebitele. V otáz-
ce kvality nabízených potravin je realita trochu jiná. V rámci 
globalizace a tlaku obchodních řetězců nabídnout zákazní-
kům co nejnižší cenu se mnozí výrobci musí dostat téměř pod 
výrobní náklady, aby mohli dodat zboží v požadované cenové 
relaci. Výsledkem pak je množství výrobků, o kterých se nedá 

portfolio of information. Persons interested in getting the la-
test news related to food safety can have a list of topical ar-
ticles sent at intervals of their liking (daily, weekly, monthly) 
and now also the so called “risk news” which is the hottest 
info on foodborne risks. Since the FSIC was established it has 
become a regularly used source of information by food bu-
siness operators, students, hobby groups, governmental as 
well as non-governmental organizations and amateur public. 
The mission of the FSIC is to try to assist in better unders-
tanding of technical terms by the amateur public and easier 
orientation in the maze of “nightmarish“ terms on food pa-
ckages. At seminars held by the FSIC we seek to explain to 
the consumers the differences between quality and poor qua-
lity foodstuffs and to teach them how to handle foodstuffs at 
home to prevent foodborne diseases. Though one might be-
lieve that the rules and simple hygiene habits in handling fo-
odstuffs are notoriously known, it is unfortunately not true in 
a number of households and those having several different 
kitchen boards reserved for either meat or vegetable use are 
considered freaks.

Food Quality 

The fact that foodstuffs available in the market are safe 
and wholesome has become a natural thing for the food busi-
ness operators as well as consumers. As to the quality of offe-
red foodstuffs, however, the reality is slightly different. Due to 
globalization and efforts of retailers to offer to their customers 
the lowest possible price, many producers must sell their pro-
ducts almost below their cost of production in order to supply 
goods at the requested price. It results in many products to 

Podnikejte 
na venkově

Program rozvoje venkova

Využijte dotace na rozvoj a modernizaci podnikání 
a pro zkvalitnění života na venkově.

Informace: www.mze.cz nebo u příslušných regionálních 
pracovišť Ministerstva zemědělství a SZIF

EAFRD_couple_180x128.indd   1 2.3.2009   18:23:12
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which it is impossible to refer as quality products. Neverthe-
less it is the price which makes the customers to buy them. 

The number of consumers who pay more attention to 
what they are buying fortunately keeps growing. Ever more 
consumers are also keen to know how the agriculture contri-
butes to sustainability and biological diversity. They also take 
interest in animal welfare and demand taste, tradition and 
authenticity in the food they purchase.

Many farmers and food processors search for new and 
original ways to fi nd new markets and increase their profi ts. 
They try to produce ”premium“ products which offer the con-
sumer something over and above baseline requirements and 
ever more they use the protection of names of food products 
and traditional specialities and marketing standards are set 
to defi ne specifi c product qualities (such as “extra virgin“ for 
olive oil, “free-range” for eggs, etc).

Against this background the European Commission to 
launch a refl ection on how to ensure the most suitable poli-
cy and promote quality of agricultural products. In 2008 the 
so called Green Paper on agricultural product quality was 
published and consultations were launched on whether the 
existing instruments are adequate or how they could be im-
proved. The debate shall address several areas, namely the 
production requirements and marketing standards, further 
specifi c EU quality schemes and last but not least the food 
quality certifi cation schemes. Questions to be answered are 
such as how could the requirements and standards met by 
farmers that go beyond product hygiene and safety be made 
better known. How do the EU marketing standards affect 
consumers, traders and producers, what kind of diffi culties 
do users of geographical indications face as well as questions 
concerning the functioning of individual certifi cations sche-
mes and their impact on EU and non-EU producers. The de-
velopment of fi nal position of the EC to the food quality policy 
should also benefi t from the conference to be held within the 
Czech Presidency in Prague on 12 and 13 March with the par-
ticipation of ministers of agriculture of all the Member States 
and Mrs. Mariann Fischer Boel, the EU Commissioner for 
Agriculture and Rural Development.

International scientific conference
“Food Research in Support
of Science Based Regulations:
Challenges for Producers
and Consumers“.

Though the food quality policy is a top priority of the 
Czech Presidency, we are committed to paying adequate at-
tention to the area of research and scientifi c opinions which 
constitute an integral part of the process of drafting the food 
legislation. Therefore I take the liberty to conclude by infor-
ming you on the conference organized in close cooperation 
with the Ministry of Agriculture, the Institute of Chemi-
cal Technology Prague and EFSA to be held in the Prague 
Congress Centre on 21 – 22 April 2009.

The conference shall host a number of Czech and foreign 
speakers representing universities, the European Commissi-
on, EFSA and CIAA. The aim of the conference is to present 
the food research and its application as seen by the participa-
ting organizations. There will be two parallel sections held in 
order to provide the participants in the conference with a fo-
rum for more thorough discussion. For more detailed infor-
mation see www.mze.cz/foodresearch.

�

hovořit jako o jakostních, nicméně cena je tím, co zákazníky 
motivuje k jejich koupi. 

Počet spotřebitelů, kteří věnují více pozornosti tomu, co 
nakupují, naštěstí roste. Stále více spotřebitelů také zajímá, 
jak zemědělství přispívá k udržitelnosti a biologické rozma-
nitosti, dále se spotřebitelé zajímají o dobré životní podmínky 
zvířat a od nakupovaných potravin očekávají chuťové vlast-
nosti, tradici a autentičnost.

Mnozí zemědělci a výrobci hledají nové a originální způ-
soby, jak vytvořit nová odbytiště na trzích a jak zvýšit své zis-
ky. Snaží se o produkci „prémiových“ produktů, které nabí-
zejí spotřebiteli něco navíc a stále více jsou využívány ochrany 
názvů potravinářských produktů a tradičních specialit a jsou 
stanovovány obchodní normy, v nichž se určují zvláštní vlast-
nosti produktu (např. „extra panenský“ u olivového oleje, 
„od slepic z volného výběhu“ u vajec apod.).

Na základě těchto skutečností se Evropská komise roz-
hodla zahájit diskusi na téma, jak zajistit nejvhodnější poli-
tiku a podporu jakosti zemědělských produktů. V roce 2008 
proto byla vydána tzv. Zelená kniha o jakosti zemědělských 
produktů a byly zahájeny konzultace o tom, zda jsou stávají-
cí nástroje adekvátní a jakým způsobem by bylo možné situ-
aci zlepšit. Diskuse se bude týkat několika oblastí, a to pře-
devším požadavků na produkci a obchodních norem, dále 
specifi ckých systémů jakosti EU a v neposlední řadě systé-
mů certifi kace jakosti potravin. Zodpovězeny by měly být na-
příklad otázky, jakým způsobem by mohla být veřejnost lépe 
informována o požadavcích a normách, které dodržují ze-
mědělci a které jsou nad rámec požadavků na hygienu a bez-
pečnost produktů. Dále jak ovlivňují unijní obchodní normy 
spotřebitele, obchodníky a producenty, s jakými problémy 
se potýkají uživatelé zeměpisných označení a také otázky tý-
kající se fungování jednotlivých systémů certifi kace a jejich 
dopad na producenty v EU i mimo ni. K fi nálnímu stanovis-
ku EK k politice kvality potravin by měla přispět i konferen-
ce, která se v rámci českého předsednictví uskutečnila 12. 
a 13. března v Praze za účasti ministrů zemědělství všech 
členských zemí a také komisařky pro zemědělství Mariann 
Fischer Boel.

Mezinárodní vědecká konference 
„Potravinářský výzkum

k podpoře vědecky založené přípravy
právních předpisů:

výzvy pro výrobce a spotřebitele“

I přes to, že politika kvality potravin je během české-
ho předsednictví tématem číslo jedna, je naším cílem vě-
novat náležitou pozornost i oblasti výzkumu a vědeckých 
stanovisek, která jsou nedílnou součástí procesu přípravy 
potravinářské legislativy. Proto si závěrem dovolím připo-
jit informaci o připravované konferenci v úzké spolupráci 
Ministerstva zemědělství, VŠCHT a EFSA, která se bude 
konat ve dnech 21.–22. dubna 2009 v Kongresovém cent-
ru v Praze.

Na konferenci vystoupí řada českých a zahraničních 
přednášejících z univerzit, Evropské komise, EFSA a CIAA. 
Cílem konference je představit potravinářský výzkum 
a jeho využití z různých pohledů zúčastněných organiza-
cí. Pro účastníky konference jsou připraveny i dvě paralel-
ní sekce, kde bude prostor pro detailnější diskusi. Podrob-
nější informace jsou k dispozici na adrese www.mze.cz/
foodresearch.

�
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Červené maso 
a jeho nutriční 

význam 
MVDr. JOSEF KAMENÍK, CSc.,

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
KMOTR - MASNA KROMĚŘÍŽ a. s.

Maso konzumovali už první hominidé. Před téměř dvě-
ma miliony let se v Africe objevuje nový druh označova-

ný jako Homo erectus. Zrození Homo erectus je výsledkem 
zrychlené evoluce v tomto období, pravděpodobně v dů-
sledku zahájení speciální výroby kamenných nástrojů a pře-
chodu k masožravosti u jeho předchůdců. To byl nutný nu-
triční předpoklad k vývoji mozku (GRASGRUBER, 2008). 
Jedna teorie, které se říká hypotéza „drahé tkáně“, tvrdí, že 
více masa v jídelníčku umožnilo hominidům vyvinout úspor-
nější trávicí ústrojí. Střeva potřebují velkou část metabolic-
ké energie, a tato hypotéza naznačuje, že ušetření metabo-
lických zdrojů v trávicím traktu umožnilo rozvoj jiného typu 
drahé tkáně – mozku (FREEDMAN, 2008). K snadnějšímu 
zažívání přispělo ještě více tepelně upravené jídlo. První po-
užití ohně se připisuje právě druhu Homo ergaster/erectus. 
Zdrojem masa byla nejprve volně žijící zvířata, později to byly 
také domestikované druhy. S rozvojem městských center se 
zvyšovala závislost obyvatelstva na farmářích, kteří chovali 
hospodářská zvířata pro prodej nebo výměnu. Maso bylo tak-
to vždy považováno za potravinu vysoké hodnoty (BRIGGS, 
SCHWEIGERT, 1990).

V období Římské říše lze z nálezů kostí poražených zví-
řat usuzovat, že prasata, ovce, kozy i skot se konzumovaly po 
celém Středomoří a oblasti se od sebe lišily jen poměrným 
zastoupením jednotlivých druhů mas. Oblíbeným masem 
Římanů bylo vepřové. Městská populace ráda konzumova-
la rovněž hovězí a skopové. Lze předpokládat, že maso bylo 
ústřední složkou stravy většiny obyvatelstva. 

Od 9. století do období vrcholného populačního boomu 
v raném 14. století v Evropě lidé stále více záviseli na obilo-
vinách, zatímco příděly masa a mléčných výrobků na osobu 
se zmenšovaly (FREEDMAN, 2008). Obiloviny představo-
valy základní stavební kámen všech středověkých jídelníčků, 
u vyšších vrstev jejich význam ale tak veliký nebyl. Ve středo-
věku v období mezi léty 1200 až 1500 byla konzumace čer-
stvého jídla známkou vysokého statusu. Výkvět Evropy si 
dopřával kvanta čerstvého masa, a to i v zimních měsících, 
ostatní, pokud měli vůbec k masu přístup, se museli spokojit 
s jeho konzervovanými podobami. V období pozdního stře-

dověku převládal na pobřeží severní Evropy od Nizozemí až 
po Bretaň dobytek. Prasata se více chovala ve střední Francii 
a Německu. Ovce byly daleko běžnější v Británii než kdekoliv 
jinde v severní Evropě, ale větší důležitost měly na jihu, ze-
jména v oblasti Středomoří. Zvláštní místo na stolech šlechty 
zaujímala lovná zvěř. Ve velkých množstvích se nabízela drů-
bež a divoké ptactvo (FREEDMAN, 2008). 

Až do poloviny 19. století se situace v německy mluví-
cích zemích na sever od Alp, stejně jako v ostatních částech 
Evropy, nelišila od stravování předchozích staletí. Většina 
obyvatelstva se živila obilninami. Maso, ryby, máslo a vejce se 
dostaly na rodinný stůl jen jako pochoutky při slavnostních 
příležitostech. Masité pokrmy byly vždy velmi drahé a jejich 
spotřeba byla přímo úměrná příjmům a společenskému po-
stavení. Na venkově lidé statisticky v průměru spotřebováva-
li méně masa než ve městech. Příčinou bylo to, že rolníci svůj 
dobytek prodávali na porážku na městských trzích (FREED-
MAN, 2008).

Začátek moderního stravování nastává teprve s určitými 
zásadními politickými, socioekonomickými a technologický-
mi změnami. Především důsledkem liberálních reforem ze-
mědělství po napoleonských válkách došlo k rychlému a trva-
lému zvýšení zemědělské produkce. Nastal intenzivnější chov 
dobytka. Obdělávání ladem ležící země umožnilo pěstování 
krmiva pro dobytek, jehož stavy se tak mohly výrazně zvýšit. 
Vzestup životní úrovně znamenal, že spotřeba živočišných 
produktů převýšila spotřebu zeleniny. K rychlejšímu nárůstu 
poptávky došlo u vepřového masa (FREEDMAN, 2008). 

Ve 20. století spotřeba masa v Evropě rostla v období 
1945–1970. Několikrát citovaný Freedman označuje toto ob-
dobí za tzv. „masné roky“. 

V minulých čtyřiceti letech však spotřeba červeného 
masa ve vyspělých zemích Evropy a Severní Ameriky klesa-
la. Důvodem byly změny v životním stylu, rozšíření relativně 
levné drůbeže a zejména výživová doporučení různých zdra-
votních a aktivistických spotřebitelských skupin. Začínal se 
prosazovat názor, že k prevenci kardiovaskulárních chorob 
a rakoviny je třeba snížit spotřebu tuku a červeného masa 
(BRIGGS, SCHWEIGERT, 1990). 

Maso a tuky

Za touto domněnkou stál nesprávný pohled na živočiš-
ný tuk jako na tuk nasycený. Jde ale o nesprávnou předsta-
vu. Přirozeně se nevyskytují nasycené tuky nebo nenasycené 
tuky, ale pouze tuky s rozdílným podílem nasycených a nena-
sycených mastných kyselin (MK). 

Protože každá MK má v organismu svoji vlastní metabo-
lickou dráhu, MK obsažené v tuku masa vyvolávají fyziologic-
ké a biochemické reakce podobně jako MK obsažené v rost-
linných olejích – s určitými kvantitativními rozdíly. V mase 
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zvířat je dostatek esenciálních MK, zejména v mase přežvý-
kavců, aby pokryly nutriční požadavky na normální výživu. 
Neobsahují ale potenciálně škodlivé vysoké hladiny těchto 
MK přítomných v mnohých rostlinných olejích (REISER, 
SHORLAND, 1990).

Tuk se v těle zvířat vyskytuje v zásobní tukové tkáni a ve 
svalech. V zásobní tukové tkáni připadá největší podíl (> 90 %)
na triacylglyceroly neboli neutrální lipidy. Ve svalové tkáni 
tvoří významnou složku fosfolipidy s vyšším obsahem poly-
enových MK (nenasycené MK s více dvojnými vazbami). 
V triacylglycerolech prasat, ovcí i skotu je nejvíce zastoupe-
nou MK kyselina olejová (patří mezi tzv. monoenové MK – 
tj. nenasycené MK s jednou dvojnou vazbou). Vzniká z kyse-
liny stearové (nasycená MK). Ve fosfolipidech naopak tvoří 
hlavní složku MK kyselina linolová (18:2n – 6). Polyenové 
MK s dlouhým řetězcem ze skupiny n – 3 a n – 6 se nacháze-
jí hlavně ve fosfolipidech, ale byly detekovány i v neutrálních 
lipidech (WOOD et al., 2008). Rozlišení těchto MK na řadu 
n-3 (neboli ω – 3) nebo n-6 (neboli ω – 6) je podle polohy prv-
ní dvojné vazby od koncové methylové skupiny (řada MK n-6 
znamená, že první dvojná vazba se vyskytuje na 6. uhlíku od 
konce řetězce). 

Poměr MK řady n-6 k MK n-3 v naší stravě stojí v popře-
dí zájmu odborníků na výživu. Tvrdí se, že za mnohými civi-
lizačními neduhy, které trápí lidstvo, stojí právě nevyrovnaný 
poměr těchto dvou řad MK. V současné době konzumujeme 
příliš vysoký obsah MK řady n-6. Ty ovlivňují metabolické 
dráhy MK n-3, čímž klesá produkce dvou významných MK: 
eikosapentaenové a dokosahexenové. Specialisté na výživu 
se shodují, že optimální poměr MK n-6 k MK n-3 je 4 – 5 : 1, 
každopádně by měl být nižší než 10 : 1. Mnohdy však přijímá-
me tyto MK v poměru 15 : 1, zatímco naši předkové dosaho-
vali skóre 3 : 1 (HART, 2006). 

Je třeba poukázat na pozitivní vliv červeného masa 
a tuku v něm obsaženého na obsah polyenových MK řady n-3 
(nejrozšířenější je kyselina α-linolenová). O pozitivním vlivu 
masa jako zdroje MK řady n-3 referuje i STRONG (2006). 
Člověk není schopný syntetizovat z kyseliny α-linolenové 
MK C20 a C22 z řady n-3. Dokáží to ale zvířata, zejména pře-
žvýkavci. Maso z volně žijících přežvýkavců obsahuje více

polyenových MK C20  a C22  než z hospodářských zvířat. Na 
výskyt těchto MK ve tkáních má vliv přítomnost kyseliny 
α-linolenové v krmivu, neboť tvoří více než 50 % veškerých 
MK v travinách (REISER, SHORLAND, 1990).

Vepři mají mnohem vyšší podíl hlavní polyenové MK 
– kyseliny linolové (z řady n-6) v podkožní tukové tkáni i ve
svalech ve srovnání se skotem a ovcemi. Kyselina linolová po-
chází zcela z krmení. Prochází nezměněná žaludkem a přes 
stěnu tenkého střeva je vstřebána do krve, odkud je inkorpo-
rována do tkání. U přežvýkavců je tato MK, která je přítom-
ná ve vysokém obsahu v koncentrovaném krmivu (obiloviny, 
olejniny), degradována v bachoru mikrobiální biohydroge-
nací na monoenové a nasycené MK a jen kolem 10 % kyseliny 
linolové z krmiva je začleněno do tkáňových lipidů. 

Díky vysokému obsahu kyseliny olejové zvyšují tuky 
masa hladinu žádoucího HDL – high density lipoproteinu. 
Tuky masa obsahují také cholin, který je téměř odstraněn 
z rostlinných olejů při jejich rafi naci. Hydrogenace rostlin-
ných olejů odstraňuje nutričně významnou, ale potenciálně 
nevýhodnou α-linolenovou kyselinu ze skupiny n-3, a dále re-
dukuje obsah polyenových MK a naopak produkuje izomery 
MK sporného zdravotního významu. 

Složení MK v tuku masa ukázalo, že jejich zařazení do 
diety nezvýšilo hladinu krevního cholesterolu. 

Svalová tkáň obsahuje významné podíly polyenových 
MK s dlouhým řetězcem (C20 a C22), které jsou formovány 
z kyseliny linolové a α-linolenové. Významné jsou kyselina 
arachidonová (20:4n – 6) a eikosapentaenová (EPA, 20:5n 
– 3), které mají různé metabolické úlohy včetně produkce 
ikosanoidů. (Pozn.: ikosanoidy, někdy také eikosanoidy jsou 
biologicky aktivní látky, jejichž prekurzory jsou právě esenci-
ální MK. Kromě červených krvinek – erytrocytů – je produku-
jí všechny savčí buňky. Patří sem prostaglandiny, leukotrieny, 
prostacykliny, tromboxany). Vyšší inkorporace kyseliny lino-
lové ve svalech prasat ve srovnání s přežvýkavci způsobuje 
vyšší hladiny kyseliny arachidonové a výsledkem je vyšší po-
měr MK n-6:n-3 u prasat (> 7). Na druhé straně poměr všech 
polyenových MK k nasyceným MK (cíl je 0,4 a vyšší) je u pra-
sat (kolem 0,6) příznivější než u přežvýkavců (WOOD et al., 
2008). 

Obr.  Tvorba ikosanoidů z mastných kyselin n-3 a n-6 (zdroj: Wikipedia, 2009)
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Existuje mechanismus, kterým kyselina linolová ovliv-
ňuje pokles hladiny aterogenního LDL cholesterolu, čímž 
snižuje šanci na vznik kardiovaskulárních chorob. Nicméně 
kyselina linolová z řady n-6 je v rámci dráhy kyseliny arachi-
donové konvertována na tromboxan TXA2, způsobující agre-
gaci krevních destiček a tím trombózu − příčinu kardiovasku-
lárních chorob (REISER, SHORLAND, 1990).

Na druhou stranu MK řady n-3 z rybích tuků – kyseli-
na eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA) –
inhibují TXA2. Produkují rovněž TXA3 v krevních destičkách 
a protiagregační prostacyclin PGI3 v endotelu artérií. Dal-
ším paradoxem, ale důležitá součást rovnováhy v metabolis-
mu MK, je konverze kyseliny arachidonové na prostacyclin 
(PGI2) v endoteliálních buňkách, který zabraňuje shlukování 
krevních destiček a vzniku trombózy. 

Nasycené MK živočišného původu zřejmě vyvažují 
a kontrolují škodlivé účinky nadbytku kyseliny linolové. Je ci-
tován názor Taylora et al. (1979), že rychlý vzestup výskytu 
kardiovaskulárních chorob během 20. století mohl být způso-
bený až šedesátipětiprocentním zvýšením konzumace kyseli-
ny linolové ve formě rostlinných olejů, margarínů, salátových 
zálivek ad. Díky tomu se podstatně zvýšil poměr n-6/n-3 v die-
tě západních zemí. I když je kyselina linolová schopná sní-
žit riziko kardiovaskulárních chorob redukcí aterosklerózy, 
může naopak více zvýšit výskyt onemocnění srdce v důsledku 
trombózy. Je pravděpodobné, že za nedávným poklesem pří-
padů úmrtí na srdeční choroby není pokles výskytu ateroskle-
rózy lepší výživou, ale pokroky v léčbě trombózy. Kardiovas-
kulární choroba je hlavně trombotickou záležitostí vznikající 
na ateroskleroticko-hypercholesterolemickém pozadí indu-
kovaném TXA2, který je syntetizován právě z kyseliny linolo-
vé v krevních destičkách (REISER, SHORLAND, 1990). 

Maso a rakovina

Není žádný důkaz o nezávislém spojení konzumace 
masa a výskytem rakoviny (KRITCHEVSKY, 1990). Nutrič-
ní doporučení v této souvislosti počítají s daleko nižší spo-
třebou masa a masných výrobků (RUPRICH, 1995). Na 
toto téma polemizuje HONIKEL (2008). Vychází ze zprávy 
World Cancer Research Found a American Institute for Can-
cer Research z roku 2007. Poukazuje přitom na skutečnost, 
že nelze při hodnocení skutečné spotřeby – konzumace masa 
člověkem vycházet jen ze statistických údajů celkové produk-
ce masa. To přináší zkreslené informace. 

Statistiky produkce masa uvádějí totiž objem vztažený 
na jatečně upravená těla, tj. váhu kusu na konci procesu jateč-
ního opracování na jatkách. V tomto okamžiku obsahuje tělo 

kosti, chrupavky, šlachy, kůži (vepřové půlky, drůbež) a část 
tukové tkáně, které se nedostanou do potravinového řetěz-
ce, tzn. že nejsou určeny pro lidskou výživu. Další část masa, 
vnitřních orgánů a tuk skončí jako krmivo pro zvířata (kolem 
5 %). Přibližně 15–25 procent kostí, chrupavek, šlach a čás-
tí kůže se odstraní z jatečně upraveného těla během procesu 
bourání – závisí to na velikosti, druhu a věku zvířete. Odřeže 
se rovněž část tuku. Tento tuk je určený pro technické účely 
(mýdla, detergenty). Z výše uvedeného lze vyvodit, že přibliž-
ně 30–45 procent váhy jatečně opracovaného těla neskončí 
v lidském žaludku. 

Při přípravě pokrmů – a pro maso to platí všeobecně – 
vzniká dále i ztráta vařením. Má se za to, že ztráty vařením 
a zbytky na talíři představují kolem 25 procent váhy syrového 
masa. Lze tedy připustit, že na konci potravinového řetězce 
zkonzumuje člověk okolo 50 procent váhy jatečně opracova-
ného těla všech druhů jatečních zvířat.

V roce 2006 bylo celosvětově vyprodukováno přes 265 
milionů tun masa (vepřové, drůbeží, hovězí, skopové a kozí), 
vztaženo na váhu jatečně upravených těl. Bereme-li v úvahu 
počet lidí na zeměkouli kolem 6,5 miliard, potom na 1 člo-
věka a rok připadlo 40,8 kg masa ve váze jatečně upravené-
ho těla (jednotlivé druhy: vepřové 16,25; drůbeží 12,1; ho-
vězí 9,4; skopové a kozí 2,05 kg). Na den vychází na osobu 
112 g, na týden 784 g. Týdenní množství lze rozdělit na 532 g 
červeného masa a 252 g masa bílého (drůbeží). Vycházíme-li 
z podílu, který nakonec přichází ke spotřebě (tepelná úprava 
výsekového masa, výrobní maso určené k produkci masných 
výrobků), klesne váha masa červeného na 333 g a bílého na 
151 g na osobu a týden. 

V případě červeného masa se celosvětově kolem 60 pro-
cent tepelně připravuje pro přímý konzum, asi 40 procent 
masa se spotřebuje na masné výrobky (šunky, salámy, hotová 
jídla v podobě průmyslových výrobků). 

Při dalším zpracování masa na masné výrobky se přidává 
voda, resp. lák, takže lze zjednodušeně počítat, že zkonzumo-
vané množství masných produktů odpovídá přibližně 100 %
použitého výrobního masa. 

Názorně tuto skutečnost ukazuje následující tabulka:

Tabulka č. 1    Celosvětová spotřeba masa vyjádřená
konzumací masa a masných výrobků
v g/osobu (údaje: Honikel, K.-O.; 
Fleischwirtschaft č. 9/2008)

Červené maso Bílé (drůbeží) 
maso

Celkové množství 
syrového masa 
pro spotřebu
(g/osobu a týden)

333 151

Maso k přímé 
přípravě (g/osobu 
a týden)

200
(podíl 60 % z 333)

98
(podíl 65 %)

Množství po 
úpravě (ztráta 
vařením 25%; data 
v g/osobu a týden)

150 74

Množství masa 
k dalšímu 
zpracování
na výrobky
(g/osobu a týden)

133
(podíl 40 % z 333)

53
(podíl 35 %)

Spotřeba masa 
celkem
(g/osobu a týden)

283
(150 + 133)

127
(74 + 53)

Existuje mechanismus kterým kyselina linolová ovliv-
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Bereme-li do úvahy, že v evropských zemích a Severní 
Americe dosahuje spotřeba červeného masa 2 až 3násobek 
hodnot ve zbytku světa, potom jde o množství 820–1230 g 
masa/osobu a týden, tj. 42,8–64 kg/osobu a rok. Např. v Ně-
mecku činila spotřeba masa v loňském roce (2008) podle úda-
jů, které zveřejnil v lednovém čísle časopis Fleischwirtschaft, 
60,5 kg/osobu. Byla přitom o 0,6 kg nižší než v roce 2007. Za-
jímavé je, že pokles zaznamenaly všechny hlavní druhy mas – 
nejen červené, ale i maso drůbeží. Vepřového snědl vloni prů-
měrný Němec 39,2 kg (meziročně - 0,8 kg), hovězího 8,3 kg 
(- 0,2 kg) a drůbežího masa 11 kg (- 0,3 kg).

Maso a cholesterol

Potraviny živočišného původu jsou zdrojem exogen-
ního cholesterolu pro člověka. Maso při denní spotřebě 
150–180 g přispívá k tomuto příjmu přibližně 100–110 mg 
cholesterolu (HONIKEL, ARNETH, 1996). Za den ho při-
tom sníme v potravě kolem 450 mg. Doporučuje se, že lidé, 
kteří trpí vyšší hladinou cholesterolu v krvi (tzv. hypercho-
lesterolémií), by měli snížit příjem cholesterolu v potravě 
na méně než 300 mg/den. Analýzy mnohých studií však na-
značily, že pokles příjmu cholesterolu v potravě o 150 mg/
den má za následek méně než dvouprocentní redukci hladi-
ny cholesterolu v krvi. Organismus si sám vytváří potřebné 
množství cholesterolu. Studie sledující metabolismus stero-
lů (kam patří i cholesterol) ukázaly, že jestliže člověk přibe-
re 1 kg tělesného tuku, zvýší se mu biosyntéza cholestero-
lu o 20 mg denně. Nebo jinak – pokud ztratíme 5 kg svého 
vnitřního tuku, sníží se nám denní endogenní tvorba chole-
sterolu o 100 mg (McNAMARA, 1990). Pro srovnání: kdy-
bychom redukovali příjem exogenního cholesterolu potra-
vou o 150 mg/den, z tohoto množství se do těla absorbuje 
kolem 90 mg cholesterolu – méně, než snížíme ztrátou 5 kg 
tělesného tuku. Uvědomíme-li si další rizikové faktory, které 
v sobě obezita nese – kardiovaskulární choroby, hypertenze, 
cukrovka, sedavý způsob života – je mnohem lepší udržovat 
si přiměřenou tělesnou váhu, konzumovat pestrou stravu 
a mít pravidelný pohyb. 

Již citovaní autoři HONIKEL a ARNETH (1996) uvádě-
jí, že vepřové a hovězí maso obsahuje průměrně 58 mg chole-
sterolu ve 100 g, kuřecí maso 65 mg a krůtí maso 73 mg/100 g.
Vejce o hmotnosti kolem 60 g obsahuje kolem 200 mg chole-
sterolu (ve žloutku). 

Maso jako zdroj živin

Bílkoviny
Proteiny tvoří přibližně jednu pětinu váhy svalu, re-

spektive syrového masa. Rozlišujeme bílkoviny masa myo-
fi brilární, sarkoplazmatické a stromatické. Největší podíl 
– kolem 60 procent – představují bílkoviny myofi brilární, 
sarkoplazmatických bílkovin je asi 30 procent. Méně než dvě 
procenta celkové váhy představují rozpustné dusíkaté slou-
čeniny, z nichž jednu třetinu zahrnuje kreatinin, kolem jed-
né pětiny je volných aminokyselin a další pětinu tvoří deri-
váty histidinu – karnosin a anserin (PELLETT a YOUNG, 
1990).

Při vaření – obecně tepelné úpravě masa dochází k de-
naturaci bílkovin. Rozpustné proteiny se stávají nerozpustný-
mi, snižuje se obsah vody v mase. Syrové maso má vyšší pro-
cento vody než maso tepelně upravené. Ztráta vody je v tomto 
případě do určité míry úměrná k výši teploty při úpravě masa 
a délce vaření. Následující tabulka znázorňuje schematicky 

změny v základním složení masa, které jsou způsobené tepel-
nou úpravou. Koncentrace bílkovin se následkem ztráty vody 
zvyšuje (6–8 g/100 g), naopak vody ubývá (10–12 g/100 g). 
Stoupá také obsah tuku a energetické hodnoty, ale v menší 
míře než v případě bílkovin.

Tabulka č. 2   Změny ve složení masa při tepelné úpravě 
(upraveno podle PELLETT a YOUNG, 
1990)

Druh
masa

Bílkoviny 
(g/100 g)

Voda
(g/100 g)

Tuk
(g/100 g)

Kcal/
100 g

Hovězí
Vepřové
Skopové
Telecí

6,3 ± 1,3
7,0 ± 0,5
6,2 ± 1,1
7,9 ± 0,8

- 10,6 ± 1,4
- 11,8 ± 0,9
- 10,5 ± 0,4
- 11,1 ± 1,0

4,2 ± 1,8
4,6 ± 1,0
4,0 ± 1,2
2,7 ± 1,8

65 ± 14
72 ± 9
62 ± 6
62 ± 9

Železo a další esenciální prvky
Libové maso poskytuje vysoký obsah železa ve formě 

hemu (hemové železo je obsaženo ve sloučeninách myoglo-
bin, hemoglobin, v enzymech dýchacího řetězce − cytochro-
mech), které je dobře využitelné člověkem (15–35 %). Žele-
zo v nehemové podobě je absorbováno pouze z 2–20 procent. 
Veškerý obsah železa v rostlinách, ve vejcích a mléčných 
produktech je v nehemové formě (WORTHINGTON-RO-
BERTS a MONSEN, 1990). Přínos masa v metabolismu že-
leza je i v tom, že podporuje vstřebávání železa z jiných po-
travin. 

Maso je významným zdrojem zinku a selenu. SAND-
STEAD et al. (1990) uvádějí, že v USA kryje maso kolem
50 procent potřebného množství zinku ve výživě člověka. 
V potravinách rostlinného původu je dostupnost zinku sníže-
na přítomností určitých látek, jako jsou fytáty, oxaláty, lignin, 
určité hemicelulózy. 

Vitaminy skupiny B
Maso kryje téměř jednu čtvrtinu celkového příjmu thia-

minu a ribofl avinu (WINDHAM et al., 1990), kolem 44 pro-
cent niacinu (kyselina nikotinová a nikotinamid), více než
40 procent vitaminu B6 a kolem 70 procent vitaminu B12. 

Tepelná úprava masa způsobuje úbytek obsahu ně-
kterých cenných vitaminů. Pravděpodobně nejstabilnější 
mezi vitaminy skupiny B je niacin. Není ovlivněn ani půso-
bením vysoké teploty, světlem, přítomností kyslíku nebo ky-
selým či alkalickým prostředím. Relativně stabilní při vaře-
ní, sterilizaci konzerv a sušení je také ribofl avin. Při vaření 
masa však část ribofl avinu přechází do vody. SAUBERLICH 
(1990) uvádí, že tepelná úprava masa způsobuje úbytek ko-
lem 25–40 procent vitaminu B12, podobně jako v případě vi-
taminu B6 a thiaminu. 

Maso jako potravina dokáže člověka nejen zasytit, ale 
současně poskytuje tělu řadu cenných živin. Zprávy, kte-
ré poukazují na škodlivý vliv konzumace masa a srovnáva-
jí určité skupiny populace, zpravidla nejsou s to eliminovat 
jiné doprovodné faktory související s životním stylem. Např. 
STRONG (2006) popisuje, že skupiny lidí zařazených do tes-
tů ve Velké Británii z kategorie „meat-eaters“ měly vyšší hod-
noty BMI (body mass index) a také častěji kouřily. Rovněž 
jedly méně ovoce a zeleniny než lidé, kteří ze svého jídelníčku 
maso vyloučili. Červené maso ale – je-li konzumováno s mí-
rou a pokud člověk dbá na pestrou stravu s dostatkem zeleni-
ny a ovoce a dodržuje aktivní životní styl včetně pravidelného 
pohybu, není hrozbou pro lidské zdraví.

Použitá literatura je u autora článku.
�
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Sladkovodní ryby 
a jejich pozice 

v lidské výživě
Prof. Ing. IVO INGR, DrSc.,

EMERITNÍ PROFESOR MZLU V BRNĚ

Výživa je jedním z nejvýznamnějších faktorů lidského zdra-
ví. Člověk přijímá potraviny jako nezbytnou podmínku

života. Potraviny přivádějí do lidského organismu živiny 
a energii a člověk i další živočichové se zapojují do přírod-
ního koloběhu hmoty a energie. Zemědělská produkce rost-
lin a živočichů je založena na asimilačních procesech, které 
využívají sluneční energii. Fyziologickými ději se z chemic-
kých prvků a dalších jednoduchých látek vytvářejí látky stá-
le složitější – bílkoviny, sacharidy, lipidy a mnohé další. Ze-
mědělská produkce rostlinná a živočišná vytváří suroviny pro 
zpracování na fi nální potraviny nebo je také využívá pro pří-
mý konzum. Skončila vzestupná fáze přírodního koloběhu 
látek a energie a nastupuje fáze degradační. Složité látky se 
postupně odbourávají na látky jednodušší až na zcela jedno-
duché látky výchozí a uvolňuje se energie. Rozkladné procesy 
jsou oxidačního charakteru a probíhají různou rychlostí.

Člověk přijímá potraviny, aby je v trávicím traktu rozlo-
žil na látky jednoduché a na energii, kterou využije k udržo-
vání tělesné teploty, k fyzickým výkonům a pro další funkce 
organismu.

Výživa, resp. potraviny jsou základním fenoménem 
existence lidstva spolu s dostatkem energie a s likvidací od-
padních látek. Výživa člověka je tudíž významné politikum 
budoucnosti zeměkoule a jejího osídlení. Paradoxem součas-
nosti je, že stamiliony obyvatel hladoví, že velký podíl rostlin-
ných i živočišných surovin a potravin není k výživě lidí využito 
proto, že se zkazí, a konečně, že mnozí obyvatelé rozvinutých 
států světa se přejídají a ohrožují své zdraví nesprávnou vý-
živou.

Jakost a zdravotní nezávadnost potravin 

Co je to „jakost potravin“ ?
Obecně rozumíme jakostí potravin jako soubor vlast-

ností, které potravina má nebo by měla mít pro naplňování 
účelů, pro které je vyráběna. Požadavky na jakost potravin 
jsou uvedeny v zákoně o potravinách, v zákoně o péči o veřej-
né zdraví, ve veterinárním zákoně a v příslušných provádě-
cích vyhláškách.

Zákon o potravinách stanoví základní rámec dodržová-
ní požadavků na jakost potravin, odpovědnost výrobců a dis-
tributorů potravin, stanoví státní dozorové orgány a stanoví 
udílení sankcí za porušení zákona. Prováděcí vyhlášky vydá-
vá podle jejich charakteru ministr zemědělství nebo ministr 
zdravotnictví ČR.

Jakost potravin je výslednicí jakostních znaků a charak-
teristik kladených na jednotlivé potraviny nebo skupiny velmi 
příbuzných potravin.

Základními znaky jakosti potravin jsou konkrétní obsa-
hové složky, konkrétní vlastnosti senzorické, fyzikální a další 
mikrobiální, virová a další agens.

Charakteristikami jakosti potravin rozumíme morfo-
logickou strukturu, chemické složení, fyzikální vlastnosti, 
bio chemický stav, mikrobiální kontaminace (označujeme je 
jako základní vlastnosti potravin). Smyslové vlastnosti, nut-
riční hodnota, kulinární vlastnosti, technologické vlastnosti, 
hygie nická hodnota (jsou tzv. užitné vlastnosti) potravin.

Celková jakost potravin je pak souhrnem, resp. výsled-
kem posouzení znaků a charakteristik jakosti. Metody hod-
nocení jakosti jsou různé: slovní, použití bodových systémů, 
konzumentský panel, hodnocení komisionální nebo indivi-
duální, porovnání skutečnosti s požadavky norem či s poža-
davky podmínek dodacích smluv atd.

Co je „zdravotní nezávadnost potravin“?
Používá se stále více pojmu „zdravotní bezpečnost po-

travin“. Potraviny nesmějí nebo neměly by ohrožovat lidské 
zdraví nebo dokonce život. Podle zákona o potravinách lze 
uvádět do oběhu pouze potraviny zdravotně nezávadné. Fak-
tory zhoršující zdravotní nezávadnost potravin jsou biologic-
ké (parazitární, mikrobiální a virové), chemické (toxické lát-
ky přírodní, kontaminující, aditivní a endogenní, vznikající 
při výrobě nebo skladování potravin) a fyzikální (cizí před-
měty, radionuklidy, oxidační produkty). Dozor nad zdravotní 
nezávadností potravin zabezpečuje ministerstvo zdravotnic-
tví prostřednictvím svých orgánů. Živočišné produkty jsou 
pod dozorem Státní veterinární správy ČR a jejích orgánů. 

Využití sladkovodních ryb pro lidskou výživu

V potravinové politice mnoha států světa jsou význam-
nou položkou sladkovodní a mořské ryby. Jsou zdrojem nu-
tričně významných bílkovin, lipidů, vitaminů a minerálních 
složek. Světový roční výlov potravinářsky významných ryb 
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činí v posledních letech 90 až 100 milionů tun. Na výlovech 
se podílejí mořské ryby 80 %, zbylých 20 % představují ryby 
sladkovodní. Průměrná roční spotřeba ryb na jednoho obyva-
tele zeměkoule činí 16 kg, statistická roční spotřeba na jedno-
ho obyvatele EU-15 byla 11 kg. V České republice je spotřeba 
ryb velmi nízká a dlouhodobě stagnuje na 5,5 kg, z čehož pou-
ze asi 1 kg jsou ryby sladkovodní. Lékaři považují optimum 
spotřeby na hodnotě 17 kg ryb na osobu a rok. Dlouhodobě se 
nedaří u nás spotřebu ryb zvýšit.

Nejzávažnějším argumentem ve prospěch zvýšení spo-
třeby ryb je nepochybně příznivý vliv na lidské zdraví. Byla 
zpracována studie o vztahu konzumace ryb v roce 1985 
k úmrtnosti lidí ve věku 65 let na ischemickou chorobu srdeč-
ní v evropských zemích. Statisticky nejnižší úmrtnost byla ve 
Francii, kde na 100 tis. obyvatel připadlo 53,5 úmrtí při prů-
měrné roční spotřebě ryb 26 kg na osobu. Nejhorší výsledek 
byl zjištěn v Maďarsku – při průměrné roční spotřebě 4,2 kg 
ryb na osobu byl počet úmrtí dokonce 182,4 na 100 tis. oby-
vatel. V ČR je spotřeba ryb 5,3 kg na osobu a rok, počet úmr-
tí 150,8. Uvedené výsledky nelze považovat za absolutní, ale 
vliv spotřeby ryb na lidské zdraví zřetelně naznačují.

Mořské ryby předčí ryby sladkovodní v obsahu dvou vý-
znamných nutrientů – v obsahu jódu a v obsahu esenciálních 
polyenových mastných kyselin eikosapentaenové a dokosahe-
xaenové. Podle našich hygieniků výživy byl defi cit jódu v ČR 
vyřešen dlouhodobým obohacováním kuchyňské soli jódem.

Sladkovodní ryby České republiky

Zcela převládající rybou v českých vodách je kapr obec-
ný, který představuje 85 až 90 % ročního výlovu ryb. Původ 
kapra je v řekách kolem Černého moře. Objevili ho Římané 
a založili jeho chovy v římských provinciích. Do Čech se do-
stal kapr s příchodem církevních řádů v 11. a 12. století a stal 
se postním pokrmem. Za Karla IV. byl chov kapra u nás již vel-
mi rozšířen. Zlatým věkem chovu kapra v Čechách je označo-
váno 15. a 16. století zásluhou věhlasných českých rybníká-
řů, Jakuba Krčína z Jelčan a Štěpánka Netolického. Vrcholná 
obliba kapra nastala ve 20. století, kdy se kapr stal lidovým 
štědrovečerním pokrmem a z části vytlačil dosud tradiční po-
krmy.

Současný Český kapr je dlouhodobě šlechtěn na ještě 
lepší růstové schopnosti i na kvalitu masa. Šlechtěnci Čes-
kého kapra – Třeboňský kapr a Pohořelický kapr – získali 
ochrannou známku původu od Evropské unie v roce 2007, 
což je vysoké ocenění jejich kvality. Obvyklá tržní hmotnost je 
1 až 3 kg a věk 3 až 4 roky. Český kapr má velmi dobrou růsto-
vou schopnost a výborné maso.

Ve vodách České republiky žije asi 60 druhů ryb a z nich 
je 28 druhů ryb uznáno jako sladkovodní tržní ryby. Pro tržní 
ryby byly vypracovány normativní jakostní požadavky, napo-
sled v roce 1989.

V roce 1993 byly ČSN zrušeny jako závazné, ale lze je 
používat jako doporučené a to je případ sladkovodních trž-
ních ryb. Jsou jimi tyto ryby z tuzemské produkce:

 
Amur bílý Bufalo černý Bufalo velkoústý Candát obecný
Cejn velký Kapr obecný Karas obecný Karas stříbřitý
Lín obecný Lipan podhorní Mník jednovousý Okoun říční
Okounek pstruhový Parma obecná Perlín ostrobřichý Plotice obecná
Pstruh duhový Pstruh obecný Siven americký Síh peleď
Síh severní maréna Sumec velký Sumeček skvrnitý Štika obecná
Tilápie Tolstolobik bílý Tolstolobik pestrý Úhoř říční

Z uvedených tržních sladkovodních ryb dominuje kapr 
a jen osm dalších druhů bylo vyprodukováno nebo uloveno na 
udici v tekoucích vodách v ČR (viz tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1    Produkce ryb v ČR v letech 2004−2006 
(ve stovkách tun živé hmotnosti)

Druhy ryb 2004 2005 2006
Kapr obecný 20 458 21 064 21 662
Pstruh duhový 616 662 628
Amur bílý 375 409 449
Tolstolobik pestrý – – 427
Lín obecný 216 264 266
Štika obecná 237 224 246
Cejn velký 213 211 217
Candát obecný 213 192 194
Sumec velký 144 149 127
Tolstolobik bílý 577 708 –

Dříve závazná a později doporučená ČSN 46 6802 uvádí 
znaky jakosti tržních ryb:

Tabulka č. 2   Znaky jakosti tržních ryb

Název ryby
Minimální 
hmotnost 

(g)

Výtěžnost 
minimálně 

(%)

Stolní 
hodnota 

minimálně 
(bodů)

Kapr výběr 2 500 57 85
Kapr obecný I. 1 000 57 80
Kapr obecný II. 700 56 65
Kapr obecný III. 500 52 60
Cejn velký I. 300 62 75
Cejn velký II. 100 60 70
Úhoř říční I. 500 85 75
Úhoř říční II. 250 85 75
Tilápie I. 150 80
Tilápie II. 20 80 75

Ostatní tržní ryby byly vyloveny v menším množství, 
a nebyly proto hospodářsky či obchodně příliš zajímavé 
(např. roční produkce lipana podhorského činila 8, 7 a 5 tun 
v letech 2004 až 2006). Velká druhová pestrost českých ryb 
však nabízí vynikající kulinární uplatnění, což je výhodné. 

Znaky jakosti tržních ryb (minimální hmotnost ryby, vý-
těžnost při kulinární úpravě) jsou jasné. Stolní hodnota ryby 
je výsledkem senzorického hodnocení ryby před tepelnou 
úpravou a po ní. Nejvíce hodnocenými znaky jakosti ryb jsou 
chuť a vůně, které mohou být oceněny až 40, resp. 25 body 
z celkově možných 100 bodů. Některé negativně hodnocené 
jakostní znaky stolní hodnoty nedovolují uvádět takové ryby 
do oběhu. Při výlovu ryb a všech manipulacích s živými ryba-
mi musí být plně respektován zákon o ochraně zvířat proti tý-
rání a metodický návod Státní veterinární správy ČR k sezon-
nímu prodeji ryb na samostatných vybraných místech.
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Složení a vlastnosti masa
sladkovodních ryb

Základními chemickými vlastnostmi rybího masa jsou 
voda (50 až 83 %), bílkoviny (15 až 20 %) a lipidy (1 až 35 %).
Velká variabilita základních složek je dána druhem ryby, vě-
kem a pohlavím ryby, stadiem pohlavního cyklu, výživou 
a prostředím, v němž ryba žije.

Pro vysoký obsah vody je rybí maso velmi (až přísloveč-
ně) neúdržné a rychle se mikrobiálně kazí. Bílkoviny rybího 
masa jsou vysoce kvalitní, poněvadž obsahují všechny esenci-
ální aminokyseliny, a to ve vzácně vyváženém vzájemném po-
měru. Jsou proto dokonale stravitelné. Typické pro rybí maso 
je, že obsahuje minimum vazivových bílkovin a stromatic-
kou bílkovinu elastin neobsahuje vůbec. To umožňuje snad-
nou a rychlou tepelnou úpravu rybího masa. Podle velmi roz-
dílného obsahu tuku dělíme ryby na libové (hubené), středně 
tučné a tučné. Hubené ryby obsahují do 2 % tuku (např. šti-
ka, candát, okoun), středně tučné 2–10 % tuku (např. kapr, 
pstruh, sumec), tučné – více než 10 % tuku (úhoř). Některé 
druhy ryb ukládají tuk v játrech, jiné především ve svalovi-
ně. Obsah tuku je silně ovlivněn stadiem pohlavního cyklu. 
Svalovina kapra obsahuje 2–4 % tuku. Z vitaminů si v rybím 
mase nejvíce ceníme lipofi lních vitaminů A a D a hydrofi lních 
vitaminů B komplexu. Zájem zahraničních odběratelů vede 
k velkému vývozu českých ryb do Německa, Rakouska a dal-
ších zemí (vyvážíme asi polovinu roční produkce, až téměř 
10 tisíc tun).

České ryby jsou velmi ceněny v zahraničí pro výbornou 
chuť a vůni masa, poněvadž jsou chovány v přírodních pod-
mínkách a živí se přirozenou potravou.

Ze sladkovodních ryb je chuťově nejvíce ceněno maso 
pstruha, marény, lipana, candáta, úhoře i dalších. Sladko-
vodní ryby skýtají možnost velmi různých kulinárních úprav 
a velmi pestrou nabídku jídel a pokrmů z ryb.

Zdravotní rizika
konzumace českých sladkovodních

tržních ryb
Zdravotní rizika konzumace českých sladkovodních ryb 

jsou naštěstí velmi malá, na rozdíl od mořských ryb hlavně ze 
subtropů a tropů. Tzv. ichtyotoxiny, tedy toxické látky vytvo-
řené a obsažené v rybím mase nebo v jiných orgánech, hrozí 
pouze z krve úhoře a toxiny způsobující tzv. parmovou cho-
leru. Toxiny úhoře jsou obsaženy v krvi. Toxiny vyvolávající 
„parmovou choleru“ jsou přítomny v gonádách. V obou pří-
padech může k riziku dojít v období pohlavního dospívání. 
Shrnuto, riziko je téměř nulové vzhledem k nízkému výlovu 
úhoře a parmy a vzhledem z relativně malé výseče jejich to-
xicity z celého roku. Další možné intoxikace mohou vyplývat 
z kontaminací životního prostředí těžkými kovy, polychloro-
vanými bifenyly, rtutí, kadmiem a dalšími chemickými kon-
taminanty. Před několika lety musel být vydán zákaz výlovu 
ryb z Orlické přehrady z důvodu kontaminace ryb PCB. Tato 
látka se dostala do řeky Skalice a posléze do Orlické přehrady 
z přípravny hmoty pro silniční povrch, kde se používalo PCB. 
Jiné chemické kontaminace mohou znečistit ryby v tekoucích 
vodách nedostatečně čištěných, obdobně toxické látky ze ze-
mědělství (ochranné prostředky, pesticidy, průmyslová hno-
jiva aj.). Chemické látky jsou v chovech ryb a v rybách kon-
trolovány a až na výjimky se do kulinárně využívaných ryb 
nedostanou.

Českým tržním rybám nehrozí parazitární kontaminace 

povrchu těla ryb, které by mohly znamenat zdravotní riziko 
pro konzumenty.

Mikrobiální zdravotní rizika z našich ryb existují, a to ve 
dvou směrech. Patogenní mikroorganismy z ryb se nesmí ke 
konzumaci dostat, technologie zpracování ryb, včetně kuli-
nárního, je musí eliminovat nebo zlikvidovat. Banální (obec-
ná) mikrobiální kontaminace je likvidovatelná celou řadou 
abiotických a anabiotických konzervačních metod.

Ryby se od ostatních živočichů poskytujících maso liší 
odlišným průběhem postmortálních dějů. To má dopad na 
kvalitu a zdravotní nezávadnost rybího masa. U ryb probí-
hají post mortem biochemické změny, jejichž první časo-
vý úsek nazýváme zráním. Zrání je vlastně přeměna sva-
loviny v maso. Zrání masa je enzymový proces, ve kterém 
se dosahuje požadovaných vlastností masa. Odlišnost zra-
cích procesů v rybí svalovině vychází z nízké teploty vod, 
ve kterých ryby žijí. Tkáňové enzymy rybího masa se vý-
lovem dostávají do teplejšího prostředí a urychlují proces 
zrání. To vysvětluje, že ryby se nemusí nechávat zrát, do-
stačuje jen několikahodinové nebo jednodenní odležení 
před smažením nebo jinou tepelnou úpravou. Po ukončení 
procesu zrání má rybí maso požadované senzorické, kuli-
nární i technologické vlastnosti. V optimálním čase zralos-
ti masa musí být maso zpracováno, jinak by postmortální 
proces pokračoval do fáze kažení. Proč se rybí maso vel-
mi rychle kazí? Je velmi vhodné pro rozmnožování mikro-
organismů vlivem vyšší teploty, než na jakou jsou zvyklé.
Při kuchání ryb se odhalí řeznými plochami další vstupy mi-
krobů do masa. Struktura svaloviny umožňuje snadný pro-
stup mikrobů do masa. Rybí maso se jen nepatrně okyselí, 
takže zůstává nekyselou hmotou, kyselost, která by bránila 
mikrobiálnímu rozvoji, chybí, a proto se ryby rychlým prů-
během proteolýzy snadno kazí.

Při mikrobiální proteolýze se degradací bílkovin, lipi-
dů i dalších složek mění na látky vedoucí až k nepřijatelnos-
ti (amoniak, aminy, sulfan, merkaptany a mnoho dalších). 
Kazící se nebo již zkažené maso může u konzumenta vyvolat 
alergie nebo alimentární intoxikace.

V pokročilém stadiu postmortálních změn může, při ne-
respektování hygienických zásad a pravidel (např. HCCP), 
dojít i ke kontaminaci patogenními mikroorganismy, které 
mohou vyvolat alimentární otravy a jejich následné zdravot-
ní problémy.

Jak dosáhnout zvýšení spotřeby
sladkovodních ryb?

Léta letoucí je jejich spotřeba i při mnoha proklamacích 
setrvalá na nízkých hodnotách. Při nutričním porovnání jsou 
mořské ryby mírně kvalitnější než ryby sladkovodní. Ale ne-
máme moře a mořské ryby musíme dovážet za stále větší pe-
níz. Rybníky a nově vytvářené ekvivalenty (aquakultury) nám 
nabízejí možnosti vyšší produkce českých sladkovodních ryb. 
Problém je v čase, ryby rostou poměrně pomalu a velkou část 
roku pouze přežívají, loví se převážně na podzim. Dalším pro-
blémem je častost a pravidelnost dodávky ryb k prodejcům 
a spotřebitelům, je třeba vytvořit vhodné logistické zabezpe-
čení. Je třeba získávat fi nanční prostředky z EU na „Zpraco-
vání ryb a marketing výrobků“. Takové Opatření a Podopat-
ření v EU bylo založeno a je realizováno. Je do jisté míry řešen 
problém svalových kůstek ve svalovině kapra. Svalové kůstky 
jsou příčinou nezájmu školního a nemocničního stravování. 
Některé zpracovny ryb jsou již vybaveny „prořezávačkami“ 
kapřích fi letů, jejichž použití problém řeší.

�
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Mléko a sója
–  dva zcela odlišné 

produkty
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ, PRAHA
Dr. MICHAELA ELLMANN,

EVROPSKÁ MLÉKAŘSKÁ ASOCIACE, BRUSEL

Mléko a sója – dva bezpochyby z pohledu výživy vý-
znamné produkty, které se však natolik liší, že je není 

možné mezi sebou zaměňovat. Nedávno o tom jednala 
také Evropská komise. 

Sója (Glycine max L.) je luštěnina s vysokým obsahem 
proteinů, která má široké využití jako potravina, krmivo i su-
rovina pro zpracovatelský průmysl. Její název pochází z ja-
ponského „shoyu“ a i v jiných jazycích je její pojmenování 
podobné (např. anglicky soy, německy Sója atd.). Sója je čas-
to nazývána doslova zázračnou rostlinou, rostlinným masem 
či rostlinou budoucnosti. Obsahuje nejvíce bílkovin ze všech 
plodin, a to i bílkovin plnohodnotných. Sójové výrobky jsou 
oblíbenou složkou vegetariánské stravy. Jedním z velmi roz-
šířených produktů vyráběných ze sójových bobů je sójový ná-
poj, který bývá často pro svůj vzhled podobný mléku nespráv-
ně nazýván „sójovým mlékem“.

Mléko jako produkt mléčných žláz samic savců je zá-
kladním zdrojem výživy hlavně pro mláďata, která z něj získá-
vají potřebné protilátky a vitaminy pro upevnění své imunity 
a konzumují jej až do doby, dokud nejsou schopna trávit pev-
nou stravu. U lidí to funguje obdobně s tím, že dospělí lidští 
jedinci běžně konzumují mléka různých hospodářských zví-
řat (kravské, buvolí, kozí, ovčí a další). Člověk je jediným ži-
vočichem, který si schopnost řádně trávit mléčné bílkoviny 
uchovává i ve stáří. Nejvíce konzumovaným druhem je mlé-
ko kravské, jehož nezastupitelnost ve výživě je nesporná. Nej-
větší význam mléka spočívá především jako ve zcela nezastu-
pitelném a velmi dobře využitelném zdroji vápníku. Ale jsou 
tu také hodnotné mléčné bílkoviny s esenciálními aminoky-
selinami, cenný a neobyčejně lehce stravitelný mléčný tuk, 
který je rovněž významným zdrojem řady vitaminů, v mléku 
jsou dále zastoupeny minerály a stopové prvky. Mléko a jeho 
složky tedy nejsou pouze výživou a „lékem“ pro stavbu kos-
tí, dobrý pohyb svalů, přenos signálů v nervovém systému,

ale přítomný vápník umožňuje i srážení krve a je na něm zá-
vislý dokonce i pohyb spermií. 

Evropská mlékárenská asociace (EDA) se sídlem v Bru-
selu, která reprezentuje a zastupuje zájmy mlékařů v Evrop-
ské unii, si je vědoma častého a úmyslného zneužívání chrá-
něného označování mléka a mléčných výrobků, ke kterému 
dochází v komunikaci, marketingu a reklamě u řady nemlé-
kárenských výrobků, sóju z toho nevyjímaje. Stačí se podívat 
do denního tisku či spustit internetové vyhledávače a rázem 
zjistíte, kolik (a často vědomých) nepřesností a chyb je zde 
používáno. Časté porušování zákonů ustanovených v Na-
řízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení použí-
vaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh a ne-
dávná snaha zpracovatelů sóji, aby nápoje připravené ze 
sójových bobů mohly nést označení „sójové mléko“, vedly 
mlékaře k tomu, aby na úrovni Evropské komise vyvolali jed-
nání, aby se uvedené záležitosti projednaly a dalším snahám 
o porušování či změnu legislativy bylo zabráněno. K tomu-
to jednání došlo v září 2008 u příležitosti zasedání Poradní-
ho výboru pro mléko na Generálním ředitelství pro zeměděl-
ství (DG AGRI), kde se v odborné diskuzi doslova „střetli“ 
jak zástupci zpracovatelů sóji sdružené do celoevropské or-
ganizace ENSA, tak mlékaři reprezentující mlékárenskou 
asocia ci EDA. 

Specifi cké a výlučné označení pro mléko bylo nedávno 
potvrzeno také v Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým 
se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvlášt-
ní ustanovení pro některé zemědělské produkty. Zásady pro 
označování vycházejí rovněž z celosvětově uznávané kode-
xové normy Codex General Standard č. 2006−1999, který 
defi nuje mlékařské pojmy. Hlavním cílem výše uvedeného 
Nařízení (EHS) 1898/87 (a dalších uvedených předpisů) je 
poskytnout spotřebitelskou ochranu a zajistit podmínky pro 
rovnou soutěž a rozlišování mezi mlékem (resp. mléčnými 
výrobky) a konkurenčními produkty, a to v oblasti pojmeno-
vání, označování a v reklamě, a to tak, aby nedocházelo k zá-
měnám či falšování. Bez existence tohoto právního předpi-
su by názvy obsahující slovo „mléko“ mohly být používány 
i v případě, že by produkt neobsahoval ani žádnou mléčnou 
složku nebo by ani vůbec nebyl vyroben z mléka.

Proč je proto tolik důležité, aby byla zachována stávající 
právní úprava a zajištěno chráněné označování mléka a mléč-
ných výrobků? Mléko je totiž zcela přirozeným živočišným 
produktem savců produkovaným za účelem zabezpečení je-
jich mláďat a je také přímo určené ke spotřebě bez toho, aniž 
by se do něj cokoliv přidávalo. Označení mléko se z pohledu 
výživy vztahuje na doslova unikátní produkt, což plně odpo-
vídá evropské legislativě vytvářející právní rámec pro výrobu 
vysokohodnotných a kvalitních potravin. Unikátnost mléka 
je zakotvena v Nařízení (EHS) 1898/87, které bylo později 
zapracováno také do Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pří-
loha XII. (viz výtah).

Lusky kulturní sóji dosahují běžné délky 2–7 cm a v nich obsa-
hují převážně oválná semena.
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Sójový nápoj je nutričně vyvážený nápoj vyráběný z vy-
braných sójových bobů a obsahující mnoho cenných minerálů 
a vitaminů. V Číně je produkt znám již více než 2000 let. V Ja-
ponsku po mnoho let konzumují sójový nápoj lidé trpící sr-
dečními chorobami, vysokým krevním tlakem či kornatěním 
cév. Diabetikům jsou nápoje na bázi sóji nabízeny např. pro 
nízký obsah sacharidů. Obsahem bílkovin (obsahuje osm zá-
kladních aminokyselin), relativně dobrou stravitelností a ob-
sahem mastných nenasycených kyselin přispívajících ke sni-
žování hladiny cholesterolu jsou sójové nápoje jistě vhodným 
a chutným doplňkem výživy lidí všech věkových kategorií.

Porovnejme však základní charakteristiky mléka a sójového 
nápoje a všimněme si podstatných rozdílů:

Mléko Sójový nápoj

Původ
Mléko je přirozený 
produkt živočišné-
ho původu.

Sójový nápoj je vyrobe-
ný produkt rostlinného 
původu.

Surovina Syrové mléko Sójové boby

Technologie

Minimální techno-
logické zpracování; 
mléko je v podstatě 
určeno k přímé 
spotřebě.

Komplikovaná řada 
výrobních procesů 
potřebných k výrobě 
sójového nápoje

Složení Mléko 

– voda
–  oloupané sójové boby 

(6,4 %)
– nerafi novaný třtinový 
– cukr
– uhličitan vápenatý

Přídatné 
látky Žádné

– fosforečnan draselný
– mořská sůl
– vitaminy B2 a B12

– stabilizátory
– ochucující látky

Poznámka 
ke složení

Složení mléka je 
defi nované jeho 
přirozenými slož-
kami a je přesně 
defi nováno i práv-
ními předpisy EU.

Složení základních
sójových nápojů (ne-
fortifi kovaných a nesla-
zených) se významně 
liší v návaznosti na 
složení sójových bobů, 
přidané vody a použi-
tého technologického 
postupu.

Výtah z Nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, příloha XII.

II. Použití pojmu „mléko“

1.  „Mlékem“ se rozumí výhradně běžná tekutina vylučova-
ná mléčnou žlázou získaná z jednoho nebo více dojení bez 
toho, aby se do ní cokoli přidávalo nebo z ní odebíralo.

 Výraz „mléko“ se však může použít
 a)  pro mléko, které bylo zpracováno, aniž bylo pozměně-

no jeho složení, nebo pro mléko, jehož obsah tuku byl 
standardizován podle čl. 114 odst. 2 v souladu s přílo-
hou XIII;

 b)  v souvislosti se slovem nebo slovy pro označení druhu, 
jakostní třídy, původu a/nebo zamýšleného způsobu 
použití takového mléka nebo pro popis fyzikálního 
zpracování nebo úpravy složení, kterým se podrobilo, 
za předpokladu, že se tato úprava omezuje na přidání 
a/nebo odebrání přirozených složek mléka.

2.  Pro účely této přílohy se „mléčnými výrobky“ rozumějí 
výrobky získané výlučně z mléka, přičemž se však mohou 
přidávat další látky nezbytné pro jejich výrobu, pokud tyto 
látky nejsou použity za účelem úplného nebo částečného 
nahrazení jakékoli mléčné složky.

 Výhradně pro mléčné výrobky se vyhrazují
 a)  tato označení: syrovátka, smetana, máslo, podmáslí, 

máselný olej, kaseiny, bezvodý mléčný tuk, sýr, jogurt, 
kefír, kumys, viili/fi l, smetana, fi l;

 b)  označení nebo pojmenování skutečně používaná pro 
mléčné výrobky ve smyslu článku 5 směrnice Evropské-
ho parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března
2000 o sbližování právních předpisů členských stá-
tů týkajících se označování potravin, jejich obchodní 
úpravy a související reklamy.

3.  Pojem „mléko“ a označení používaná pro mléčné výrob-
ky se taktéž mohou používat v souvislosti se slovem nebo 
slovy na označení složených produktů, u nichž žádná část 
nenahrazuje a ani nemá nahrazovat žádnou složku mléka 
a jejichž základní součástí ve smyslu množství nebo cha-
rakteristiky produktu je mléko nebo mléčný výrobek.

4.  Pokud nejde o kravské mléko, musí se uvést původ mléka 
a mléčných výrobků defi novaných Komisí.

III. Použití označení v případě konkurenčních produktů

1.  Označení podle bodu II této přílohy se smějí používat 
pouze pro produkty uvedené v uvedeném bodě.

  Toto ustanovení se však nepoužije na označování produk-
tů, jejichž přesná povaha vyplývá jasně z tradičního pou-
žívání, nebo pokud se označení jasně používají pro popis 
charakteristické vlastnosti produktu.

2.  Pro jiné produkty, než jsou produkty uvedené v bodě II této 
přílohy, se nesmí použít žádná etiketa, obchodní doku-
ment, propagační materiál ani žádná forma reklamy podle 
defi nice čl. 2 odst. 1 směrnice Rady 84/450/ EHS ze dne 
10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě ani jakýkoli 
způsob obchodní úpravy uvádějící, naznačující nebo vyvo-
lávající dojem, že daný produkt je mléčným výrobkem.

  V případě produktu obsahujícího mléko nebo mléčné vý-
robky se však může použít označení „mléko“ nebo ozna-
čení uvedená v bodě II odst. 2 druhém pododstavci této 
přílohy pouze pro popis základních surovin a uvedení slo-
žek v souladu se směrnicí 2000/13/ES.

Z obrázku je zřejmé nesprávné označení 
sójového nápoje – Soymilk.
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Také další rozdíly mezi mlékem a sójovým nápojem jsou 
zcela zřejmé:
–  Mléko je přirozeně bohaté na makroživiny a obsahuje celou 

řadu vitaminů a minerálů. Především je to však nezastu-
pitelný zdroj vápníku, kterého je obsaženo tolik, že mléko 
může nést na etiketách důležité výživové tvrzení „bohatý 
na vápník“. Mléko rovněž obsahuje přirozeně se vyskytují-
cí mléčný cukr laktózu. 

–  Sójový nápoj je naproti tomu doslova chudý na vápník 
a postrádá přirozené vitamíny B2 a B12. K tomu, aby z po-
hledu výživy „napodobil“ mléko, musí být při výrobě obo-
hacován některými živinami, minerály a vitaminy. Rovněž 
se při výrobě aplikuje cukr (sacharóza) a stejně tak i sůl. 

–  Vápník obsažený v mléce je nejenom významný s ohle-
dem na vysoký obsah, ale také z důvodu, že se velmi dob-
ře vstřebává a má doslova vynikající biodisponibilitu, tj. že 
zůstane zadržený v kostech a nevyloučí se močí. Takovouto 
vlastnost v žádném případě sójový nápoj nevykazuje. 

–  Rozdíl mezi oběma produkty je i v obsahu a kvalitě bílko-
vin. V mléce jsou obsaženy všechny esenciální aminokyse-
liny a mléčné proteiny jsou nejenom velmi lehce stravitelné 
a mají vynikající výživovou hodnotu. Sójový nápoj obsa-
huje pouze osm aminokyselin a postrádá především sirné 
aminokyseliny, a i když je jeho výživová hodnota bez po-
chyby významná, nedosahuje tento produkt takových nu-
tričních hodnot jako právě mléko.

–  Sója navíc obsahuje některé anti-nutrienty, alergeny a vy-
sokou hladinu fytoestrogenů, které mohou být nevhodné 
zejména pro děti. Zdravý vývoj dítěte může rovněž ovlivnit 
vysoká hladina fylátů, které váží vápník a další stopové ži-
viny, a zabraňují tak jejich příjmu z potravy. Z těchto důvo-
dů nejsou běžné sójové produkty vhodné pro děti, dnes se 

však už vyrábějí speciálně formulované produkty s přídav-
kem vitaminů a také vápníku, které je teprve možné dětem 
podávat. Alergie na sójové proteiny je v Evropě a Severní 
Americe poměrně častá.

–  Naproti tomu význam konzumace mléka ve výživě dětí je 
zcela nezpochybnitelný.

–  Podstatný rozdíl je patrný také v chuti. Mléko má výraz-
nou, příjemně lahodnou a přirozenou chuť, zatímco sójový 
nápoj vyvolává tak trochu „umělý“ chuťový vjem.

Jak je patrné z předchozího textu, jsou mléko a sójové 
nápoje zcela odlišnými produkty, které není možné srovná-
vat. Rozdíly začínají již v jejich zemědělské produkci, odlišují 
se ve složení, surovinách, způsobu zpracování a také v chuti. 
Legislativa si proto klade za cíl zajistit takový právní rámec, 
aby byli spotřebitelé schopni mezi těmito naprosto rozdílný-
mi produkty správně rozlišovat a usnadnit jim při nákupech 
výběr. Rozdíly jsou samozřejmě známy i mezi dalšími skupi-
nami potravin, jmenujme např. máslo a margaríny, ovocné 
džusy a nealkoholické nápoje a další. Spotřebitelům by tudíž 
nepřinesla žádný prospěch skutečnost, pokud by používá-
ní mlékárenské terminologie bylo (částečně) povoleno kon-
kurenčním produktům jako v tomto případě například popi-
sovaným nápojům ze sóji. Je proto rozhodně správné, že se 
mlékařům i za podpory úředníků z Evropské komise podařilo 
uhájit platné právní normy řešící ochranu označování použí-
vaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh. Změna 
evropských nařízení (č. 1898/87, resp. 1234/2007), kterou 
v loňském roce prosazovali zpracovatelé sóji, by totiž zákoni-
tě musela vést k oslabení ochrany spotřebitelů a určitě by také 
pokřivila rovnou hospodářskou soutěž. 

�
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v ý ž i v a

S l a b i k á ř  k o ř e n í

Badyán
Badyán, nepochybně jedno 

z nejkrásnějších koření, 
pochází z jižní Číny a Vietna-
mu, kde má dlouholetou lé-
kařskou a kulinářskou tra-
dici. V kuchyni se badyán 
používá především jako koře-
ní na ryby a mořské plody, du-
šené fíky a hrušky, tak i k do-
chucení tropického ovoce.

Historie

V Číně je toto koření známo již nejméně 3000 let. Patřič-
ný rozruch udělal badyán na ruském carském dvoře v 17. sto-
letí. Ušlechtilé panstvo si jím rádo kořenilo čaj. Do Německa 
přišel badyán kolem roku 1700 a poprvé se o něm zmiňuje tzv. 
„lékařský poplatek“ v knížectví Anhalt-Zerbst v roce 1726.

Původ

Badyán je plodem jihočínského druhu magnólie. Nej-
důležitějšími zeměmi původu jsou dnes jižní Čína a severní
Vietnam.

Druhy

U badyánu se jedná o hvězdicové plody stálezeleného 
stromu, který dorůstá až do výšky 8 m a dožívá se stáří až 
100 let. Od sedmého roku života plodí červeno-hnědé, kor-
kově-dřevité, hvězdicové plody. V těchto plodech se nachá-
zejí kaštanově hnědá, lesklá, asi 8 mm velká semena. „Ba-
dyánový strom“ může ročně vyprodukovat až 40 kg plodů. 
Tyto plody se suší a při tomto procesu ztrácejí zhruba ¾ své 
hmotnosti.

Použití

Badyán lze použít celý, krájený nebo mletý. U nás se po-
užívá především jako součást koření do pečení. Badyán je ne-
zbytný v 5 práškových směsích koření. Badyánem se koření 
ryby a mořské plody a zvýrazňuje sladká chuť dýně, pórku 
a kořenové zeleniny.

Kvalita

Badyán je bohatý na éterické oleje, zejména na anetol. 
Jeho chuť je podobná fenyklu a anýzu. Badyán nese také sto-
py lékořice, je jasně ostrý, chutná silně sladce. Jeho vůně je 
svěží a příjemná.  

 �
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Bazalka
Bazalka – už jen jméno, kte-

ré je odvozeno z řeckého 
Basileus – král, vyjadřuje re-
spekt, který se této bylině již 
po staletí prokazuje. Proto je 
také ještě dnes v lidové mluvě 
nazývána „královský balzám“
nebo „královská bylina“.

Historie

Historie bazalky je dlouhá a sahá až do starověku. Hin-
duisté bazalku odedávna považují za posvátnou a používají ji 
v průběhu náboženských obřadů. Naproti tomu pro Římany 
byla bazalka rostlina nenávisti a Karel Veliký si ji zase nechal 
dovážet přes Itálii, aby ji pěstoval v klášterních zahradách na 
sever od Alp.

Původ

Domovem bazalky je pravděpodobně Indie. Dnes se 
však pěstuje téměř po celém světě a obzvlášť v hojném množ-
ství se s ní setkáme ve Středomoří, protože miluje teplo a slu-
neční světlo. Existuje mnoho různých druhů bazalky – v zá-
vislosti na barvě, velikosti a vůni. Zásadně patří bazalka do 
čeledi hluchavkovité (pyskaté). Lístky bazalky jsou oválné 
a mírně zoubkované.

S l a b i k á ř  k o ř e n í

Chuť

Bazalka má charakteristické, velmi příjemné aroma, 
jenž naznačuje nádech hřebíčku a pepře.

Použití

Vysoce aromatická bylina je především nepostradatelná 
ve středozemní kuchyni, všeobecně je ale vhodná k rajčatům, 
do pomazánek, salátů, omáček, těstovin, na drůbeží maso, 
ryby, korýše, do zeleniny a dokonce i dezertů. Bazalka je v Itá-
lii jedním z nejčastěji používaných koření a základní surovi-
nou legendárního „pesto alla Genovese“.

Zdraví

V přírodním léčitelství se bazalka užívá především při 
zažívacích potížích, osteoporóze, křečích břicha a ztrátě chu-
ti k jídlu. Podle středověké abatyše Hildegard von Bingen byla 
bazalka vhodná zejména ke snížení horečky.

Tip

Bazalka je obzvlášť v dobrém souladu s ostatními stře-
domořskými bylinami, jako je rozmarýn, oregano nebo
fenykl. 

�
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O koření
pro masné výrobky 

trochu jinak

Ing. MIROSLAV SOJKA,
NORBERT SCHALLER, spol. s r. o.,

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK 

Již hodně vody uplynulo Vltavou od doby, kdy jsme já a moji 
spolužáci navštěvovali řeznickou „alma mater“ v Navráti-

lově ulici a zaučovali se do tajů uzenářského řemesla. Bylo to 
v době, kdy se Jurij Gagarin začínal připravovat na let do kos-
mu. Z dnešního pohledu se vše jeví jako dávná historie a re-
miniscence na tuto dobu jako na něco z dnešního pohledu 
překonaného, a to nejen společensky, ale i z našeho nosného 
tématu, tj. zpracování masa. 

Během studia nám mistři našeho řemesla v teoretické 
i praktické výuce vždy zdůrazňovali, že k dobrému masnému 
výrobku patří nejenom skvělé maso, ale i výborné a pestré ko-
ření. Oboje bylo zakotveno v této době docela napevno v pří-
slušných ČSN nebo podnikových normách a výrobci neměli 
žádný prostor k vytvoření různých variant a odlišností v chuti 
výrobků. Teprve později někteří výrobci na Moravě měli mož-
nost si základní normu upravit navýšením koření.

V této době se do masných výrobků používalo pouze 
pravé koření a zelenina. Druhy koření a jejich dávkování za-
kotvené v jednotlivých výrobkových recepturách vycházelo 
z tradic našeho uzenářského řemesla, a to zejména pražské-
ho a brněnského. Kvalita masného výrobku byla vždy závislá 
na vaznosti masa z hlediska přídavku vody a stabilitě tuku ve 
vytvořené sekánce. 

Dobrá vaznost masa byla v této době zajišťována teplým 
prátováním, tj. vymělněním technologicky „teplého hovězí-
ho masa“, zpracovávaného do 3 hodin po porážce. Pozděj-
ším vývojem technologie se prátování nahradilo používáním 
nově zaváděných přídatných látek ze skupiny fosforečnanů, 
příp. citrátů.

Původní české receptury používaly kombinace koření 
a zeleniny podle sortimentních zvláštností a podle chuťových 
návyků konzumentů, zděděných vlivem rodinných tradic, ale 
i vlastních zkušeností. 

Nejrozšířenějším druhem koření se tak v našich recep-
turách tradičně stává mletý černý pepř, následovaný slad-
kou a pálivou paprikou, kmínem, muškátovým květem a oře-
chem, novým kořením, majoránkou, zázvorem, koriandrem, 
hřebíčkem, bobkovým listem, skořicí, kardamomem, jalov-
cem, bílým pepřem, tymiánem, hořčičným semínkem. Pra-
vé přírodní koření se zabezpečuje proti poměrně vysokému

původnímu výskytu mikroorganismů jeho ozařováním (UV 
záření). Ze zeleniny má největší význam používání česneku 
a cibule v různých úpravách.

Uzenářské výrobky se vyvíjely i z hlediska jejich vybar-
vení na řezu. Zatímco maso ve vařených výrobcích bylo v od-
stínech šedivé barvy, tak u ostatních výrobků se vždy požado-
vala barva v růžových až světle červených odstínech. U tohoto 
způsobu stabilizace barvy se nyní využívá spontánní reakce 
oxidu dusnatého se svalovým barvivem myoglobinem, příp. 
krevním barvivem hemoglobinem, kdy působením tepla vzni-
ká stabilní vybarvení.

Oxid dusnatý podle původní technologie vznikal mikro-
biální redukcí dusičňanů, a to sodného nebo draselného. Dal-
ším vývojem se přešlo na používání dusitanu sodného, který 
při menším dávkování plně nahrazuje ze zdravotního hledis-
ka diskutované dusičnany. Při výrobě z převážně vepřových 
mas nebo drůbežích mas není vybarvení výrobků v požadova-
né sytosti, a proto se začala přibarvovat povolenými barvivy, 
jako je např. kyselina karmínová (E 120), betalainová červeň 
(E162) a paprikový extrakt (E 160c). 

Povrch uzenářských výrobků v přírodních nebo uditel-
ných střevech byl a je tradičně založen na barvě vzniklé uze-
ním, přičemž na povrchu kondenzují barevné i chuťové látky 
z kouře a vlivem dalších reakcí se povrch střeva mechanicky 
stabilizuje. Masné výrobky v plastových obalech se pouze vaří 
a jejich barevný design se tvoří pigmentací střeva a potiskem. 

Dříve jsme při senzorice masných výrobků hledali a kla-
sifi kovali čtyři základní chuti (sladkou, kyselou, slanou a hoř-
kou), dnes přistupuje navíc chuť pátá „umami“, charakteri-
zovaná vjemem pikantní masové chuti, která se přisuzuje 
některým složkám masa (kyseliny glutamová, inosinová, gua-
nylová apod.). Chuť a vůně i další senzorické znaky uzenář-
ských výrobků se v praxi posuzují při tzv. „denním hodnocení“ 
u všech větších zpracovatelů masa. K hodnocení slouží výrob-
ková hodnotitelská schémata. Hodnotitelé z řad zaměstnanců 
musí rozumět technologii a mají mít oprávnění k hodnocení 
výrobků získáním Osvědčení posuzovatele u akreditované la-
boratoře. Hodnotitelé u masných výrobků se především zamě-
řují na charakteristickou chuť a vůni po koření, zelenině, kouři 
a soli. Hodnotitelská komise má rozhodující slovo k nově za-
váděným (inovačním) masným výrobkům, vyřazování chuťo-
vě překonaných výrobků, sledování konkurenčních výrobků 
a k vyladění chutí a vůní vyráběného sortimentu. Z vlastní pra-
xe vím, že hodnocení masných výrobků zasvěcenými pracov-
níky z řad technologů, mistrů a managementu bývá odlišné 
oproti hodnocení laiků z řad běžných konzumentů, odlišnost 
je cca 30 %. Nad touto odlišností by stálo za to se zamyslet. 
Je způsobena provozní slepotou, nebo stereotypem profesio-
nálů v hodnocení chuti a vůně? Nebo jaký je skutečný důvod? 
Odpověď na tuto otázku by byla zároveň odpovědí na to, na čí 
stranu se přiklonit při plánování nových výrobků do trhu.

Po společenských přeměnách na konci roku 1989 se 
otevřel trh pro fi rmy nabízející „koření“ snad z celé Evropy, 
zvláště pak z Rakouska a Německa. Velké kořenářské fi rmy 
si u nás zakládaly pobočky, jejichž smyslem bylo zvýšit prodej 
jimi produkovaných koření na našem trhu. Zároveň tu byla 
snaha použít jejich kořenicích přípravků do českých výrobků. 
Pro chuťovou odlišnost se to ovšem ve většině případů neu-
jalo, a proto se nakonec přistoupilo k použití tradičních čes-
kých receptur pro masné výrobky s použitím našeho tradič-
ního koření. Tato metoda se ujala a stala se výchozí pro nově 
koncipované kořenicí přípravky, které se navíc začaly doplňo-
vat o přídatné látky, a tím vznikly univerzální tzv. kombi smě-
si, používané dodnes.

Výhodou „kombíků“ je jednoduchost v jejich aplikaci do 
díla výrobku, neboť přípravek je v hmotnosti kutrové dávky

S l a b i k á ř  k o ř e n í
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a míchač bez velkého přemýšlení vsype „jeden sáček“ do kut-
ru a nemůže dojít k opomenutí některé přísady. Tento způ-
sob se průmyslově velmi ujal, je velmi rozšířen a podporuje
i zásady vyplývající z funkčního systému HACCP na každém 
závodě.

Zároveň se začaly vyvíjet nastřikovací prostředky na 
maso, obsahující složky ovlivňující příznivě vaznost masa 
(fosfáty, citráty) a další aditiva, z koření pak rozpustné ex-
trakty, které jsou absorbovány na vhodném nosiči (saromexy) 
nebo se z nich vytvoří emulze. Rozmícháním nastřikovacích 
prostředků ve vodě vznikají nastřikovací láky, jejichž poměr 
k masu může být nastříknutím a zamasírováním fi xován až na 
poměr 1 : 1. Tato technologie nejvíce ovlivnila výrobu šunek, 
uzených mas, specialit a výrobkových masových vložek.

Z kombi kořenicích přípravků i nastřikovacích pro-
středků vznikla povinnost na výrobkovou etiketu uvádět aler-
genní složky, mezi ně patří zejména přítomnost některých 
obilovin, vaječných obsahů, sóji, mléka, celeru, hořčice. 

V připojené tabulce je uveden vývoj používání koření 
v typicky českém uzenářském výrobku – špekáčcích. Od roku 
1955 až do zavedení oborových spotřebních norem, které vy-
dalo generální ředitelství Masného průmyslu v Praze i Brati-
slavě, se do špekáčků používalo pouze přírodní koření a ze-
lenina. Postupně vlivem nástupu zastoupení zahraničních 
fi rem byly kořenicí přípravky doplňovány dalšími chuťovými 

Kniha 
Technologie

masného 
průmyslu

1955

Spotřební  
normy
Masný 

průmysl
koncern GŘ 

1989

Mäsový 
priemysel

GR, Bratislava
1989

Firma č. 1 Firma č. 2 Firma č. 3 Firma č. 4 Firma č. 5

Rakousko
2009

ČR
2009

ČR
2008

ČR  2008
Drůbeží 

špekáčky

Rakousko 
2008

BIO špekáčky

pepř
mletý

pepř černý 
mletý

pepř černý 
mletý

směs extraktů 
koření fosforečnany

E 450,
E 451, E 452

extrakty koření extrakty koření BIO
pepř černý

paprika sladká 
mletá

paprika sladká 
ml.

paprika sladká 
ml.

difosforečnan 
E 450 stabilizátory

E 450,
 E 451, E 262

stabilizátory
E 450,
 E 451,
E 262

BIO paprika 
sladká

muškátový 
ořech 

strouhaný

muškátový 
ořech ml.

muškátový 
ořech ml. směs koření paprika sladká

BIO 
muškátový 

ořech
česnek
třený

česnekový 
koncentrát

česnekový 
koncentrát jedlá sůl jedlá sůl jedlá sůl živočišná 

bílkovina BIO česnek

antioxidant E 
315

emulgátor
E 471

sušená 
zelenina

sušená 
zelenina stabilizátor

– citrát sodný 
E 331antioxidant

E 300
antioxidant

E 316
modifi k.

bramborový
sušená 

zelenina
zvýrazň. chuti 
E 621, E 635

škrob
E 1442 BIO dextróza

barvivo E 120 barvivo E 120 sacharidy antioxidant
E 300

chuťová látka 
E 621

rostlinná 
vláknina

přírodně 
identické

zahušťovadla 
E 425,

E 407a,
E 415

aroma
koření

chuťová látka 
E 635

antioxidant
E 316

zvýrazň. chuti 
E 621,
E 635

barvivo E 120
sůl E 508

Dávkování  na 100 kg zamíchaného díla masného výrobku
0,44 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,75 kg 0,95 kg 1,25 kg 1,5 kg 0,95 kg

Tabulka:   Historické srovnání receptur  na špekáčky se zaměřením na koření a přídatné látky

komponenty, jako jsou extrakty koření a zeleniny, sušená ze-
lenina, chuťové látky a technologicky účinnými přídatnými 
látkami zvyšující vaznost díla masných výrobků, podporují-
cích emulgaci tuků i zintenzivnění barvy. Lze konstatovat, že 
dnešní špekáčky mají tudíž poněkud odlišnou chuť, ale nezna-
mená to, že navozené nové chutě neoslovují dnešní generaci 
konzumentů. Původní dávkování se z 0,44 kg pravého koře-
ní /100 kg díla v roce 1955 postupně zvyšovalo až na 1,5 kg 
kombi směsi/100 kg díla pro Drůbeží špekáčky v roce 2008. 
Kombi směsi mají v průmyslové technologii největší význam 
z hlediska výrobní jistoty míchače, že zamíchané výrobkové 
šarže budou mít stále standardní jakost a dobrou vaznost.

V současné době zpracovatelé masa zařadili do svého 
sortimentu BIO masné výrobky, jak je patrné z tabulky v pří-
padě BIO špekáčků. Pro výrobu BIO produktů platí zvláštní 
evropská i česká legislativa, kde mimo jiné se při výrobě po-
užívá BIO koření a k zajištění vaznosti díla jsou fosforečnany 
nahrazeny citráty.

Koření hrálo důležitou roli ekonomickou, kdysi dávno 
bylo platidlem, předmětem sporů o kolonie, z nichž se dová-
želo, a v moderní době faktorem, který přispívá k rozvoji vý-
znamného odvětví národního hospodářství – produkci mas-
ných výrobků. A jeho roli v oblasti kulinářské nikdo z nás 
nepopře. Vždyť láska prochází žaludkem. 

�
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Rostlinný tuk 
v mléčných 

potravinách.
A proč ne?

Ing. OLDŘICH OBERMAIER, ČESKÝ KOMITÉT
MEZINÁRODNÍ MLÉKAŘSKÉ FEDERACE (IDF)

K diskuzi
o konfliktním tématu

Dívám se na televizi na aktuality, kde ukazují, jak nějaký 
restauratér vaří k obědu za levné ceny oblíbený smaže-

ný sýr s bramborem a tatarskou omáčkou. Ukazují také ji-
ného, který místo sýru servíruje tzv. lidový smažák, kde je 
část mléčného tuku sýra nahrazena rostlinným tukem. Di-
váci se nespokojují s tím, že dostal od inspekce desetitisí-
covou pokutu, chtějí pokuty vyšší, např. milion. Komentář 
k tomu vysvětluje, že náhrada mléčného tuku rostlinným 
je falšování potravin. Vtom jsou aktuality přerušeny re-
klamou na margarín Flora, který má jednoznačně kladné
vlastnosti proti kardiovaskulárním nemocem. Je dobrý na 
srdce.

Co mě přitom napadá?
Nejdřív to, že jde o stejný tuk v mléčných výrobcích, kde 

je část nebo zcela nahrazen mléčný tuk rostlinným, i ve Flo-
ře. Jednou jde o falšování potravin, jednou je prospěšný pro 
zdraví. (Připomínám, že mluvím o těch mléčných výrobcích, 
kde je na obalu úplná a správná informace, včetně sdělení, že 
potravina obsahuje rostlinný tuk).

Potom fakt, že se nám, pracujícím v mlékárenství, poda-
řilo vytvořit atmosféru falšování potravin, odrazující zákazní-
ka od mlékárenských výrobků obsahujících rostlinný tuk. 

Přes spory, které mám s mnohými svými kolegy na toto 
téma, pokládám vytváření této atmosféry za nefér. Jednak 
tyto výrobky my, mlékaři, už léta vyrábíme (např. máslo AB, 
máslo CD a Zlatá Haná), jednak nám nevadí u tukařské kon-
kurence (Creme Bonjour), ale z jakéhosi mlékařského pu-
rismu nebo tradice pokládáme přítomnost rostlinného tuku 
v mléčných potravinách za jejich degradaci.

Někteří vedoucí hypermarketů byli svého času touto at-
mosférou tak vyděšeni, že dali všechny výrobky se směsným 
tukem do zvláštního regálu, označeného „alternativa k mléč-
ným výrobkům“, „analogy“ apod. Spolu s nimi tam dali

někdy z neznalosti i některé čistě mléčné výrobky. Jaký to 
mělo dopad na prodejnost těchto výrobků, netřeba hovořit. 
(Znovu připomínám, že mluvím o správně označených mléč-
ných výrobcích).

Byly doby, kdy margaríny a rostlinné oleje měly, jak říkal 
můj učitel doc. Forman, povážlivě špatnou chuť. Od té doby 
uplynula léta a dnes se mnou jistě i zaujatý čtenář bude sou-
hlasit, že rostlinné tuky přinášejí zákazníkovi určité benefi ty 
(pěkné slovo, že).

Já sám pracuji v mlékařství 40 let a není třeba mi dělat 
přednášky o preferenci mléka a mléčných výrobků − znám je 
a propaguji více než mnozí jiní.

Tak jak je to tedy?
Jistě budu opakovat argumenty, které znáte a které jsem 

v minulosti použil.
Vývoj výroby potravin přinesl vznik nových potravin, 

které jsme dříve neznali. Krabí tyčinky i směsné tuky. Jogur-
ty se škrobem i masové výrobky z krevních derivátů. Tlak na 
ceny potravin z hypermarketů, který spoluzpůsobil pokles 
procenta výdajů za potraviny z 36 % v roce 1989 na součas-
ných 16 %.

A tak se dostaly rostlinné tuky do mléčných výrobků. 
A proč ne? Mléčné přísady se zase dostávají do jiných potra-
vin a řada světových výrobců má na tyto přísady do jiných po-
travin specializované závody. 

Můžeme se domnívat, že obě skutečnosti, tj. přidává-
ní mléčných komponent do jiných výrobků i rostlinný tuk 
v mléčných výrobcích, který přináší jisté benefi ty a snižuje 
cenu, přinášejí také zvýšenou spotřebu mléka a mléčných vý-
robků, a o to nám, mlékařům i lékařům, jde.

Tento trend je obecný a nemá smysl ho kritizovat. Kdyby 
zákazníkovi vadil, tyto výrobky by nekupoval.

Důležitá otázka je značení. Jak takové potraviny, kte-

Záběr z obchodní jednotky – copak je sýr Maratonec alternati-
va k mléčnému výrobku?
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ré využívají surovin několika potravinářských oborů, na-
zývat? Nejde jen o mléko, masný průmysl nebo pekaři a tu-
kaři to mají podobné. Rozhodně odmítám označení, které
v zákazníkovi evokuje sníženou jakost, falšování, nevhodnost 
takových potravin a podobně. Mezi taková slova patří „alter-
nativy“, „plagiáty“, „analogy“ a tak. Nomenklaturu zatím 
nemáme, musíme ji teprve vytvořit. Ale až si zákazník zvyk-
ne na „analogy“, bude buď těžko odvykat, anebo slovo ztra-
tí původní význam. Oboje je špatně. (Zase připomínám, že 
mluvím o výrobcích, které respektují vyhlášky o označování,
tj. uvádějí také složení potraviny).

Jako příklad problému značení uvedu svůj obor, tavené 
sýry. Jak se jmenuje tavený sýr, kde je přidán rostlinný tuk? 
(Výrobek je složen ze sýra, který obsahuje mléčný tuk, a z pří-
davku másla a rostlinného tuku). Podobně jako u taveného 
sýra se šunkou zastávám názor, že tady jde o tavený sýr s rost-
linným tukem.

Jaké benefi ty přináší přídavek rostlinného tuku nebo 
náhrada mléčného tuku v potravině? Je známo a málo zdů-
razňováno, že mléčný tuk má jedinečné vlastnosti: krátké 
mastné kyseliny, které procházejí stěnou střevní a nezatě-
žují aparát jater při rozkladu tuků. Proto se mléčný tuk po-
užívá například při dietách žaludku, jater apod. Obsahu-

je řadu vitaminů rozpustných v tucích. Má technologické
vlastnosti (např. bod tání), které jiné potravinářské tuky ne-
mají.

Živočišné tuky však obsahují také vyšší podíl choleste-
rolu a neobsahují některé esenciální mastné kyseliny. Přída-
vek kvalitního rostlinného tuku může tyto negativní aspekty 
snížit nebo eliminovat. Díky obsahu vyšších nenasycených 
mastných kyselin se také lépe roztírá (což u másla, poma-
zánek a tavených sýrů zákazník oceňuje) a většinou složení 
potraviny snižuje náklady na suroviny, protože rostlinný tuk 
bývá levnější. Lze tedy při stejné marži pro výrobce nabídnout 
obchodu nižší cenu a lepší prodejnost, přičemž stoupá i spo-
třeba mléčných složek.

Podmínkou celé úvahy je používání kvalitního rostlinné-
ho tuku, který přináší zmíněné benefi ty. Nekvalitní tuk dekla-
suje výrobek, ale to platí u jakékoli složky.

Jsem si vědom, že jako mlékař z povolání se pouštím na 
tenký led. Jsem však přesvědčen, že mluvím za trend, který se 
v prodeji osvědčil, a nevidím žádný důvod, proč mu bránit. 
Naopak, zákazníka je třeba vést a vysvětlit všechny aspekty 
při výběru potraviny. 

Toto si prosím zkuste připomenout při sledování reklam 
v televizi.  �

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

E-mail: agral@agral.cz

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

�   Návrhy začlenění potravinářských výrobků a správné 
zatřídění jejich názvů a zákonných textací pro ozna-
čování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o po-
travinách a prováděcích vyhlášek v platném znění.

DOPORUČUJEME
REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,

návazně na realizované legislativní změny.

�    poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,
�    školení pracovníků z hygienického minima,
�   podnikatelské záměry, studie a projekty výroby

potravin,
�    profesní uplatnění v potravinářském průmyslu,

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

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

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Značka
KLASA

v novém
kabátě

Český spotřebitel se stává stále sofistikovanějším 
a jeho orientace na kvalitu potravin začíná být 

zřetelně patrná. S rostoucí kupní silou obyvatelstva 
v minulých letech rostla chuť dopřávat si něco dob-
rého a kvalitního. V posledních pěti letech rostla pre-
ference kvalitnějších a „originálních“ potravin a cel-
kově tak poptávka po tradičních, lokálních výrobcích 
a značkách. Čeští spotřebitelé rádi a často vaří a více 
jak 35 % z nich se snaží kupovat pouze velmi kvalitní
potraviny. 

Aktuální ekonomická krize ještě více prohloubí
nutnost cílené marketingové podpory zaměřené na zvý-
šení preference kvalitních potravinářských výrobků. 
Značka kvality KLASA se tak stane právě tím ostrovem 
kvality, prezentujícím spotřebitelům jasnou přidanou – 
výjimečnou hodnotu označených výrobků. Marketingo-
vou podporu a propagaci národní značky kvality KLASA 

budou od roku 2009 zajišťovat nové agentury vybrané 
na základě řádného výběrového řízení Státním země-
dělským intervenčním fondem. Vybrány byly z důvodu 
zajištění kvalitnějšího servisu specializujících se agen-
tur na jednotlivé odvětví propagace. Mediální kampaň 
značky KLASA zajistí agentura MediaCom Praha s. r. o.,
komunikační ATL/BTL podporu poskytne agentura 
McCANN – ERICKSON PRAGUE spol. s r. o. Pro za-
jištění PR podpory značky KLASA byla vybrána agentu-
ra Crest Communications a. s.

Výsledky výzkumů jasně ukazují rostoucí trend 
znalosti značky KLASA a především její smyslupl-
nost při prosazování kvalitních potravin v České re-
publice. „KLASA se za uplynulých téměř pět let určitě 
se ctí zhostila svého prvotního úkolu, a to zvýšit po-
vědomí veřejnosti o výrobcích, které se od ostatních 
liší nadstandardní kvalitou,“ uvádí Ing. Dana Večeřo-
vá, tisková mluvčí Potravinářské komory ČR. „I když 
je zřejmé, že marketingové aktivity KLASY je potře-
ba v následujícím období zaměřit novým směrem, ne-
znamená to v žádném případě, že by KLASA patřila
do starého železa. Na trhu totiž není žádný jiný nástroj, 
který by spotřebitele upozorňoval na nadstandardní 
kvalitu potravinářských výrobků,“ dodává Ing. Dana 
Večeřová. 

Právě proto v tomto období KLASA rozjíždí no-
vou kampaň s názvem „Výjimečná kvalita zaručena“,
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čímž by chtěla navázat na svou dosavadní činnost. 
KLASA je unikátní značka výjimečné kvality a mělo by 
být v zájmu každého nakupujícího, aby to věděl, proto-
že s KLASOU může být velmi snadné orientovat se v ši-
roké nabídce potravinářských produktů. Spotřebitel se 
jen těžko vyzná v jednotlivých segmentech potravin. 
Rozdíly ve výrobě, v ingrediencích a v kvalitě nejsou 
na první pohled vidět. Proto je tu KLASA, státní ga-
rance kvality, která upozorňuje na výjimečné produkty. 
Kampaň bude v letošním roce zaměřena především na 
podporu regionálních aktivit. Jejím cílem je postupně 
spotřebitele naučit poznávat rozdíly v kvalitě potravin, 
ukázat jasná měřítka kvality a vysvětlit jim, proč je dů-
ležité a výhodné upřednostňovat právě potraviny ozna-
čené logem KLASA. Dále se zaměří na aktivity spoje-
né s podporou prodeje oceněných výrobků. Z výsledků 
průzkumu vyplývá, že orientace spotřebitelů na kvalitu 
potravin je patrná a certifi kát kvality působí na spotře-
bitele kladně. 

Cílem kampaně je nejenom snaha podpořit zná-
most značky, ale také dát spotřebitelům důvod tak-
to označené výrobky vyhledávat. Kampaň je inovová-
na také po grafi cké stránce. Spotřebitelům tak budou 
představeny nové vizuály, které na první pohled upozor-
ňují na rozdíly potravin. Produkty vypadají sice stejně, 
protože odlišnosti ve výrobě a v kvalitě rozhodně nemů-
že zákazník pouhým okem rozpoznat, ale právě proto je 
tu KLASA, poukazující na výjimečné výrobky. Což jis-
tě ocení zákazníci, kteří raději vybírají dobré a kvalitní

potraviny. Nárůst takových zákazníků je v posledních 
letech evidentní. 

O kvalitách produktů s oceněním KLASA budou 
spotřebitelé informováni také prostřednictvím roadshow, 
putujících po českých městech. V hypermarketech budou 
probíhat akce, kde se lidé o rozdílech v potravinách do-
zví a budou je moci také ochutnat. KLASA neopomíjí ani 
komunikaci s výrobci, a to jak se stávajícími držiteli cer-
tifi kátu, tak s těmi potencionálními. A to například for-
mou prezentace výrobků KLASA na různých veletrzích.

Národní značka kvality KLASA je udělována pou-
ze prověřeným potravinářským výrobkům, které splňu-
jí nadstandardní kvalitativní kritéria i legislativní poža-
davky ČR a EU. KLASA při udělování certifi kátu dbá na 
vysokou úroveň oceňovaných produktů. Kvalita výrob-
ků je následně kontrolována Státní zemědělskou a po-
travinářskou inspekcí ve spolupráci se Státní veterinár-
ní správou ČR. Cílem této kontroly kvality je podpora 
výrobků, které vykazují výjimečné kvalitativní charakte-
ristiky, jenž zvyšují jejich přidanou hodnotu a zaručují je-
dinečnost oproti běžným výrobkům dostupným na trhu. 
Požadavky pro udělení značky KLASA jsou přísnější než 
běžné hygienické a potravinářské normy. Značka je udě-
lována již šestým rokem a v uplynulém roce získalo toto 
ocenění 130 produktů od 55 výrobců. To dokládá i nadá-
le stoupající zájem o tento certifi kát kvality. 

 SZIF, Odbor vnější komunikace a marketingu
�
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UCRETE®

– speciální podlahy
pro logistická centra 

potravinářských 
provozů

Logistické centrum 
místo, kam proudí příchozí surovina, a místo, odkud vychází 
nový produkt na trh. Je to prostor, který jako jeden z prvních 
uvidí dodavatel, a zároveň jedno z prvních míst, které při jed-
né z prvních návštěv spatří zákazník. Je to tedy prostor, kte-
rý by měl reprezentovat fi rmu v každém směru. Profesionální 
přístup k zákazníkovi, profesionálně řešená plocha a organi-
zace logistiky a preciznost a přesnost. K tomu všemu nemalou 
měrou přispívá pracovní prostředí a především u potravinář-
ského provozu čistá a kvalitní podlaha s dlouhou životností. 
Na trhu je spousta podlahových systémů, které jsou nabíze-
ny pro logistická centra, ale jen jeden podlahový systém za-
ručuje souhrn vlastností podlahy, která jsou neocenitelná pro 
dlouhodobý a bezpečný provoz. Pokud očekáváte od podlahy 
ve Vašem logistickém centru následující vlastnosti, pak tím 
nejbezpečnější řešením je podlahový systém UCRETE®:

Příjem suroviny (UCRETE® UD200) Logistika provozu = manipulace s vozíky s malým kolem 
(UCRETE® UD200)

Logistický chlazený sklad = manipulace paletovým a vysokozdvižným vozíkem (UCRETE® MF)

 �  Odolnost proti teplotnímu šoku -40 oC až +120 oC
(dle aplikované tloušťky vrstvy)

 �  Tloušťka vrstvy 6 mm do +70 oC
 �  Tloušťka vrstvy 9 mm do +120 oC 
 �  Tloušťka vrstvy 12 mm do +130 oC

(krátkodobě do 150 oC) 
 �  Vysoká chemická odolnost
 �   Vysoká mechanická odolnost – pojezd vozíků 

(vč. kovových koleček), mechanické rázy
(pád předmětů na podlahu)

 �  Hygienické normy EU
 �  Aplikace pouze řádně vyškolenou aplikační fi rmou

Rychlá aplikace
 �   Lze aplikovat na 7 dní starý beton / 

3 dny starý polymerový záškrab 
 �  Tolerantní vůči vlhkosti
 �  Rychlé vytvrzování

Hygienické a bezpečné provedení
 �  Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny) 
 �  Bezesparé provedení
 �  Lehce se udržuje
 �  Protiskluzný povrch (R11 dle DIN 51130

u obou systémů UD200 a DP10)
 �  Bezprašnost

Dlouhá trvanlivost
 �  Odolává široké škále chemikálií
 �  Výborná odolnost vůči nárazu a oděru
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Typ místnosti Podlahový systém UCRETE® Stupeň protiskluznosti dle DIN 51130

Suchá, temperovaná a netemperovaná 
manipulační plocha UCRETE® MF R10

Chladírna
UCRETE® MF
UCRETE® UD200
UCRETE® DP10

R10
R11
R11

Venkovní rampa
UCRETE® DP10
UCRETE® UD200
UCRETE® DP20

R11
R11
R13 V6

Krytá, uzavřená rampa s možností 
zasněžení nebo zapršení do plochy 
expedičními vraty

UCRETE® DP10
UCRETE® UD200

R11
R11

Mrazírny UCRETE® UD200
UCRETE® DP10

R11
R11

Vlastnosti podkladu 

Podklad musí být pevný a nosný bez zbytků nepevných 
částic a prachu. Stabilní strojně zpracovaná a hlazená beto-
nová deska s prutovou nebo rozptýlenou výztuží o pevnostní 
třídě min. C 25/30, pevnost v tahu povrchových vrstev min. 
1,5 MPa. Pro zajištění odtoku vody v mokrých provozech do-
poručujeme spád podlahy 2% až max. 4%. Pro odstranění 
vody z povrchu podlahy (povrchové napětí vody) doporuču-
jeme provoz vybavit gumovou podlahovou stěrkou.

Celodenní teploty konstrukce a okolí
při realizaci a zrání díla

Doporučená teplota pro aplikaci vč. teploty UCRETE® 
je v rozmezí +15 oC až +25 oC (vždy vyšší o min. 3 °C než ros-
ný bod). Při aplikaci materiálu za teplot mimo tento uvedený 
rozsah může dojít k bleskovému vytvrzení materiálu, nerov-
noměrnému povrchu a snížení doby pro aplikaci. Relativní 
vlhkost vzduchu – jestliže klesne relativní vlhkost vzduchu 
pod 50 %, může to vést k prodlužování doby vytvrzení (povr-
chová lepivost). 

Zbytková vlhkost konstrukce
před povrchovou úpravou

Tolerantní vůči vlhkosti (7 dní starý beton).

Čištění, hygiena a požadavky legislativy

Podlahové systémy UCRETE® mají 0% nasákavost a ne-
jsou živnou půdou pro mikroorganismy. To dokazuje testo-
vání provedené nezávislou německou zkušebnou POLYMER 
INSTITUT. A nejen tato vlastnost je pro podlahu důležitá. 
Podlaha byla kompletně zkoušena a zkušební protokol obsa-
huje průkazné zkoušky vlastností podlahového systému, kdy 
tyto vlastnosti požaduje vyhláška EU číslo 852/2004 Evrop-
ského parlamentu a Rady ze dne 29. 4. 2007.

Tabulka:   Návrh rozdělení systémů podle typu logistických prostor

Podlahový systém UCRETE® je zpracováván ručně 
a nelze použít ke zpracování žádné pokládací stroje a zaří-
zení pro rovnoměrné rozložení hmoty při pokládce. Rovina-
tost těchto systémů není stejná, jako jsou např. lité podlahy. 
Rovinatost povrchu tedy není možno posuzovat jako litou 
samonivelační podlahu. Při ruční pokládce dochází k tvor-
bě místních přelivů a v místě napojení namíchaných várek 
může dojít k viditelnému napojení vzniklém „nahrnutím“ 
plniva při zahlazování, a to především u světlých odstínů. 
Struktura povrchu není rovnoměrně stejná po celé ploše. 
Místní odchylky od ostatní plochy jsou možné. Povrch pod-
lahy se běžným provozem lehce zbrousí a pohledově se sjed-
notí. 

Podlahový systém UCRETE® je tedy nutno posuzovat 
jako komplex vysokých užitných vlastností, které se ocení bě-
hem užívání podlahy. Rovinatost podlahy s nekluzným reli-
éfem povrchu podlahy se fyzikálně navzájem vylučují s od-
tokem povrchové vody (kdy vzniká povrchové napětí vody). 
V provoze je tedy nutno používat k odvodnění podlahy gumo-
vou stěrku a v pravidelných cyklech povrchovou vodu staho-
vat do systému odvodnění podlahy. 

Podlahový systém UCRETE® je tou nejbezpečnější alter-
nativou nadměrně zatěžovaného povrchu chemicky a mecha-
nicky. Při změně barvy povrchu podlahy při zasažení chemic-
kým médiem se jedná a změnu barvy obsaženého pigmentu, 
která nemá vliv na snížení odolnosti jak chemické, tak me-
chanické. 

Na závěr bych chtěl poděkovat našim zákazníkům za je-
jich přízeň získanou nejen pozitivní zkušeností s podlahovým 
systémem UCRETE®, ale získanou i naším plným servisem, 
který k aplikaci podlah v potravinářství patří.

Martin Mrštný,
produktový manažer,

podlahové systémy UCRETE® společnosti BASF
Stavební hmoty Česká republika s. r. o.,

Chrudim

�
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Historie a osudy 
mlýna v Havlíčkově 

(Německém)
Brodě

Začátky existence mlýna v Havlíčkově Brodě lze odhadnout 
řádově na 200−300 let zpět, a to na základě některých do-

chovaných obrazů, kde mlýn, původně vodní, je umístěn za 
hradbami (valy) města na řece Sázavě. Mezitím muselo do-
cházet k řadě rekonstrukcí a změn, avšak místo zůstalo v pod-
statě stejné, tak jako dnešní umístění mlýna. Z modernější 
historie mlýna lze usuzovat na založení mlýna v podstatě již 
v dnešním půdoryse na roky cca 1750−1753. 

Dle zachovaných dokladů byl mlýn v roce 1873 přebu-
dován a rozšířen z vodního mlýna na mlýn parní, tehdejším 
majitelem Izakem Rothem. Po tomto majiteli převzal mlýn 
potomek pana Rotha, Bedřich Roth, který jej provozoval do
30. let, kdy byl mlýn v dražbě prodán společníkům Valen-
ta a Procházka, kterým patřil až do znárodnění v roce 1948. 
Noví majitelé výrazně rozvinuli výrobní i obchodní činnost 
nové fi rmy tak, že v roce 1939, těsně před válkou, provedli 
kompletní rekonstrukci mlýna na moderní technologii. Bě-
hem několika měsíců byla hlavní mlýnská budova zvýšena
o 1 patro na současnou výšku, místní stavební fi rmou Šu-
pych.

Mlýnskou technologii dodala na klíč, včetně mlýnských 
stolic, fi rma ČKD Praha. V této podobě a se stejnými obchod-
ními aktivitami byl mlýn provozován během války, až do zná-
rodnění v roce 1948, kdy přešel pod Středočeské mlýny n. p. 
Praha.

V této podobě byl mlýn poháněn kombinovanými pro-
středky, a to: parou − parním strojem, elektřinou a vodou − 
Francisovou turbínou. Tato turbína byla poháněna vodou 
z řeky Sázavy prostřednictvím náhonu, který začínal nad je-
zem na Ostrově a procházel dnešním nádvořím mlýna, stáčel 
se do pravého úhlu a vyústil zpět do Sázavy. Tento náhon byl 
v roce 1981 zasypán a vodní dílo bylo bohužel zrušeno.

Po znárodnění v roce 1948 prodělal mlýn řadu organi-
začních změn pod nejrůznějšími názvy. Podstatná však je re-
konstrukce mlýna, která byla provedena v letech 1960−1962. 
Mlýn byl vybaven další moderní technologií, zrušena byla vý-
roba žitné mouky a výrazně posílena kapacita výroby pšenič-
né mouky, která je do dnešního dne hlavním výrobkem mlý-
na.

Na základě privatizačního projektu a restitučních dekre-
tů byl mlýn až v roce 1994 odkoupen nástupci bývalých maji-
telů a byla založena fi rma Mlýn Havlíčkův Brod, spol. s r. o.

Představení společnosti

Společnost Mlýn Havlíčkův Brod, spol. s r. o., Na va-
lech 137, vznikla podpisem společenské smlouvy dne 11. 6. 
1993 potomky bývalých majitelů. 

Hlavní problémy, které vyvstaly před novou společností:
–  zrušit stavební uzávěru místa, neboť mlýn byl mezitím na 

základě platného územního plánu vymístěn ze stávající-
ho místa;

–  po odstranění stavební závěry zajistit celkovou opravu zde-
vastovaných objektů a celého areálu;

–  vybudování trhu prodeje, který byl mezitím obsazen dříve 
již vydanými mlýny;

–  vytvořit trvalé dodavatelské zázemí na dodávky potravi-
nářské pšenice;

–  vybudovat obchodní úsek včetně prodeje a expedice;
–  založit vlastní účtárny-fi nanční a mzdovou;
–  vybudovat počítačovou síť, zajistit a zavést vhodný soft-

ware a vyškolit jednotlivé pracovníky.

Vedení společnosti se podařilo veškeré tyto pro-
blémy postupně odstranit, zejména pak zrušení staveb-
ní uzávěry a přehodnocení územního plánu města Hav-
líčkova Brodu, postupné vybudování odběratelského trhu 
a nákupních zdrojů potravinářské pšenice s pokračují-
cí stabilizací těchto vztahů a dobudování dřívějšího pouze
„provozu“ státního podniku Mlýny Pardubice na samostat-
ný právní subjekt.

Rovněž byly postupně realizovány opravy mlýna i are-
álu, obnovení vozového parku, některých důležitých oprav 
a investic technologie, vybudování autodílen a zastřešení ma-
nipulačních oblastí v areálu mlýna. Byla obnovena a opra-
vena všechna sociální zařízení mlýna, včetně sprch a šaten. 
Dále byla zavedena kamerová ostraha objektu, nové osvětlení 
areálu mlýna a další.

Tím se podařilo dát celému podniku, vedenému novou 
společností, právní a sociální identitu v rámci města i regio-
nu, což byla pozitivní odpověď společnosti na vstřícný krok 
města při řešení složitých otázek územního plánu. Výrazně 
opravené budovy a areál se tak staly nakonec atraktivní domi-
nantou části města.

Společnost postupně rozšiřovala a rozšiřuje trh svých 
odběratelů. 

Byl stabilizován okruh odběratelů pekařů a odběratelů 
krmiv. Společnost stabilizovala objem výroby na vytížení mlý-
na a přes složité poměry posledních let v oblasti nízkých cen 
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mouky a vyšší ceny potravinářské pšenice se podařilo udržet 
pozitivní bilanční výsledky fi rmy.

Stav technického a výrobního vybavení podniku vychá-
zel zejména z rekonstrukce mlýna, která byla provedena v le-
tech 1960−1962. Tehdy byl mlýn vybaven novou technolo-
gií.

V roce 2003 byla provedena rekonstrukce vlastního mlý-
na a v roce 2005 byla provedena modernizace čistírny. Tech-
nologie byla upravena výměnou některých strojů a zařízení. 
Při těchto úpravách bylo vyloučeno sklo jako potenciálně rizi-
kový faktor. Klesla také energetická spotřeba výroby. 

Původní špatný stav vozového parku, tedy nízká kvali-
ta a hygiena dodávání výrobků k zákazníkovi, byl napraven 
kompletní výměnou nákladních automobilů. 

Kvalita výrobků

Mouka z brodského mlýna je na trhu zavedena a vyža-
dována. Tento trend chce společnost i nadále posilovat a roz-
víjet.

Výrobní fi lozofi í je zásada věnovat maximální péči ná-
kupu kvalitní suroviny, přísnému dodržování výrobních po-
stupů spojené s udržováním maximální možné hygieny vý-
roby.

Obchodní strategií je bezchybné dodávání kvalitní znač-
kové mouky obchodním partnerům.

K dosažení těchto cílů byly uskutečněny solidní investi-
ce do výrobního zařízení, laboratoře a autodopravy.

Mlýn Havlíčkův Brod má certifi kován systém kritických 
bodů ve výrobě a produkuje výrobky dle ISO 9001.

Reklamace, kterých je velmi málo, jsou řešeny operativ-
ně a vstřícně vůči zákazníkovi.

Mlýn je střední velikosti s odpovídající kapacitou, úměr-
nou absorpcí trhu i nakupované suroviny, neboť má optimál-
ní polohu jak pro zajištění odbytu, tak zároveň z hlediska pří-
sunu surovin – potravinářské pšenice. 

Mlýn má v současné době, za podmínek dodržení docí-
leného objemu dosavadního trhu, kvality výroby a dodava-
telského zázemí kvalitní suroviny, předpoklad dalšího rozvo-
je pro nezbytnou akumulaci fi nančních zdrojů na postupnou 
a promyšlenou obnovu výrobní technologie s cílem stabili-
zovat mlýn i v budoucnosti jako trvalou mlýnskou kapacitu 
v zemi. 

Charakteristika výrobků

Mouky z Mlýna Havlíčkův Brod jsou vyráběny z kvalit-
ních pšenic na moderní mlýnské technologii. Všechny suro-
viny i výrobky jsou důsledně několikastupňově kontrolovány 
v dobře vybavené laboratoři. Výsledkem jsou kvalitní mouky, 
které jsou dodávány prakticky bez reklamací náročným zá-
kazníkům, včetně významných obchodních řetězců.

Použití produktů z Mlýna Havlíčkův Brod je široké. Za-
hrnuje širokou škálu pekařských, těstárenských a jiných po-
travinářských výrobků.

Výrobky jsou distribuovány buď v cisternách, nebo 
v pytlích (á 15, 10, 50 kg), nebo v spotřebitelském balení
(á 1 kg). Spotřebitelsky balené mouky jsou oceněny národní 
značkou kvality KLASA.

�

Mlýn Havlíčkův Brod, spol. s r. o., Na Valech 137, 580 40 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 433 505, fax: 569 425 378, e-mail: mlynhb@mlynhb.cz

rod, spol. s r. o., Na Valech 137, 580 40 Hav

NABÍZÍ
� Pšeničná krupice hrubá
� Pšeničná krupice jemná
� Pšeničná mouka hrubá
� Pšeničná mouka polohrubá
� Pšeničná mouka hladká světlá
� Pšeničná mouka hladká polosvětlá
� Pšeničná mouka hladká chlebová
� Pšeničná mouka celozrnná hrubá
� Pšeničné otruby speciální
� Pšeničné klíčky
� Žitná mouka tmavá chlebová

Mlýn Havlíčkův Brod,
spol. s r. o.
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Obchodníci, 
zastavte plýtvání

Do čela Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR 
nastoupil od 1. února 2009 Ing. Jaromír Dřízal (50), 

který ve funkci nahradil Ing. Stani slava Musila. Svaz exis-
tuje od roku 1991 a hájí zájmy zhruba 70 tuzemských vý-
robců pekař ských a cukrářských produktů.

Jaromír Dřízal, který v pekařském oboru pracuje více 
než třicet let, během své profesní kariéry zastával manažerské 
pozice v oblasti výroby, ekonomiky a mar ketingu v Pražských 
pekárnách a mlýnech, Michelských pekárnách a byl ředite-
lem společnosti Ramill. Je absolventem provozně-ekonomic-
ké fakulty ČZU v Praze. Nový předseda se ve své funkci chce 
prio ritně zaměřit na narovnání dodavatelsko-odběratelských 
vztahů mezi pekaři a obchodními řetězci, větší propagaci čes-
kých výrobků, osvětu spotřebitelů a na podporu výchovy mla-
dých potravinářů.

V čem by se měly narovnat dodavatelsko-odběratel-
ské vztahy mezi pekaři a obchodními řetězci?

Zejména v cenách, a narovnat by se měly tak, aby z cel-
kově realizované marže při výrobě a prodeji pekařských vý-
robků připadl proti stávajícímu stavu spravedli vější podíl 
výrobcům. Problém je v níz kých nákupních cenách, které 
platí obchodníci pekařským výrobcům. Uvedu konkrétní pří-
pad u nejběžnějšího pekař ského výrobku, kterým je rohlík 
o hmot nosti 43 g. Podle údajů ČSÚ byl cenový vývoj v posled-
ních letech u rohlíku násle dující:

Rok 2001 2003 2006 12/2008
Cena průmyslových 
výrobců v Kč 0,98 1,16 1,20 1,43

Spotřebitelská cena
v Kč 1,14 1,47 1,85 2,25

Marže obchodu
v % 16,30 26,70 54,20 57,30

Aktuální marže obchodníků je tedy 57 %, a to pekaři 
ještě zajišťují na své náklady regálový servis a platí další, ve 
smlouvách často skryté poplatky. Za rohlík dostanou výrobci 
zaplaceno v nej lepším případě za 30–60 dní. Co více může vy-
povídat o „významné tržní síle a jejím zneužití“? Tato situace 
mi připadá naprosto nemorální. Pokud by však nákupní ceny 
byly ze strany obchodníků „přiměřené a korektní“ a nikoliv 
nadikto vané pod neúnosnou hranici, pekaři by prosperovali 
a byl by jistě spokojený i konečný zákazník. Mohl by si totiž 
pochutnat na poctivém a křupavém rohlíku, namísto dneš-
ních „gumáků“.

Ovlivňuje hospodářská krize nákup ní zvyklosti spo-
třebitelů pekařských výrobků?

Celková spotřeba se příliš nezmění, nastane však po-
sun preference směrem k nákupu levnějších základních vý-
robků. Zde je bohužel velký problém pro výrobce, kterým 
vracejí obchodníci v průměru okolo 5–10 % objednaného, 
ale neproda ného zboží. Je to naprosto nepřijatelné zejména 
dnes, v době hospodářské krize. Jedná se o obrovské plýtvá-
ní surovinami, energií a lidskou prací. Apeluji proto na ob-
chodníky: Zastavte toto plýtvání! Vždyť v zahraničí je napro-
sto běžná praxe, že pokud není večer k dispozici na regále 
čerstvé pečivo, koupí si zákazník podobný, ale balený výro-
bek s delší trvanlivostí.

Jakou formou hodláte propagovat české výrobky 
a vést osvětu mezi spo třebiteli?

Náš Svaz se připojí letos poprvé i v České republice ke 
kampani v rámci Světového dne chleba, který připadá na 
16. říjen. Hodláme také více propagovat produkty vyráběné 
z domácích surovin a s použitím tradičních, českých techno-
logických postupů. Řada zákazníků často neví, že nakupuje 
v hypermarketu rozpečené, hlubokozmrazené pečivo, které 
bylo vyrobeno před měsícem například v Pol sku. Určitě by 
raději podpořili českého pekaře, ale nebalené výrobky jsou 
příliš anonymní. Proto plánujeme pro spotřebi tele kampaň 
„Najdi si svého pekaře“, která by měla vytvořit pevnější vaz-
bu mezi pekařem a jeho zákazníkem. Chceme více prohlou-
bit osvětu spotřebitelů v oblasti výživových trendů, nutrič-
ních hodnot, popularizovat výrobky z oblasti zdravé výživy 
a bioproduktů.

Stanislav Mihulka

Vratky ve skladu pekárny za jeden den  �
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Společnost LE & CO
– Ing. Jiří Lenc, s. r. o.

– přední výrobce 
šunek a masných 

specialit

Její založení se datuje od roku 1990. Byla založena Ing. 
Jiřím Lencem jako rodinný podnik.

Během posledních dvou let společnost prošla význam-
nou změnou − přestěhováním se do nových moderních výrob-
ních prostor. Při jejím budování bylo investováno především 
do nových technologií a strojního vybavení s cílem zvyšovat 
a zajišťovat vysokou kvalitu a nezávadnost výrobků.

Společnost neustále věnuje velkou pozornost zvyšování 
jakosti výrobků i jejich bezpečnosti a zdravotní nezávadnos-
ti. Toto se promítá do všech úseků, počínaje nákupem masa, 
přísad, obalů přes výrobu a skladování, obchod a konče do-
dáním našim zákazníkům. Velký důraz je kladen na pečlivou 
kontrolu celého cyklu výroby. Od výběru masa přes jeho další 
zpracování až po fi nální výrobek.  

Jakost a zdravotní nezávadnost je založena na soustavě 
přesně stanovených kontrol a využívá i zpětnou vazbu od spo-
třebitelů a obchodních partnerů. Nad tímto procesem pečlivě 
bdí naše interní laboratoř.

Ve společnosti byl zaveden a certifi kován systém řízení 
jakosti ISO 9001:2000, v roce 2003 systém HACCP a BRC 
Global - Food a v roce 2006 jsme jako jedna z prvních potra-
vinářských společností v naší zemi zavedli a certifi kovali sys-
tém ISO 22000:2006 a v roce 2008 IFS.

Mezi priority společnosti patří spokojenost a komunika-
ce s odběrateli a také s konečnými spotřebiteli. Jedním z těch, 
kdo přispívá ke spojenosti a komunikaci se spotřebiteli, jsou 
naši obchodní zástupci. Dalším článkem jsou naše operátor-
ky na příjmu objednávek a reklamační oddělení. 

K našim odběratelům patří nejen velké mezinárodní ře-
tězce, výrobci baget a lahůdek, ale též střední a malá řeznic-
tví, pekárny a také specializované prodejny či gastronomická
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zařízení. Široký okruh našich zákazníků svědčí o tom, že se 
dostáváme do stále hlubšího povědomí konečného spotřebi-
tele.

Na našich nových webových stránkách najdou naši od-
běratelé a koncoví spotřebitelé informace o fi rmě a výrobcích. 
Je zda také zřízena služba „Napište nám“, která slouží  zákaz-
níkům k odeslání dotazů, přání, podnětů, stížností apod. 

Pro bezproblémové zásobování našich obchodních part-
nerů je vybudován systém pro přijímání objednávek (po–ne),
expedování, fakturování a následné dodání vlastní dopravou. 
Vlastní doprava přispívá  k operativnosti a spolehlivosti do-
dávek. Z toho plyne, že zavážíme prodejny a obchodní part-
nery jak po celém našem území, tak i do zemí EU.

Našim stěžejním výrobkem je Šunka pro děti. Tento výro-
bek nyní zažívá svojí inovaci v podobě vylepšené receptury a ne-
jen to, dostal i „sourozence“ v podobě Krůtí šunky pro děti.

Symbolem těchto výrobků je originální receptura, mini-
mální obsah přídatných látek „E“, bez obsahu alergenů a ob-
sahem mořské soli.

Na celý proces od příjmu surovin přes výrobu až po dis-
tribuci se vztahují principy zpětné dosledovatelnosti. V přípa-
dě krizové situace jsme schopni okamžitě zjistit, kterým od-
běratelům a v jakém množství jakou šarži jsme dodali. Jaké 
suroviny, přídatné látky a obaly byly k jeho fi nální podobě po-
užity.

S rozšiřujícími se požadavky zákazníků se snažíme udr-
žet krok, vyvíjet a vyrábět výrobky dle požadavků zákazníků, 
podle trendů zdravé výživy, a udržet si nastolený standard ve 
výrobě šunek a masných specialit.

…žijeme s chutí − Le & Co.

�
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Medailonek
Ing. Jiří Lenc, 

jednatel společnosti
LE & CO

– Ing. Jiří Lenc, s. r. o.
Ing. Jiří Lenc, narozen 1947, původním povoláním in-

ženýr strojař, zasvětil celý život masnému průmyslu. 
Nejprve jako pracovník generálního ředitelství Masné-
ho průmyslu, po roce 1989 začíná od nuly budovat vlast-
ní masnou výrobu. A velmi úspěšně. Nejprve postupně 
rozšiřuje výrobní prostory v Horních Jirčanech v areálu 
svého rodinného domu a v roce 2007 přemisťuje mas-
nou výrobu do nové výrobní jednotky v Jirnech. Nynější
firma LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s. r. o., v Jirnech 
je vskutku moderní závod masného průmyslu,
který budí respekt. Ing. Jiří Lenc je otcem třech dětí, 
má čtyři vnoučky, ale stále vede velmi aktivní život. Při 
návštěvě areálu fi rmy v Jirnech jsme mu položili něko-
lik otázek.

�  Počátky Vašeho podnikání ve výrobě masných výrobků 
sahají do počátku devadesátých let. Tomu však předchá-
zela bohatá praxe v masném průmyslu, kam jste po vyso-
ké škole jako mladý inženýr nastoupil. Jaká ta odborná 
průprava byla a jak ji hodnotíte dnes, s odstupem uply-
nulých let?
Po vystudování ČVUT strojní jsem úspěšně dokončil 

dálkové studium na SPŠ technologie masa, a tudíž jsem ne-
potřeboval další cizí osobu pro získání živnostenského listu. 
Celý život jsem pracoval v masném průmyslu, a proto jsem 
zůstal věren tomuto řemeslu i po „sametové revoluci“. Od-
borná průprava v masném průmyslu byla „vysoká škola“ pro 
další léta soukromého podnikání.

�  V roce 1990 jste započali s řemeslnou výrobou mas-
ných výrobků v Horních Jirčanech. Jaké byly právě 
tyto začátky a v jakých podmínkách se tato výroba rea-
lizovala?
V Horních Jirčanech jsme započali výrobu s kamará-

dem, řezníkem Josefem Nekolou, s rodinou a blízkými kama-

rády. Po „sametové revoluci“ byla velká euforie. Pustili jsme 
se ihned do podnikání. Prvním naším krokem bylo dokončení 
prostor pro výrobu ve dvougaráži v přízemí rodinného domu. 

�  A jak to pokračovalo v Horních Jirčanech v dalším ob-
dobí? Z dnešního pohledu se to jeví tak, že vycházelo 
všechno, na co jste sáhl. Bylo to tak? Nebo byly i neúspě-
chy?
V dalším období každým rokem narůstala pomalu vý-

roba a zároveň se něco nového postavilo na původním po-
zemku o rozloze 820 m2. V roce 1994 jsme přikoupili poze-
mek o rozloze 2400 m2, pak následoval pozemek o rozloze
2000 m2, a tím se odstartovala éra velkých staveb až do roku 
2002, kdy bylo celkem zastavěno 4450 m2. Byla postavena 
i prodejna, kterou jsme v roce 2003 přestěhovali do Jesenice. 
V roce 1996 nás „vytunelovalo“ několik fi rem, jako například 
Vít Potraviny, JMP a další. Podařilo se nám z této krize dostat, 
ale následovala další rána. V Horních Jirčanech bylo založe-
no „Sdružení“, které si dalo za cíl zlikvidovat naši výrobnu. 
V právních záležitostech nás zastupoval JUDr. Choděra a do 
dnešního dne se to tomuto „Sdružení“ naštěstí nepovedlo. 
Přes všechny tyto potíže se nám však dařilo stále navyšovat 
výrobu každý rok. 

�  Do činnosti fi rmy jste zapojil svoji rodinu. Jakou výhodu 
má rodinná fi rma?
Rodinná fi rma má své výhody a nevýhody. Proč to řada 

dalších podnikatelů neudělala? No přece se nebudou hádat 
doma i v práci. Kdo říká, že se nehádá, tak nemá pravdu, nebo 
krachuje. 

�  Před necelými dvěma lety jste otevřeli Váš nový závod 
v Jirnech. Co bylo příčinou tohoto rozhodnutí? V Hor-
ních Jirčanech jste přitom měli už velmi rozvinutou mas-
nou výrobu a obchodu se dařilo.
V Horních Jirčanech jsme v roce 2006 měli výrobu za ho-

rizontem jejích možností. To byl hlavní důvod a dalším důvo-
dem byly nekonečné spory se „Sdružením“. Z těchto důvodů 
jsme se rozhodli postavit nový velký závod, splňující všechny 
podmínky EU, hygieny, veterinární správy a ostatních.

�  Nový závod v Jirnech je moderní a velkoryse postavený. 
Jak jej hodnotíte Vy a co je jeho největší předností?
Velkorysost stavby je nutná zejména z důvodu dodrže-

ní technologického toku suroviny. Předností je však více, ale 
mezi hlavní patří dobré zázemí pro všechny pracovníky, bez 
omezení mohou přijíždět i odjíždět kamiony, máme ubytov-
nu pro zaměstnance, a co je podstatné, nejsme v rodinné zá-
stavbě. 

�  V medailonku by měl být prostor i na kousek soukromí. 
Jste velmi úspěšný muž, který toho mnoho dokázal, tak-
že je namístě otázka, co považujete za svůj největší život-
ní úspěch? A jak vlastně nyní žijete, když je „všechno ho-
tovo“?
Dá se říci, že ve výrobním závodě nebude nikdy nic ho-

tovo. Několik věcí ze stavby se ještě dnes dokončuje, vzni-
kají nové výrobní technologie, pracovní postupy a vytváří se 
i nový kolektiv pracovníků. 

Za svůj největší úspěch považuji výstavbu nového závo-
du, včetně jeho provozování, a v neposlední řadě i udržení po-
spolité, fungující rodiny. Přeji všem, kteří podnikají, aby se 
jim také dařilo.

Za rozhovor děkuji.
 Ing. František Kruntorád, CSc.

�
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Skupina COOP: 
největší český 

obchodník

O skupině COOP

COOP je obchodní značkou Svazu českých a moravských 
spotřebních družstev, který sdružuje 57 spotřebních druž-

stev, jež provozují maloobchodní a velkoobchodní činnost. 
Kapacita prodejní plochy téměř 3 000 prodejen představuje 
400 000 m2. Spotřební družstva zaměstnávají přes patnáct ti-
síc lidí. Svaz provozuje Manažerský institut COOP, jedenáct 
středních odborných škol a půjčovnu vozidel EUROPCAR 
v České republice.

Spotřební družstva skupiny COOP realizovala v roce 
2008 celkový maloobchodní obrat ve výši 28,6 miliardy ko-
run. Tyto výkony je řadí – z pohledu obchodních skupin – na 
šesté místo v rámci TOP 10 českého obchodu. Meziroční ná-
růst maloobchodního obratu ve výši 5,3 % ukázal, že spotřeb-
ní družstva jsou s to obstát ve vyhroceném konkurenčním 
prostředí českého obchodu. Přitom nadprůměrných výsled-
ků dosáhlo šestačtyřicet družstev; ve dvou družstvech výkony 
stagnovaly a pod úroveň roku 2007 se dostala pouze tři druž-
stva. Bylo dosaženo dalšího růstu produktivity práce, kdy cel-
kový maloobchodní obrat členů skupiny COOP realizovaný 
na jednoho zaměstnance vzrostl o více než 5 %. Pozitivním 
výkonům odpovídá i vývoj průměrné mzdy, která se meziroč-
ně zvýšila o 6,7 %.

Sedm největších družstev, jejichž roční obrat jednotli-
vě překročil hranici jedné miliardy korun, realizovalo téměř 
čtvrtinu celkového maloobchodního obratu skupiny COOP.

Spotřební družstva provozovala v minulém roce 2 938 
prodejen v přímém řízení – z toho 425 prodejen v maloob-

chodních řetězcích COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO,
COOP DISKONT a COOP STAVEBNINY. V řetězcových 
prodejnách byl realizován maloobchodní obrat přes 10 miliard 
korun, což je více než 35 % celkového obratu skupiny COOP. 
Celkový objem potravinářské výroby, kterou provozovalo 
17 spotřebních družstev, činil téměř 370 milionů korun. 

Spotřební družstva – v Čechách již 160 let

Spotřební družstva mají v České republice dlouhou his-
torii. Počátky spotřebního družstevnictví spadají již do roku 
1847, kdy pod názvem Pražský potravní a spořitelní spolek 
bylo založeno první družstvo na našem území. Role spotřeb-
ních družstev byla v jednotlivých etapách vývoje odrazem po-
litického, ekonomického a společenského života země. V dě-
jinách družstevního hnutí, které jsou provázeny hledáním 
vlastní identity, najdeme několik zásadních mezníků, jež blí-
že osvětlují nejen dosažené úspěchy v dobách rozmachu, ale 
i existenční problémy, kterým musela družstva v jednotlivých 
peripetiích svého vývoje nedobrovolně čelit. 

Novodobé dějiny spotřebních družstev v Čechách a na 
Moravě se datují od roku 1989, kdy došlo k úpravě majetko-
vých vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 
ve smyslu zákona č. 42/1992 Sb. Tento časově náročný trans-
formační proces odváděl management družstev od vlastní 
obchodně provozní činnosti a v konečném důsledku měl ne-
gativní ekonomický dopad. V důsledku aplikace tohoto zá-
kona došlo k blokaci družstevního majetku, a to až do doby 
schválení transformačního projektu. Dalším podstatným vli-
vem té doby bylo uplatnění restitučních zákonů, které zname-
naly odevzdat restituentům značnou část majetku. Na dru-
hé straně však tyto zákony neumožnily získat zpět majetek, 
o který družstva přišla po roce 1948. Vývoj spotřebního druž-
stevnictví od roku 1990 byl tedy poznamenán celou řadou 
retardačních vlivů, které v určitých oblastech na dlouhá léta 
ovlivnily ekonomické postavení družstev. V průběhu ekono-
mické transformace a stabilizace začala spotřební družstva 
vytvářet jednotnou podnikatelskou strategii koordinovanou 
Svazem českých a moravských spotřebních družstev, v první 
fázi vymezení činnosti v maloobchodě dochází k restruktura-
lizaci obchodní sítě s následným výrazným útlumem provo-
zování veřejného stravování. 

Od roku 1990 se počet prodejen v přímém řízení druž-
stev snížil o více než 80 %, tj. z původních 16 000 na sou-
časných 2 938. Kromě toho družstva v současnosti dalších 
1 085 maloobchodních prodejen pronajímají. Z celkového 
množství 9 000 hostinců, restaurací a hotelů mají družstva 
v současné době již jen 146 těchto provozoven, z toho 134 
v pronájmu. V první polovině devadesátých let se družstva ori-
entovala především na budování moderních typů obchodních 
jednotek, zejména supermarketů a diskontních prodejen. Po 
roce 1997 dochází k postupnému zakládání maloobchodních 
řetězců různých formátů pod značkou COOP. Na počátku de-
vadesátých let byly založeny dvě nákupní centrály − COOP 
Centrum se sídlem v Praze a COOP Morava se sídlem v Brně, 
které pro družstva zajišťují centrální nákup zboží a služby.

COOP ve světě

V některých vyspělých západních zemích jsou spotřeb-
ní družstva jedničkou potravinářského obchodu. Například 
ve Švýcarsku je to MIGROS, s tím, že druhou největší ob-
chodní skupinou na zdejším trhu je rovněž družstevní pod-
nik − COOP Švýcarsko. Italskému trhu vévodí COOP Italia. 

COOP nejhustší síť – 3 000 prodejen
 400 000 m2 prodejní plochy

P ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e

S K U P I N A CO O P
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Významné postavení má v rámci top dvacítky evropského po-
travinářského obchodu také švédský COOP Norden a britská 
The Cooperative Group, která je pátým největším obchodní-
kem ve Velké Británii s obratem téměř 10 miliard liber. 

Družstva přispívají významnou měrou k výkonnosti 
světové ekonomiky. Podle odhadů Mezinárodního družstev-
ního svazu (MDS) je členem nějakého družstva více než 1 mi-
liarda lidí. Podle OSN družstva zaměstnávají celosvětově na
100 milionů lidí, což je o 20 % pracovních míst více, než do-
hromady vytvářejí všechny nadnárodní společnosti na světě. 

MDS ilustruje ekonomickou sílu a sociální dopady
činnosti družstev prostřednictvím projektu vyhodnocujícím 
ekonomická data 300 největších družstev na světě. Celko-
vý obrat největších tří stovek družstev z nejrůznějších sekto-
rů činil v roce 2004 víc než 1 bilion amerických dolarů, což 
je ukazatel srovnatelný s výkonností 10. největší ekonomiky 
světa − Kanady.

Zaostřeno na kvalitu

Privátní značky
Stále větší důraz klade skupina COOP na privátní znač-

ky, které pro spotřební družstva nakupuje COOP Centrum. 
První řadou produktů, určenou pro zákazníky hledající pře-
devším výhodnou cenu, je COOP Klasik, druhou řadou vlast-
ních výrobků je COOP Premium. Tato značka vznikla ze spo-
lupráce nákupny spotřebních družstev Coop Centrum s jejími 
národními partnery na Slovensku a v Maďarsku. Nově byla 
zavedena značka COOP Quality Standard. 

Novinkou jsou privátní značky zdůrazňující regionál-
ní původ výrobků. Jednota České Budějovice zavádí znač-
ku „Chutná hezky Jihočesky“, která je určena jen pro kvalit-
ní produkty pocházející z oblasti jižních Čech. Jejím cílem je 
představit ty nejkvalitnější produkty a podpořit lokální pro-
dukci. Skupina COOP zvažuje také využití vlastních značek 
vyvinutých zahraničními partnerskými organizacemi např. 
od COOP Italia. Itálie se řadí k zemím s nejrozvinutějším 
podnikáním spotřebních družstev, která mají velmi sofi stiko-
vaný systém vlastních značek, protože jej rozvíjejí již několik 
desítek let.

BioCOOP

Na podzim roku 2007 byl do prodejního sortimentu pro-
dejen COOP zavedeny biopotraviny prodávané pod značkou 
BioCOOP. Potraviny přírodního původu bez chemických pří-
sad charakterizují nejen současný trend zdravého stravování, 
ale také přístup k životnímu prostředí. COOP pružně reagu-

P ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e

OP
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je na stále vzrůstající požadavky svých zákazníků na kvalitu 
a v současné době nabízí ucelenou řadu bioproduktů v nejšir-
ší síti prodejen v ČR. Sortiment biopotravin je průběžně roz-
šiřován a obměňován, přednost mají potraviny od českých 
výrobců. Záměrem je zavést prodej biopotravin ze součas-
ných 450 na zhruba 1 000 prodejen COOP. 

Certifi kát HACCP

V roce 2008 v rámci projektu certifi kace systému kri-
tických v síti prodejen COOP proběhly vnější audity a cca
1 800 prodejen COOP získalo na období 3 let certifikát
HACCP. Prodejny certifi kovaných družstev se navenek pre-
zentují vůči spotřebitelům i dodavatelům vysokou kvalitou 
poskytovaných služeb, veškeré certifi kované prodejny mo-
hou být jednotně označeny samolepkou HACCP. Cílem pro-
jektu jsou bezpečné potraviny a prostředí v prodejnách a spo-
kojený zákazník, který se do těchto prodejen s důvěrou vrací.

Doménou venkov a menší města

Spotřební družstva znají své přednosti, konkurenční 
výhody a zároveň si uvědomují existující a nevyužité rezer-
vy. Vycházeje z dlouhodobých tradic a trendů vývoje českého 
trhu se cíleně snaží přizpůsobit náročným kritériím rozho-
dování nakupujících v maloobchodní síti. Jsou schopna čelit 
konkurenčním tlakům a expanzi ostatních maloobchodních 
řetězců. Ambice družstevního obchodu pro nejbližší budouc-
nost z hlediska uspokojování koupěschopné poptávky jsou 
proto považovány za velmi vysoké. Členská družstva skupi-
ny COOP budou vždy soutěžit v pestrosti nabídky, v úrovni 
prodeje čerstvého zboží co do šíře i hloubky sortimentu a sa-

mozřejmě i v celkové kvalitě poskytovaných služeb. Vycházejí 
tak z dlouholetých tradic a v praxi osvědčených metod a po-
stupů. 

A navíc, po počátečním boomu velkoplošných prodej-
ních formátů začíná do spotřebitelského chování stále vý-
znamněji promlouvat i nový faktor, a to je čas. Spotřebitel si 
začíná stále více uvědomovat a vážit předností obchodu „na 
rohu“ pro drobné každodenní nákupy, který mu šetří čas např. 
pro jeho jiné osobní aktivity. A to je při počtu téměř 3 000 pro-
dejen významnou devizou právě spotřebních družstev.

Spotřební družstva mají nejsilnější pozici na venkově 
a v malých městech. Zde umějí využít spolupráce s místní-
mi dodavateli, což představuje snížení nákladů v logistickém 
řetězci a současně zajišťuje regionální zvyklosti a originalitu 
zboží. Navíc tím, že maloobchodník odebírá zboží místního 
dodavatele, vytváří si kladné vztahy s místní komunitou. Na-
dále chceme provozovat i ty nejmenší prodejny. Je to i z toho 
důvodu, že zahraniční řetězce stále postupují do menších sí-
del a je docela pravděpodobné, že nás tyto malé prodejny bu-
dou v budoucnost i ve větším měřítku než dnes živit. Nebude-
me se již zřejmě soustřeďovat na další expanzi velkoplošných 
prodejních formátů, protože i když dnes tyto prodejny fun-
gují, není to formát prodejny, v němž bychom byli bez rizik 
konkurenceschopní. V malých prodejnách na venkově, v ma-
lých supermarketech, je pro nás budoucnost a zde můžeme 
být stále velmi úspěšní.

Vize skupiny COOP

Za klíčový faktor zvyšování kvality a dalšího rozvoje po-
važuje skupina COOP realizaci nových strategických projek-
tů a služeb pro své zákazníky. Odrazovým můstkem těchto 
nových aktivit se stal projekt VIZE, realizovaný v rámci mar-
ketingového poradenství se společností Blue Strategy. Jde 
o formulaci střednědobé vize družstevního maloobchodu na 
základě nového pohledu a analýzy prodejního potenciálu his-
toricky determinované maloobchodní sítě skupiny COOP. 
Vzhledem k tomu, že se jedná jak o formátově, tak i lokaliza-
cí naprosto specifi ckou a různorodou strukturu téměř 3 000 
prodejen ve více než 2 500 tisících sídelních obcích, bylo tře-
ba nalézt zcela unikátní recept pro její klasifi kaci a kategori-
zaci, kterou by mohli unifi kovaně využívat jednotliví provo-
zovatelé bez ohledu na to, v které části regionu ČR působí.

Na základě rozsáhlého sběru dat a provedených výzku-
mů a jejich odborné analýzy byla jako optimální zvolena me-
toda defi nování jednotlivých tržních situací, v nichž se jednot-
livé prodejny nacházejí, a následné sestavení jejich typologie, 
včetně doporučených kritérií pro zatřídění jednotlivých pro-
dejen do nich. Současně na základě analýzy nákupního cho-
vání typických nakupujících v jednotlivých tržních situacích 
za pomoci metody srovnávání byly vytvořeny doporučené 
„recepty“, které umožní družstvům připravit a realizovat na 
vlastních prodejnách zcela konkrétní opatření pro „méně 
úspěšné“ prodejny. Ve vybraných prodejnách se v současnos-
ti za fi nanční podpory svazu ve spolupráci s marketingovými 
specialisty ze společnosti Blue Strategy realizují pilotní pro-
jekty, sloužící k praktické verifi kaci správného nastavení jed-
notlivých obecných receptů a dlouhodobějšímu vyhodnoco-
vání jejich úspěšnosti v konkrétních podmínkách. 

Jaký má realizace projektu VIZE význam pro jednotlivá 
spotřební družstva? Ve své podstatě se jedná o konkrétní ná-
vod, jak zúročit vybrané kvalitativní ukazatele, které zásad-
ním způsobem ovlivňují úroveň hodnocených prodejen. Je 
praktickým návodem k tomu, jak postupovat u „méně úspěš-
ných“ prodejen v jednotlivých tržních situacích, aby se jejich 

P ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e
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výkonnost zvýšila. A to jak ve vztahu k zákazníkům, tak i po 
stránce jejich vlastní rentability.

Důležité bylo samozřejmě ověřit, jak nás hodnotí naši 
zákazníci, ale zejména pak analyzovat, co jejich hodnocení 
a jakou měrou ovlivňuje. Průzkum ukázal, že většina zákaz-
níků prodejen COOP oceňuje nejvíce dostupnost a polohu 
prodejny a ochotu jejího personálu, uspokojivě je vnímána 
nabídka zboží a služeb a také příjemné prostředí a celková ná-
kupní atmosféra. Na druhé straně nám průzkum umožnil po-
znat i naše rezervy a nedostatky, např. v délce prodejní doby, 
na jejichž odstraňování jsme začali intenzivně pracovat.

Nová identita značky COOP

Družstva se v náročném konkurenčním prostředí stále 
více profi lují jako jednotný integrovaný systém. Tomu odpo-
vídá i projekt postupného sjednocování vizuální identity ex-
teriérů téměř tří tisícovek prodejen pod společnou značkou 
COOP, který se dostává do fi nální fáze a jehož výsledky jsou 
vidět nejvíce. Nové logo je jen součástí dalších změn, které 
vyplývají z posledního vývoje na českém trhu, na něž družstva 
reagují. Z vlastních zkušeností a poznatků víme, že značka 
COOP má ve vyspělých zemích západní Evropy své renomé 
a spotřebitelskou veřejností je vnímána velmi pozitivně. Z to-
hoto faktu jsme vycházeli i v našich koncepčních záměrech 
a přesvědčili jsme o tom i širokou základnu našich členských 
družstev. Svým způsobem demonstruje nové logo a jméno 
i hlubší a transparentnější příslušnost spotřebních družstev 
v ČR k tomuto nadnárodnímu partnerství.

Výsledky výše zmíněného projektu VIZE se staly rovněž 
východiskem při stanovování hodnot značky COOP. COOP si 
váží svých zákazníků a chová se férově i ke svým dodavatelům 
a zaměstnancům. Komunikace těchto hodnot byla základem 
první celoplošné televizní reklamní kampaně skupiny COOP 
vloni na podzim, která byla přijata velmi pozitivně. Díky ce-
lostátnímu působení se nabídka prodejen COOP profi luje jak 
zbožím známých značek od velkých dodavatelů, tak i tradiční-
mi a kvalitními potravinami regionálního charakteru i pestrou 
škálou vlastních značek. COOP si váží tradice, regionálních 
zvyklostí a poctivé práce. To jsou atributy, které vždy patřily 
k silným stránkám družstevních prodejen. Skupina COOP
zvolila pro podporu komunikace značky slogan: „COOP. 
Všechno dobré.“, kterým chceme vyjádřit přátelskou atmosfé-
ru, vztah k zákazníkům i fi lozofi i podnikání skupiny COOP.

Služby COOP

Dalším strategickým záměrem spotřebních družstev je 
realizace projektu „Služby COOP“, který si klade za cíl na-
bídnout zákazníkům v co nejširší síti prodejen COOP služby 
s přidanou hodnotou, jakými je např. dobíjení mobilních te-
lefonů, prodej dárkových karet, placení složenek, cashback 
apod.). V současné době probíhá technicko-organizační pří-
prava projektu, jako jsou nákupy odpovídajících terminálů 
pro jednotlivé prodejny, proškolování personálu apod. Stra-
tegie skupiny COOP je zaměřena především na zlepšení 
a rozšíření služeb pro zákazníky a zvýšení účinnosti jednotné, 
centrálně koordinované komunikace. 

Zlatý Dukát 2009

Skupina COOP se v poslední době těší velkému zájmu 
médií a díky svým rozvojovým programům se může pyšnit 

několika významnými oceněními. K těm nejprestižnějším pa-
tří ocenění Zlatý Dukát, které uděluje časopis Moderní ob-
chod společnosti, která ve své každodenní práci dokazuje 
dobrý přístup jak k dodavatelům, tak k zákazníkům. Hodno-
tícím kritériem nejsou pouze kvantitativní hlediska, ale velký 
důraz je kladen i na kvalitativní ukazatele. V rámci 14. roč-
níku ocenění Zlatý dukát byla skupina COOP vyhodnocena 
jako nejlepší společnost v kategorii „český obchod“. Oceně-
ní, kterému předcházelo tříleté období tvrdé práce na řadě 
nových projektů, bylo uděleno skupině COOP na základě vý-
běru nezávislé poroty, která se skládá z odborníků a význam-
ných osobností působících ve sféře obchodu a jeho dodava-
telů. „Zákazník by se měl v prodejně cítit jako doma, mezi 
svými.“ Tak lze zjednodušeně charakterizovat fi lozofi i spo-
třebních družstev, která v souladu s marketingovou studií 
„Vize družstevního maloobchodu“ sází z dlouhodobého hle-
diska na fi lozofi i přátelského, domácího obchodu, který je zá-
kazníkům na blízku.

COOP a vývoj českého obchodu

Minimálně posledních pět let očekáváme, že perma-
nentně trvající expanze zahraničních obchodníků na českém 
trhu opadne z důvodu jeho nasycení všemi možnými formá-
ty prodejen. Zatím se tak děje jen velmi pozvolna. Charak-
ter českého retailu se postupně mění např. tím, že dochází 
k předvídané koncentraci obchodu, kdy některé zavedené 
značky z trhu mizí nebo mění své majitele. Některé řetězce – 
a týká se to i nadnárodních společností z první globální ligy − 
odcházejí, protože své dlouhodobé obchodní cíle nedokázaly 
z nejrůznějších důvodů naplnit, jiné přicházejí. 

Samozřejmě pronikání zahraničních obchodních řetěz-
ců s menšími formáty prodejen do stále menších sídelních 
měst je pro domácí obchodníky tvrdou výzvou. Konkuren-
ce přitvrzuje, s touto realitou se musíme vyrovnat. Nemohu 
hovořit za všechny české nezávislé obchodníky, pokud však 
jde o skupinu COOP, především poslední dva roky jsme tvrdě 
pracovali v mnoha oblastech, abychom si své pozice přede-
vším na české a moravském venkově minimálně udrželi. Vý-
stupy z rozsáhlé marketingové studie, na které jsme pracovali 
téměř celý rok 2007 a na níž zakládáme vize dalšího rozvoje 
prodejen COOP, hovoří nejen o rezervách v růstu intenziv-
ním, ale i extenzivním. 

Zdeněk Juračka, předseda SČMSD
a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

�

P ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e
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V Pivovaru
Svijany

se vaří pivo
již 445 let

Pivovar ve Svijanech je podle dostupných historických 
dokumentů jeden z nejstarších pivovarů na našem 

území. Pivo se zde začalo vařit v roce 1564. Již několi-
krát stál pivovar před svým uzavřením, a to i v nedávných
letech. Velkou zásluhu na obnovení jeho slávy má jeho

předešlý ředitel pan František Horák (na snímku vle-
vo), v jehož šlépějích současný ředitel Ing. Radim Havlík 
(vpravo) pokračuje. 

V posledních deseti letech bylo do modernizace pivo-
varu Svijany investováno 350 milionů korun. Kapacita le-
žáckých sklepů se zvýšila několikanásobně, nyní se plní pivo 
na moderních stáčecích linkách, a to jak při plnění lahví, tak 
sudů. A toto úsilí neustává a další modernizace pivovaru jsou 
již naplánovány. 

Rozhodující pro oblibu piva je jeho kvalita. A na tu „Svi-
janští“ pamatují neustále. Obliba piva ze Svijan překračuje 
rámec okolí a kraje a je známa po celém území naší republi-
ky. Pivo z Pivovaru Svijany je tradiční, ryze české pivo vyrábě-
né z kvalitní vody a surovin, a to „klasickým“ technologickým 
postupem. Jeho princip je dvojí kvašení a dlouhodobé zrání 
v ležáckých tancích. Velmi podstatným jakostním argumen-
tem je jeho „živost“. Je to pivo bez chemického ošetření a na 
trh se dodává bez tepelného ošetření po jeho výrobě – tedy 
bez pasterace. 

Sortimentní nabídka Pivovaru Svijany, a. s.

� Svijanská Desítka
� Svijanský Máz – „jedenáctka“
� Svijanský Rytíř – „dvanáctka“
� Svijanský Kníže – „světlá třináctka“
� Svijanská Kněžna – „tmavá třináctka“
� Baron – „patnáctka“
� Svijanský Vozka – „nealko pivo“
� Svijany Fitness – „lehké pivo“ �
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www.mojelucina.cz

 

Light
 výrobky 

z Povltavských 
mlékáren

Lučina linie s vlákninou

Od února se začala vyrábět vylepšená Lučina Linie. 
Spotřebitelkám, které dbají na zdravý životní styl, je 

nabídnut další benefi t – kromě sníženého obsahu tuku, 
je výrobek taktéž obohacen o vlákninu. 

Tato receptura se opravdu velmi povedla!

www.mojelucina.cz

Štíhlejší Pepa

Sedlčanský Pepa do nového roku zeštíhlel. Vý-
robek je nyní ještě více odlehčený při zachování všech 
chuťových vlastností typických pro předchozí Herme-
lín Figuru. Změna o 30 % méně tuku je nyní na obale 
komunikována upraveným logem a novou upoutávkou 
„ještě lehčí...“. 

www.sedlcansky.cz 

Povltavské mlékárny, a.s.
Církvičská 240

264 01 Sedlčany
e-mail: info@povltavskemlekarny.cz

www.povltavskemlekarny.cz 
�

Povltavské mlékárny, a.s.
Církvičská 240

264 01 Sedlčany

www.sedlcansky.cz y

P lt ké léká
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Fytosteroly
– součást funkčních 

potravin

Zdravá výživa i správné stravovací návyky se sále více do-
stávají do podvědomí spotřebitelů. Lidé žijí déle a chtějí 

také déle zůstat aktivní. Nové trendy se snaží zachytit výrobci 
potravin a potravinových doplňků a uspokojovat nově vzni-
kající potřeby zákazníků.

Výše jmenované se týká i mléčných výrobků, které jsou 
z výživového hlediska velmi pozitivně hodnoceny. Mléčný tuk 
obsažený v těchto produktech, jakožto tuk živočišného půvo-
du, obsahuje poslední dobou stále častěji diskutovaný chole-
sterol (obr. 1).

Cholesterol je samozřejmě pro lidský organizmus na-
prosto nezbytný a je organizmem syntetizován a také přijí-
mán ve stravě. Vyskytuje se hlavně v potravinách živočišné-
ho původu, jako jsou vejce, mléko, maso, sýry, živočišné tuky 
a produkty z nich.

Obr. 1   Cholesterol

Je-li stravou přijímáno příliš velké množství choleste-
rolu, může dojít ke zvýšení hladiny LDL cholesterolu v krvi 
a následně ke vzniku chorob krevního oběhu (ateroskleróza). 
Oxidační produkty cholesterolu, tzv. oxysteroly (hydropero-
xidy, epoxidy, ketony, trihydroxyderiváty), představují ještě 
větší riziko vzniku aterosklerózy než cholesterol. Snadno vy-
tvářejí nerozpustné sloučeniny s bílkovinami krevní plazmy, 
a mohou tak tvořit usazeniny, které způsobují aterosklerózu. 
K oxidaci dochází nejen při skladování, ale je také katalyzová-
na zvýšenou teplotou.

V poslední době se na trhu objevily výrobky (např. mar-
garíny, rostlinná másla), které osahují steroly, zabraňující 
vstřebávání cholesterolu do krevního oběhu. Studie potvrdi-
ly, že rostlinné steroly (fytosteroly) inhibují vstřebávání cho-
lesterolu z tenkého střeva. Konzumací takových potravin

dochází ke snížení LDL cholesterolu a celkového cholestero-
lu v krevním oběhu, zatímco hladina frakce HDL se nemění.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty (%) vstřebávání nejčas-
těji se vyskytujících rostlinných sterolů

Tabulka:     Vstřebatelnost nejčastěji se vyskytujících
sterolů
Sterol Vstřebatelnost 

Cholesterol 40−50 %
Kampasterol 12−16 %

Sitosterol 4−5 %
Sitostanol <0,5 %

Steroly jsou hlavní skupinou steroidů. Steroidy jsou do-
provodné látky lipidů a řadíme je do skupiny sloučenin ozna-
čovaných jako isoprenoidy. Základní skelet steroidů tvoří 
nasycený tetracyklický uhlovodík steran (obr. 2). Základní 
stuktura všech steroidních látek se skládá ze tří šestičlenných 
kruhů a jednoho pětičlenného kruhu.

Obr. 2   Steran

Obr. 3   β-sitosterol

Rostlinné steroly, jako jsou sitosterol (obr. 3), kam-
pasterol a stigmasterol, které se nejčastěji vyskytují v rostli-
nách, jsou nenasycené. Rostlinné stanoly (např. sitostanol) 
vzniknou hydrogenací rostlinných sterolů. V přírodě se vy-
skytují rostlinné steroly ve volné i esterifi kované formě. Zís-
kávají se z různých jedlých olejů, např. řepkový, sojový či slu-
nečnicový. Hlavním zdrojem stanolů v potravě jsou pšenice, 
žito a kukuřice.

Studie dokázaly, že sitostanol, nasycená forma sitoste-
rolu, je nejúčinnější rostlinný sterol v inhibici vstřebávání 
cholesterolu. Sitosterol redukuje vstřebávání cholesterolu 
z 50 %, zatímco sitostanol z 85 %.

Výhodou sitostanolu je, že se téměř nevstřebává v po-
rovnání s ostatními rostlinnými steroly.

Fyzikální vlastnosti rostlinných sterolů a stanolů ome-
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zují jejich použití v potravinách. Jedná se o krystalické látky 
s vysokým bodem tání (stanoly 140−150 °C). Tento problém 
vyřešila esterifi kace sterolů nebo stanolů s mastnými kyseli-
nami, obsaženými v rostlinných olejích. Esterifi kace přemě-
ní krystalické stanoly na estery, mající vlastnosti podobné 
tukům. Takto může být optimální množství stanolů, potřeb-
ných k inhibici vstřebávání cholesterolu, lépe začleněno do 
potraviny bez vlivu na její chuť.

Firma AarhusKarlshamn nabízí řešení v podobě výrob-
ku Vividol T. Jedná se o směs obsahující estery rostlinných 
sterolů a stanolů v řepkovém oleji. Poměr sterolů a řepkového 
oleje je 30/70 %. Z toho je cca 46 % esterů sterolů a stanolů:

β-sitosterol
kampasterol
stigmasterol
β-sitostanol
kampastanol
brassikasterol
a 3 % volných sterolů.

Vividol T je tedy určen do funkčních nebo tzv. potravin 
s přidanou hodnotou. S tím souvisí také obsah ω-3 mastných 
kyselin (18 : 3 ALA). Vividol T neobsahuje žádné emulgátory 
ani jiná aditiva a nevyžaduje žádnou speciální technologii při 
zpracování a produkci funkčních potravin.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás kontak-
tujte na uvedené adrese, telefonních číslech nebo e-mailové 
adrese.

AarhusKarlshamn Czech Republic spol. s r. o.

Václavské nám. 64, 111 21 Praha 1

tel./ fax: +420 222 210 406, +420 222 212 087
mobil: +420 602 451 305; +420 602 145 090

e-mail: info.cz@aak.com

www.aak.com

�

AarhusKarlshamn Czech Republic spol. s r. o.
P. O. Box 263, 111 21 Praha 1, Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1

Tel./Fax.: +420 222 212 087; +420 222 210 406, mobil: +420 602 451 305; +420602 145 090
E-mail: info.cz@aak.com,  www.aak.com

”The fi rst choice
for value-added

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

  Tuky pro čokoládovenský 
a cukrovinkářský průmysl

  Tuky pro mlékárenský 
průmysl – DFA alternativy 
mléčného tuku

  Tuky pro kosmetický 
a farmaceutický průmysl

  Tuky pro výrobu krmných 
směsí a technické oleje

  Poradenská služba 
v oblasti technologie 
procesů výroby 
a zpracování rostlinných 
tuků a olejů
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Zelinářská unie 
Čech a Moravy, o.s. 

Ing. RADEK SMOTLACHA,
 TAJEMNÍK ZELINÁŘSKÉ UNIE ČECH A MORAVY

Zelinářská unie Čech a Moravy, občanské sdružení, je 
dobrovolným profesním sdružením pěstitelů polní a rych-

lené zeleniny. 
Tato organizace prosazuje zájmy prvovýroby ve vzta-

hu k orgánům státní správy na různých úrovních řízení včet-
ně MZe ČR, SZIF, ČSÚ, MZ ČR, SZPI, AK ČR, SRS atd., ja-
kož i profesním nevládním orgánům EU − COPA a COGECA 
v Bruselu. Sjednává a koordinuje spolupráci se zahraničními 
partnery, kteří v rámci různých vládních i mimovládních pro-
gramů organizují pro ČR krátko- a střednědobé programy 
s cílem zvýšit odbornou úroveň prvovýrobců nebo snížit ne-
gativní vliv zelinářské produkce na životní prostředí a zvýšení 
bezpečnosti potravin. Shromažďuje data a údaje od pěstitelů 
zeleniny s cílem získané údaje statisticky vyhodnocovat a po-
skytovat výsledky takových šetření jak členům ZUČM, tak 
i orgánům státní správy a jimi pověřených institucí. Pro or-
gány státní správy zpracovává odborné studie, odhady a pro-
gnózy vycházející z šetření u pěstitelů nebo ze systému stá-
lých respondentů. 

Organizuje vzdělávání členů pořádáním školení, semi-
nářů, dnů nové techniky, instruktáží, odborných exkurzí a vý-
stav. Zajišťuje pro členy výběr odborných informací z domácí-
ho i zahraničního odborného tisku. Pořádá a podporuje akce 
vedoucí k propagaci spotřeby zeleniny. 

Provozuje vlastní webovou stránku, kde zveřejňuje in-
formace odborné (předpisy, odbytové ceny, spotřebitelské 
ceny, novinky), informace převzaté, odkazy, inzerci, dlou-
hodobé i krátkodobé předpovědi počasí, vyhodnocuje prů-
běh počasí s cílem odhadnout začátek náletu škůdců a rozvoj 
chorob, populárními formami informuje a propaguje spotře-
bu čerstvé domácí zeleniny u konečných spotřebitelů apod. 
a provozuje a využívá tento způsob rychlé komunikace k pro-
pagaci ZUČM a zájmů členů jak v národním, tak i mezinárod-
ním měřítku.

Organizace má sídlo v Olomouci, městě, které bylo po 
dlouhé časy pro zelináře centrem nových poznatků a informa-
cí z oboru. Tou zásobárnou a líhní dobrých rad byl Výzkum-
ný ústav zelinářský, který v tomto městě působil po dlouhou 

řadu let. V bouřlivé době po revoluci byl k 31. 1. 1995 jedním 
rychlým rozhodnutím zrušen. Záhy se ukázalo, že taková in-
stituce může dlouhodobě chybět v prostředí, kde právě zna-
lost nových informací může být rozhodující v tvrdém konku-
renčním boji. V okolních zemích vidí naši pěstitelé, jak cenné 
služby poskytují tamním zemědělcům výzkumné organizace. 
Náprava chybného rozhodnutí v naší zemi a znovuzrození vý-
zkumné instituce, která by vzniklou mezeru zacelila, však je 
daleko pomalejším procesem. V současné době je založeno 
samostatné Oddělení zelenin a speciálních plodin Olomouc 
při Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., v Praze-Ruzy-
ni. Probíhají přípravné práce na vzniku Centra regionu Haná 
pro biotechnologický a zemědělský výzkum, na které by mělo 
být z fondů EU vyčleněno 2070,68 mil. eur. Budeme tedy 
všichni doufat v kladný výsledek.

Současná zelinářská velkovýroba se potýká velmi často 
s potížemi při odbytu svého zboží. Tyto jsou způsobeny cho-
váním obchodních řetězců, kdy obchodníci nakoupí za nej-
nižší možnou cenu od výrobců a vzápětí nasadí tak vysoké 
ceny pro konečného spotřebitele, že se významně zpomalí od-
byt. Zboží pak tráví zbytečný čas v nechlazených prostorách 
zeleninových pultů prodejen, kde chybí soustavná péče per-
sonálu o stav a vzhled nabízené zeleniny. To těžko snáší pěs-
titel, který musí celý proces od sklizně až po předání zboží do 
centrálního skladu řetězce absolvovat za přísných hygienic-
kých podmínek a v permanentně chlazeném prostředí. Dodá 
čerstvé zboží s dokonalou dohledatelností, v kontrolované 
kvalitě, správně označené a přizpůsobené požadované nej-
nižší ceně v regionu. Při prohlídce prodejny se spolu s ostat-
ními zákazníky dívá v regálech na předražené zboží bez ozna-
čení, nebo záměrně klamně označené. Zelenina je ve stavu, 
který odpovídá zacházení s ní, absolvovala už vysypání na 
hromadu, pobyt několika dnů při teplotě kolem dvaceti stup-
ňů a přebírání několika desítek zákazníků. 

Někdy obchodníci kvůli ceně dají přednost zboží z ostat-
ních členských států. Zahraniční dodavatelé ovšem nepřive-
zou čerstvé zboží na jednodenní potřebu, jak je to vyžadováno 
po nás, ale množství po kamionech. Pak se znovu násobí pro-
blémy popsané výše. 

Zboží v těchto konkurenčních zemích však není vypěs-
továno za podmínek srovnatelných s podmínkami v České 
republice. Velmi často se rozdíl týká ceny pracovní síly, kdy 
naši kolegové a současně konkurenti mají nesrovnatelně niž-
ší odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daně 
z příjmu u sezonních zaměstnanců. Dále naše předpisy hygie-
nické a pracovně-právní jsou často daleko přísnější. Toto už 
není vinou obchodních řetězců, ale spíše špatně sjednanými 
podmínkami pro přistoupení k EU a špatně nastaveným sys-
témem odvodu daní.

Jednou z možných cest k odlišení kvality je systém pro-
dukce zeleniny s použitím postupů šetrných k životnímu pro-
středí se zkratkou „IPZ“ a následujícím označením.
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Integrovaný systém produkce zeleniny (IPZ) je produk-
ce zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky 
přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vstupy agro-
chemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky. Řadí se mezi 
konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje sníže-
ní rizika přehnojování půdy a racionálnější využívání živin. 
V integrovaném systému produkce zeleniny se do výrobního 
procesu zapojují ekologicky a ekonomicky přijatelná opatře-
ní, která usměrňují pozitivně kvalitu zeleniny se zvláštním 
zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek. Jde tedy 
o alternativní postupy k metodám, které podle dosaženého 
stupně poznání zvyšují ekologická a hygienická rizika výro-
by zeleniny. Zelenina vypěstovaná v systému IPZ podléhá 
systematické kontrole nezávislého kontrolního orgánu. 
Ochranná známka IPZ byla registrována Úřadem průmyslo-
vého vlastnictví ČR a pěstitelé zeleniny, kteří splní podmín-
ky Pravidel pro IPZ, mohou pak touto ochrannou známkou 
označovat své produkty jako jakostní a zdravou zeleninu. 

Věříme, že současná krize pomůže ukázat některé mož-
nosti, které byly přehlíženy. Každoročně rostoucí vysoce pa-
sivní saldo zahraničního obchodu s čerstvou zeleninou nemu-
sí být tak přehlíženo, když si uvědomíme některé souvislosti. 
Dováží se zboží, které vytvořilo v zemi výroby mnoho pracov-
ních míst, jejich pole byla kulturně obdělávána a dopravou 
k odběrateli na několik stovek kilometrů daleko se zbytečně 
zatížilo životní prostředí a ztratila se kvalita zboží, daná čer-
stvostí. Nejekologičtější je vyrobit zeleninu v místě spotře-
by a tuto možnost si sami ztrácíme. Doufejme, že i tentokrát 
bude platit: „Všechno zlé je pro něco dobré.“

www.zelinarska-unie.cz
�

ZÁTKOVY VAJEČNÉ TĚSTOVINYpř íloha století
www.zatka .cz
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Nutriční
označování potravin 

– nová směrnice 
Evropských 

společenství
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE, 
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA 

BRNO

Nutriční označování potravin je obsahem nově přijaté 
Směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 2008, 

kterou se mění Směrnice Rady 90/496/EHS o nutričním 
označování potravin, pokud jde o doporučené denní dáv-
ky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a defi ni-
ce. Původní směrnice z roku 1990 se mění v částech defi nice 
vlákniny (doplnění přílohy II), v článku 5 se doplňují převod-
ní faktory pro polyalkohol erythritol, včetně změny přílohy I
týkající se vitaminů a minerálních látek, včetně stanovení 
významného množství.

Vláknina ve Směrnici Komise 2008/100/ES

(Příloha II Defi nice materiálu představujícího vlákninu 
a analytické metody podle čl. 1 odst. 4 písm. j)

Ve vztahu k předpisům ES, zejména Směrnici Rady 
90/496/EHS a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1924/2006, je nezbytné stanovení defi nice vlákni-
ny. Vláknina a její úloha je v úvodním ustanovení charakte-
rizována jako tradičně konzumovaná ve formě rostlinného 
materiálu a má jeden nebo více prospěšných fyziologických 
účinků. Jde např. o zkrácené doby průchody střevy, zvýše-
ní objemu stolice, zkvasitelnost mikrofl órou tlustého stře-
va, snižování celkového krevního cholesterolu, snížení hladi-
ny LDL cholesterolu, snížení postprandiální krevní glukózy 
nebo snížení hladiny krevního inzulinu. Současně se uvádí, 
že nejnovější vědecké důkazy dokládají, že podobných pro-
spěšných fyziologických účinků lze dosáhnout prostřednic-
tvím dalších uhlíkových polymerů, které nejsou stravitelné 
a v přijímané potravě se přirozeně nevyskytují.

Vlastní defi nice vlákniny je obsahem ustanovení přílo-
hy II Směrnice. Vlákninou se rozumí uhlovodíkové polyme-
ry se třemi nebo více monomerními jednotkami, které nejsou 
stráveny ani vstřebávány v tenkém střevu lidského organis-
mu a náleží do těchto kategorií:
–  jedlé uhlovodíkové polymery přirozeně se vyskytující v při-

jímané potravě,
–  jedlé uhlovodíkové polymery, které byly získány z potrav-

ních surovin fyzikálními, enzymatickými nebo chemický-
mi prostředky a které mají prospěšný fyziologický účinek 
prokázaný obecně uznávanými vědeckými poznatky,

–  jedlé uhlovodíkové polymery, které mají prospěšný fyzio-
logický účinek prokázaný obecně uznávanými vědeckými 
poznatky.

Defi nice vlákniny je doplněna v souladu s defi nicí Co-
dex Alimentarius a prohlášením o potravní vláknině vydané 
6. července 2007 vědeckou komisí pro dietetické výrobky, vý-
živu a alergie při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin. 
Akceptována je i návaznost na příslušná ustanovení Naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne
20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při 
označování potravin, kde se stanoví podmínky pro výživová 
tvrzení „zdroj vlákniny“ a „s vysokým obsahem vlákniny“.

Vitaminy a minerální látky
ve Směrnici Komise 2008/100/ES

(Příloha I Vitaminy a minerální látky, které mohou být uvá-
děny a jejich doporučené denní dávky /RDA/)

V příloze I jsou prezentovány vitaminy a minerální lát-
ky, jejich doporučené denní dávky (tzv. RDA) a současně je 
defi nováno tzv. významné množství.

Vitaminy a minerální látky, které mohou být uváděny, 
a jejich doporučené denní dávky (tzv. RDA) se v řadě hod-
not a parametrů mění ve srovnání s předcházející Směrnicí 
Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označo-
vání potravin. 

Hodnoty doporučených denních dávek jsou změněny 
následovně – některé jsou doplněny, ale změny jsou prove-
deny i v hodnotách konkrétních látek ve smyslu jejich zvýše-
ní nebo snížení. Z minerálních látek je doplněn draslík, chlor, 
měď, mangan, fl uor, selen, chrom a molybden. Z vitaminů je 
doplněn vitamin K. Ve vztahu k vitaminům se jedná o zvýšení 
hodnot pro vitamin E, C, B12 a biotinu. Snížení hodnot se týká 
thiaminu, ribofl avinu a niacinu.
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Konkrétní hodnoty uvádí následující tabulka.

Tabulka:   Hodnoty doporučených denních dávek

Vitamin Hodnota Minerální 
látka Hodnota

Vitamin A (µg) 800 Draslík 
(mg) 2000

Vitamin D (µg) 5 Chlor (mg) 800

Vitamin E (mg) 12 Vápník 
(mg) 800

Vitamin K (µg) 75 Fosfor (mg) 700
Vitamin C (mg) 80 Hořčík (mg) 375
Thiamin (mg) 1,1 Železo (mg) 14
Ribofl avin (mg) 1,4 Zinek (mg) 10
Niacin (mg) 16 Měď (mg) 1

Vitamin B6 (mg) 1,4 Mangan 
(mg) 2

Kyselina listová (µg) 200 Fluor (mg) 3,5
Vitamin B12 (µg) 2,5 Selen (µg) 55
Biotin (µg) 50 Chrom (µg) 40
Kys. pantothenová 
(mg) 6 Molybden 

(µg) 50

Jod (µg) 150

Zdroj údajů 

Příloha I Směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. říj-
na 2008, kterou se mění Směrnice Rady 90/496/EHS o nutrič-
ním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, 
převodní faktory pro energetickou hodnotu a defi nice In Úřed-
ní věstník Evropské unie L 285, 29. 10. 2008, s. 9−12.

U doplněných minerálních látek jde např. o selen, kte-
rý se uplatňuje ve výživě ve vztahu k antioxidačnímu působe-
ní. Obdobnou aktivitu vykazuje např. zinek a mangan, které 
jsou v propojení na enzymatickou aktivitu superoxiddismu-
tasy. U draslíku je aktuální jeho postavení ve vztahu k preven-
ci kardiovaskulárních onemocnění. 

Obdobně lze charakterizovat i role chloru, vápníku, 
fosforu, hořčíku, železa, mědi, fl uoru, chromu, molybdenu 
a jodu ve vztahu k jejich poslání ve výživě. Svoji významnou 
a nezastupitelnou úlohu plní i vitaminy rozpustné ve vodě 
i v tucích. Aktuální jsou otázky vztahu vitaminu D a vápníku, 
otázka vitaminu A a E ve vztahu k antioxidačnímu působení, 
ale i vitaminu C a dalších prezentovaných vitaminů.

Ve vztahu k defi nici tzv. významného množství je de-
fi nován vztah při stanovení významného množství, má být 
uvažováno 15 % doporučené dávky uvedené v příloze I, ob-
sažených ve 100 g nebo ve 100 ml nebo jednom balení, pokud 
toto balení obsahuje pouze jednu porci.

Polyalkohol erythritol
ve Směrnici Komise 2008/100/ES

U tohoto polyalkoholu jde o změnu ve vztahu ke stano-
visku Vědeckého výboru pro potraviny ze dne 5. srpna 2003, 
kdy bylo konstatováno výborem, že energie poskytovaná ery-
thritolem je nižší než 0,9 kJ/g (méně než 0,2 kcal/g), a je pro-
to žádoucí přijmout vhodný převodní faktor pro energetickou 
hodnotu. V tomto smyslu se článek 5 odst. 1 Směrnice Ko-
mise 2008/100/ES doplňuje o erythritol o 0 kcal/g – 0 kJ/g 
a také o vlákninu 2 kcal/g – 8 kJ/g.

Závěrečná ustanovení

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní před-
pisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do
31. října 2009.

Související právní předpisy

Směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 
2008, kterou se mění Směrnice Rady 90/496/EHS o nut-
ričním označování potravin, pokud jde o doporučené den-
ní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a de-
fi nice (Úřední věstník Evropské unie, L 285, 29. 10. 2008, 
s. 9−12).

Směrnice Rady 90/496/ES ze dne 14. září 1990 o nu-
tričním označování potravin (Úřední věstník Evropské unie,
L 276, 6. 10. 1990, s. 40).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/
2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin (Úřední věstník Evropské 
unie, L 12, 18. 1. 2007, s. 3).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/
2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a mine-
rálních látek a některých dalších látek do potravin (Úřední 
věstník Evropské unie, L 404, 30. 12. 2006, s. 26).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2002/
46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se doplňků stravy (Úřední věstník 
Evropské unie, L 183, 12. 7. 2002, s. 51).

 �

PARTNEŘI PROJEKTU

Výstaviště Praha Holešovice • Denně 11 – 20 hodVýstaviště Praha Holešovice • Denně 11 – 20 hod
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Střední škola 
zemědělská 

a potravinářská, 
Klatovy 

Ing. VLADISLAV SMOLÍK,
ŘEDITEL ŠKOLY

Naše škola, dříve Střední zemědělská 
škola, Klatovy, nyní Střední ško-

la zemědělská a potravinářská, Klato-
vy, je jedna z nejstarších svého druhu, 
vznikla v roce 1872. Po celou svoji exis-
tenci se snaží vzdělávat a vychovávat 
odborníky pro zemědělství a potravi-
nářství. Změny posledních let přinutily 

i naši školu k reakci na nové podmínky. Střední škola země-
dělská a potravinářská, Klatovy, vznikla v roce 2005 slouče-
ním Střední zemědělské školy, Klatovy, a Středního odborné-
ho učiliště potravinářského a služeb, Klatovy.

Historie školy

První podnět k založení hospodářské školy vyšel z Hos-
podářského spolku klatovsko-plánického na schůzi výboru 
dne 20. 4. 1869. Hospodářská škola byla otevřena 20. října 
1872 v Beňovech na statku dr. Romana Hrušky. Výuka byla 
dvouletá, školní rok trval od počátku října do poloviny čer-
vence. Praxe byla vykonávána na propůjčeném hospodářství 
dr. Hrušky v Beňovech. Poněvadž škola slibovala budoucí roz-
květ a její umístění v Beňovech nepostačovalo, přestěhoval se 
ústav počátkem příštího školního roku do Klatov. Praxi žáci 
dále vykonávali na statku v Beňovech. 12. února 1883 se ško-
la stěhovala z nezdravých a stísněných prostor do nové škol-
ní budovy v Nádražní ulici č. 52. Klatovská obec propůjčila 
školní budovu bezplatně. Byl pořízen nový nábytek do uče-
ben, založena knihovna, hospodářsko-muzejní sbírky, oreb-

ní a stodolní nářadí, chemická laboratoř. Od obce klatovské 
byla opatřena luka a pole o výměře 4,5 ha. Zde byly založeny 
školky, pokusná pole, vrbovna a botanická zahrada. Od roku 
1883 ústav nesl název Rolnicko-mlékařská škola, první toho-
to druhu u nás.

První vlastní školní statek získala škola roku 1895, kdy 
pro ni bylo zakoupeno tzv. Hubertovské hospodářství o vý-
měře 13,5 ha na Plánickém předměstí. Na prostranství byly 
vystavěny: stodola, kůlna, kravín, řezárna, konírna, byty pro 
čeleď, k nádvoří patřila zelinářská zahrada.

Od roku 1896 se škola rolnicko-mlékařská přeměnila na 
rolnickou. Žáci mimo teoretické předměty, které zahrnova-
ly nejrůznější obory zemědělské, lesnické, přírodoznalecké 
a všeobecně vzdělávací předměty, vykonávali také zeměděl-
skou praxi. 

Učili se rukodělné práce: provaznické, košíkářské, ko-
lářské, pletařské, sedlářské a zúčastňovali se naučných vy-
cházek do nejrůznějších závodů, velkostatků, přírodně i kul-
turně zajímavých míst, podíleli se na výstavách. Základní 
metodou vyučování byla srozumitelná přednáška doplněná 
otázkami, opakováním a demonstrací.

O prázdninách v roce 1902 se nastěhovala škola do své 
nové budovy v Klatovech. Tím se dostalo konečně škole po
30 letech provizoria a po mnohém stěhování důstojného 
umístění. Hospodářství, které škole patřilo, mělo 20,24 ha 
polí. Roku 1910 byla dosud kuratoriální škola převzata do 
zemské správy a od té doby až do roku 1918 nesla jméno Krá-
lovská česká zemská rolnická škola. Pro bližší porovnání hos-
podaření školního statku v této době slouží několik následu-
jících údajů: výnos pšenice 3,15 t, ječmene 3 t, řepy krmné
60 t, brambor 14,2 t, sena lučního 4,15 t.

Pro velký zájem žactva o střední hospodářské školy žá-
daly místní instituce o přeměnu klatovské rolnické školy na 
střední hospodářskou školu. 19. srpna 1918 byla zřízena 
Zemská střední hospodářská škola. Byla koncipována jako 
tříletá s maturitou. 

Již v roce 1875 byla při škole zřízena meteorologická 
stanice, která se v roce 1912 stala meteorologickou stanicí
3. řádu jako odbočka Ústředního ústavu meteorologického 
ve Vídni. Od 16. ledna 1921 působila jako stanice 1. řádu, za-
sílající denně telegrafi cké zprávy Ústřednímu ústavu do Pra-
hy. Od roku 1921 byla proměněna tříletá střední hospodář-
ská škola v typ čtyřletý.

Od 1. března 1921 byla při Střední hospodářské škole 
zřízena státní výzkumná zemědělská stanice. Tím tři již exis-
tující stanice přešly do státní správy a k nim byly přidány ješ-
tě dva obory. Takže součástí stanice bylo pět samostatných 
oddělení: meteorologické, pro výrobu rostlinnou, fytopato-

Ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy,
 Ing. Vladislav Smolík

Historická fotografi e školy, tehdy rolnické z roku 1902
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logické, zootechnické a mlékařské, agrochemické. Správ-
cem každého oddělení byl profesor zdejší školy.

Doba okupace poznamenala a zpomalila vývoj školy. 
Týdenní počet hodin němčiny byl zvýšen na 6 hodin, češtiny 
snížen na 2 hodiny. Byl zaveden nový předmět − nauka o říši. 
Přijímací zkoušky se konaly i z němčiny, která se stala prv-
ním maturitním předmětem. Mnoho učebnic bylo zakázá-
no, mnoho zrevidováno a upraveno. 29. května 1940 skončil 
školní rok na zemské jednoroční hospodyňské škole a budo-
va byla postoupena vojenským účelům. V září 1944 zabrali 
Němci budovu Vyšší hospodářské školy na lazaret. Vyučo-
valo se pouze ve čtvrtém ročníku. Ostatní ročníky byly zavře-
ny a žáci nasazeni na nejrůznější práce. Po osvobození začal 
nový školní rok 16. srpna 1945 v uvolněné atmosféře a nově 
vymalované budově. Ve všech ročnících, kromě prvního, se 
vyučovalo zkráceně podle mimořádných osnov, takže žáci 
absolvovali za jeden rok dva ročníky. 

Počet tříd se postupně zvyšoval. Od roku 1952 škola 
získala pojmenování Zemědělská technická škola, později 
byla přejmenována na Střední zemědělskou technickou ško-
lu. V průběhu 50. let byla škola specializována nejdříve na 
obor ekonomický a chovatelský, pak pěstitelský a chovatel-
ský, později byl zaveden všeobecný směr pěstitel-chovatel. 

V roce 1962 škola místo původního školního statku 
v Lubech, který byl předán státnímu statku Týnec, získává 
školní statek s farmou na Čertovce, Čínově a zahradnickou 
provozovnou v Klatovech o celkové výměře 763 ha.

Ve školním roce 1985/1986 zdejší škola opět změnila 
název − na Střední zemědělskou školu, studijní obor byl spe-
cializován na obor pěstitelský a chovatelský. Další změna ve 
studijních oborech nastala ve školním roce 1989/1990. Spe-
cializace na pěstitelství a chovatelství byla zrušena a místo ní 
zaveden všeobecný směr se studijním zaměřením zeměděl-
ský provoz a zemědělské služby. Ve školním roce 1992/1993 
byla při Střední zemědělské škole otevřena rodinná škola 
a název školy se změnil na Střední zemědělská škola a ro-
dinná škola. Ne však na dlouho. Už ve školním roce 1997/98 
bylo zastaveno přijímání studentek do 1. ročníku.

Od 1. září 2005 vznikl v Klatovech nový vzdělávací 
subjekt, a to spojením dvou škol − Střední zemědělské ško-
ly a Středního odborného učiliště potravinářského a služeb. 
Sloučené školy začaly vystupovat pod novým společným ná-
zvem: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, 
Národních mučedníků 141. 

Spojením těchto škol došlo k vytvoření kvalitního zá-
zemí pro teoretickou i praktickou výuku, bylo také umož-
něno efektivní využívání odborných učeben a laboratoří 
pro všechny výše uvedené studijní i učební obory. Existence 
Konzultačního střediska PEF ČZU Praha při škole rozšiřuje 
vzdělávací nabídku pro maturanty o možnost získání vysoko-
školského vzdělání. Od školního roku 2006−07 se začalo vy-
učovat v nástavbovém oboru podnikání.

Celou historii zemědělského vzdělávání v Klatovech 
mapují dvě publikace. Střední zemědělská škola vydala 
v roce 1997 ve spolupráci se sponzory almanach Zeměděl-
ské a rodinné školy v Klatovech. Almanach popisuje historii
zemědělského školství v Klatovech, poskytuje informace 
o škole, školním statku, učitelích a ostatních zaměstnancích 
školy a poté především o absolventech naší školy od roku 
1921 do současnosti.

Dále pak škola vydala v roce 2005 knihu Minulost 
a současnost Střední zemědělské školy v Klatovech. Tato 
kniha popisuje historii a současnost zemědělského školství 
v Klatovech, poskytuje informace od založení až do součas-
nosti školy a školního statku. Je doplněna mnoha dobovými 
fotografi emi. 

Současnost školy

V naší škole došlo k rozšíření nabídky studijních a učeb-
ních oborů, které se zaměřují na přírodu, venkov, veřejnou 
správu a potravinářství. Také okruh vzdělávaných se rozšiřu-
je o dospělé a při SŠZP se začíná naplňovat cíl celoživotního 
vzdělávání. Škola se zapojila do Národní soustavy kvalifi ka-
cí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to 
v oborech kuchař-číšník, pekař, cukrář, řezník-uzenář.

Naše škola poskytuje širokou vzdělávací nabídku: stu-
dijní obory agropodnikání, ochrana přírody a prostředí, ve-
řejnosprávní činnost, ekonomika a podnikání (ŠVP: mana-
gement potravinářských výrob), učební obory cukrář (ŠVP: 

Ekologická „zelená“ učebna

Budova školy – studijní obory

Budova školy – učební obory
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cukrář-výroba), pekař, řezník-uzenář, kuchař-číšník (ŠVP: 
kuchař), kuchař-číšník (ŠVP: kuchař-číšník pro pohostin-
ství), provoz služeb a v nabídce je také nástavbové studium 
v oboru podnikání.

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, je 
členem Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovské-
ho prostoru, členem Asociace kuchařů a cukrářů České re-
publiky a přidruženým členem Potravinářské komory České 
republiky. Je také členem svazu PRO-BIO, což je Svaz eko-
logických zemědělců − celostátní sdružení ekozemědělců, 
zpracovatelů a prodejců biopotravin.

Škola disponuje mnoha zařízeními, které doplňují a zá-
roveň zatraktivňují vyučovací proces: autoškola, digitalizo-
vaná meteorologická stanice, botanická zahrada, stacionář 
zraněných zvířat, společenský sál, zelená knihovna, ekologic-
ká „zelená“ učebna, jídelna, tělocvična s posilovnou, domov 
mládeže, výtah pro tělesně postižené občany, školní bufet.

Vedle své vzdělávací činnosti se škola snaží rozšiřovat 
tyto aktivity: kurzy pro zemědělce, certifi kát ECDL, obsluha 
motorové pily, kurzy, přednášky, semináře a další. SŠZP je 
cvičnou školou ČZU Praha pro budoucí pedagogy. Dále škola 
navázala mezinárodní spolupráci se školou z francouzského 
města Poligny a německých měst Cham a Regen. 

Ve škole funguje Konzultační středisko PEF ČZU Pra-
ha, které rozšiřuje vzdělávací nabídku pro maturanty o mož-
nost získání vysokoškolského vzdělání v oboru Veřejná sprá-
va a regionální rozvoj.

Široká veřejnost může využívat nabídku služeb Regio-
agricentra, které při škole vzniklo. Dále je škola místem, kde 
sídlí pracoviště Ústavu zemědělských a ekonomických infor-
mací v Praze a Českomoravské společnosti chovatelů. Je zde 
kontaktní místo ENVIC (Environmentální informační cen-
trum), které poskytuje informace v problematice životního 
prostředí.

Projektové aktivity školy

Škola realizovala projekty, které zkvalitnily vyučovací 
proces, a to např. projekt „Meteorologické stanice“. V rámci 
projektu byla vytvořena síť malých meteorologických stanic. 
Jsou umístěny na několika místech − Klatovy, Hlavňovice, 
Švihov, Kdyně, centrální místo je v budově Střední zeměděl-
ské a potravinářské školy v Klatovech. Projekt přispívá k pl-
nění jednoho z hlavních cílů Programu LEADER ČR, kterým 
je pomoc místním zemědělským subjektům realizujícím své 
záměry v nezemědělských aktivitách. Diverzifi kace činnos-
ti zemědělské farmy přináší zvýšení příjmů rodiny žadate-
le a stabilizaci zemědělského podniku v oblasti s výraznými 

mimoprodukčními funkcemi. Dále tyto informace využívají 
školy při modernizaci vyučovacího procesu (nejen žáci SŠZP, 
ale i žáci ostatních základních a středních škol v regionu).

Škola realizovala projekt „Rekvalifi kace pracovní síly 
v hostinské činnosti“. Záměrem projektu bylo uspořádat re-
kvalifi kační kurz „Rekvalifi kace pracovní síly v hostinské čin-
nosti“ ve spolupráci s Úřadem práce v Klatovech. Jeho sou-
částí byla teoretická výuka a odborná praxe na vybraných 
pracovištích v okresech Klatovy a Regen. Teoretická výu-
ka probíhala v učebnách SŠZP Klatovy, Národních mučed-
níků 141. Kurz vykonávalo 15 účastníků z řad nezaměstna-
ných a osob ohrožených nezaměstnaností z okresu Klatovy. 
Hodinová dotace činila 500 hodin. Proběhla také plánovaná 
8denní praxe v restauračních zařízeních v Bavorsku. Na zá-
věr kurzu se uskutečnila přehlídka „Dny národní kuchyně“. 
Uchazeči složili závěrečné zkoušky a byla jim vydána osvěd-
čení. Projekt přispěl ke zlepšení situace ve vzdělávání a k pod-
poře regionální přeshraniční spolupráce aktérů a institucí 
v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání.

Od roku 2008 spolupracuje naše škola s Berufschule 
v německém městě Nabburg vorm Wald. V rámci projektů po-
řádají žáci společné akce, při kterých vzájemně poznávají sys-
tém školství, možnosti praktické výuky i kulturu obou zemí.

Spolupráce se „sociálními partnery“

Jednou z nejdůležitějších společností, se kterou má ško-
la navázány úzké kontakty, je Úhlava o.p.s. Těžiště spoluprá-
ce je ve vytváření společných projektů a organizaci vzděláva-
cích akcí určených pro širokou veřejnost i žáky školy (v tomto 
případě škola poskytuje prostory přednáškového sálu pro ko-
nání naplánované akce). Protože vstup na tyto akce je většinou 
bezplatný, může se jich zúčastnit opravdu jakýkoliv zájemce. 
Kupodivu jsou přednášky hojně navštěvovány žáky školy.

Dalším zajímavým partnerem, se kterým škola spolu-
pracuje, je místní akční skupina Pošumaví. Škola je jejím čle-
nem. 

Úspěchy žáků na soutěžích

Žáci se účastní během studia mnoha soutěží a přehlídek 
a jsou většinou velmi úspěšní. Jako jedna z mála škol v regio-
nu jim tímto způsobem umožňujeme jedinečnou šanci porov-
nat své síly s konkurencí, vidět špičkové profesionály při prá-
ci, a tak se naučit mnoho užitečných věcí.

Žák Martin Zdvořák se zúčastnil studentské soutěže 
žáků středních zemědělských škol o Bramborový květ Vyso-

Slavnostní tabule žáků učebních oborů

Společenský sál školy
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činy, která byla součástí semináře Bramborářské dny v Hav-
líčkově Brodě. Martin Zdvořák se umístil na 1. místě.

Reprezentační družstvo naší školy, ve složení Jitka Be-
nediktová, Jindra Kovářík a Roman Kraus, se zúčastnilo 
Ekologické olympiády, která se konala ve dnech 3.–4. října 
2003 ve Spáleném Poříčí a v ZOO Plzeň. Naše trojice si vedla 
opravdu zdatně a obsadila 2. místo v Plzeňském kraji. 

Žák 3. ročníku studijního oboru agropodnikání Tomáš 
Nejedlý se úmístil na bronzové příčce v celostátním kole sou-
těže v jízdě zručnosti s traktorem v Kostomlatech nad La-
bem.

Naši žáci např. obsadili ve všech ročnících soutěže mla-
dých kuchařů Lázeňský pohárek v Karlových Varech v letech 
2001−2008 vždy jedno z prvních třech míst!

K dalším soutěžím, na kterých naši žáci často vítězili, 
patří Gastro Junior – Nowaco cup. Většinou jsme z regionál-
ního kola postoupili vždy do brněnského celorepublikového 
kola.

Pravidelně se účastníme, nebo jsme se účastnili, i dal-
ších klání – Hrnečku, vař ve Stodě, Pekař roku a Cukrář roku, 
Kuchař roku, Řeznická sekyra, Krůta 2006 v Mariánských 
Lázních, Český kapr ve Zvíkovském Podhradí, Valašský řez-
ník, Jihočeský kuchař, Gastro Hradec v Hradci Králové.

Mezi nejúspěšnější reprezentanty naší školy pat-
řili tito absolventi – cukrář Josef Vích, který prokázal 
vysokou míru samostatnosti v náročné soutěži Gast-
ro Hradec; cukrářky Marcela Valentová, Eliška Klas-
nová a Jiřina Tykalová, které se v cukrářských soutě-
žích umisťovaly vždy na předních místech; v soutěžích
oboru kuchař-číšník byli stejně úspěšní Stanislava Vondrys-
ková, Lukáš Havránek a Miroslav Janeček. Dále sem patří 
kuchařka Marta Vovsová, která soutěžila v mnoha kláních 

Marta Vovsová, vítězka soutěže Gastro Junior

a téměř vždy se umístila mezi prvními; k jejím nejcennějším 
úspěchům patří absolutní vítězství v náročných soutěžích 
Český kapr a v regionálním kole Gastro junior Nowaco cup. 
O Martinu vynikající práci projevili zájem dokonce i zahra-
niční odborníci.

Příprava účasti žáků na soutěžích je pro učitelky odbor-
ného výcviku časově i odborně velmi náročná a škola musí vy-
naložit nemalé fi nanční prostředky pro potřeby nacvičování 
pokrmů. Ale dokazuje tak, že své žáky připravuje pro praxi 
kvalitně a že jim nabízí něco navíc. 

Charitativní činnost školy

Od roku 2007 spolupracuje naše škola s Nadací pro 
transplantaci kostní dřeně při Fakultní nemocnici v Plzni. 
A to formou Sluníčkové sbírky, kdy žáci sami vyrábějí z lev-
ných a dostupných materiálů sluníčka (jako symbol nada-
ce) a ta potom rozdávají dvakrát ročně spolu s informační-
mi letáčky lidem v klatovských supermarketech. Rozšiřují 
tak povědomí o této nadaci a o možnostech pomoci těžce ne-
mocným lidem. Dobrovolné příspěvky pak putují do plzeň-
ské nemocnice na rozšíření registru dárců kostní dřeně a na 
výzkum nemocí krve. Žáci tuto záslužnou činnost provádějí 
dobrovolně a ve svém volném čase.

Dále se škola účastní charitativních akcí, jako je „Svět-
luška“, která pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým 
postižením, dále akce EMIL, která pomáhá handicapovaným 
dětem, dále pak sbírky humanitární organizace ADRA pro 
vytvoření fondu pro humanitární projekty a také akce Fondu 
Sidus pro pomoc dětským pacientům s onkologickými one-
mocněními.

Další aktivity školy

Škola má vlastní školní časopis, o jehož vydávání se sta-
rají vždy žáci oboru veřejná správa. Zabývají se v něm aktuál-
ními událostmi nejen školními, ale i společenskými.

V průběhu školního roku škola zabezpečuje pro své žáky 
řadu kulturních akcí, zájezdů a exkurzí. Naši žáci se účastní 
různých olympiád, soutěží a prezentačních akcí. Každý rok je 
pořádán Den otevřených dveří, kdy zájemci o studium mohou 
buď sami nebo se svými rodiči navštívit prostory školy, vše si 
prohlédnout, pohovořit s učiteli a osobně poznat atmosféru 
školy.

www.sszp.kt.cz

�

run1 - 2 2009.indd   1 19.2.2009   11:47:16

Vycházejí každé dva měsíce 

www.agral.cz

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

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

poměrně vysoký počet. 
� Řeznicko/uzenářské noviny 

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

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

tak i významných skutečností v oboru 
zpracovatelů masa. 
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www.aromka.cz

Kořenicí a ochucující přípravky a potravinářská barviva AROMEX slouží ke 
kořenění, ochucování a barvení lihovin, vín, piva a dalších alkoholických 
i nealkoholických nápojů, octa, nálevů na okurky, na sterilovanou 
zeleninu a další plodiny, uzenin a dalších masných výrobků, hořčice, 
kečupů, omáček nebo hotových jídel, pečiva a dalších pekařských 
a cukrářských výrobků, jakož i dalších potravinářských výrobků. 

kořenicí a ochucující přípravky, 
potravinářská barviva

Dlouhá tradice od roku 1829
Nová produktová značka

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004
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PUTOVÁNÍ ZA SÝRY
– TENTOKRÁT

DO ČÍNY
 …neboli stále ještě 

„velká neznámá“
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

V dalším pokračování našeho seriálu „Putování za sýry“ 
bych vás rád pozval do prastaré, obrovské, zcela osobi-

té a neustále se měnící, extrémně lidnaté a současně jedné 
z největších zemí světa vůbec, do Číny. Země, kterou musí-
te vstřebávat všemi smysly a přitom bezděčně žasnout nad 
její jedinečností. 

Přestože se Čína pyšní více než 2000 let starou his-
torií a tradicí mlékárenství, v dnešním objemu čínského 
mléka vztaženého na 1 obyvatele byste se asi stěží „utopi-
li“ a sýry na čínském trhu budete hledat docela těžko. Sýr 
je v této zemi totiž ještě spíše neznámou potravinou, i když 
po nedávné olympiádě v Pekingu se snad již na lepší „sýro-
vé časy“ blýská…

Čínské mlékárenství jsem měl možnost osobně poznat 
v roce 2006, kdy jsem se v Šanghaji účastnil světového kon-
gresu mlékařů. Procestoval jsem tehdy i několik dalších čín-
ských oblastí, nejenom v okolí Šanghaje, ale také jsem navští-
vil hlavní město Peking a podíval se i za Velkou čínskou zeď 
na hranice Mandžuska (Inner Mongolia), které je vůbec nej-
významnější mlékárenskou oblastí Číny. V Šanghaji jsem si 
prohlédl muzeum čínského mlékárenství a navštívil také čtvr-
tou největší mlékárenskou společnost Shanghai Bright Dairy 
a její rozsáhlý výzkumný ústav a centrální laboratoře. Čína se 
svým současným rychlým ekonomickým růstem, obrovskou 
populací, ale také nízkou úrovní spotřeby nabízí významné 
příležitosti pro mlékárenské společnosti z celého světa, a prá-
vě tato mlékárna, ve které participuje francouzská společnost 
DANONE, je toho typickým příkladem. 

Čínský trh s mlékem, po Indii druhý největší v Asii, je 

zatím ještě poměrně komplikovaný, přesto se ale již dnes po-
zitivně rozvíjí. Za posledních 8 let se poptávka po mléce té-
měř ztrojnásobila a v roce 2008 dosáhla hodnoty 39 mil. tun 
mléčného ekvivalentu. Nejvýznamnějším segmentem trhu 
je trvanlivé mléko, účinně podporované i formou „školního 
programu“, a konzumace mléka začíná postupně pronikat 
z městských oblastí už také na čínský venkov. Výroba mlé-
ka zaznamenává v Číně trvalý a téměř potencionální nárůst. 
Problémem však zůstává rozložení prvovýroby mléka v zemi. 
Nejvýznamnějšími oblastmi pro produkci mléka jsou seve-
ročínské provincie Inner Mongolia (Mandžusko) s 20 % čín-
ské produkce, Xinjiang s 18 %, Hebei s 18 % a Heilongjiang 
s 13% podílem. Do dalších oblastí, převážně metropolitních, 
kde žije také největší počet obyvatel, se musí mléko proto pře-
vážet, ať už ve formě sušeného plnotučného mléka určeného 
k rekombinaci nebo v UHT formě. Syrové mléko se z důvodů 
klimatických převáží mezi oblastmi méně. Tato skutečnost 
samozřejmě může přinášet problémy s logistikou a promítá 
se to i do ceny. Tím je tedy zdůvodněno, proč převážná vět-
šina významných čínských mlékáren operuje právě v sever-
ních produkčních oblastech. V provincii Inner Mongolia pů-
sobí ostatně také obě největší mlékárenské společnosti Číny, 
Yili a Mengniu. Možným řešením nedostatku mléčné surovi-
ny v Číně je její dovoz ve formě sušených mlék, i když nedávný 
melaminový skandál negativně ovlivnil také import do země. 

Podíváme-li se na strukturu mléčných farem, tak zjistí-
me, že jsou zde především malé farmy rodinného typu před-
stavující okolo 82 % z celkové produkce, velké privátní farmy 
pak tvoří asi 14% podíl a velkoprodukční státní podniky se 
podílejí na výrobě 4 %. Obdobná je i struktura zpracovatel-
ského průmyslu, pro nějž je charakteristická značná rozdro-
benost představující téměř 1600 mlékáren, z nichž však pou-
ze 255 mělo v r. 2004 denní zpracovatelskou kapacitu vyšší 
než 50 tis. litrů. Z uvedených 255 podniků působí čtyři v pro-
vincii Inner Mongolia, přičemž tyto podniky zpracovávají už 
dnes téměř třetinu čínské produkce mléka. V provincii Hebei 
operuje 20 významnějších mlékáren s podílem na zpracování 
13,3 % a v provincii Helongiang to je 14 společností s 8,1% 
objemem mléka. Zbývající polovina čínského mléka se pak 
zpracovává v dalších 28 provinciích ve 217 skutečně malých 
mlékárnách. Je tedy jasné, že budoucnost drobných zpraco-
vatelů není dlouhodobě udržitelná. V roce 2001 bylo v Číně 
asi 30 % podniků státních, o rok později klesl jejich počet už 
pod pouhých 10 % a tento trend pokračuje. Samozřejmě že 
v Číně působí řada globálních mlékárenských společností, 
které do země začaly vstupovat intenzivněji od poloviny de-
vadesátých let; zahraniční investoři se zaměřují nejenom na 
modernizaci technologií a procesů, ale rovněž investují do vý-
voje výrobků a do oblasti marketingu. 

Koncern Nestlé vstoupil do Číny již v roce 1990 a dnes 
vlastní pátou nejvýznamnější mlékárenskou společnost 
země. Danone zde operuje od r. 1994 a patří mu pětinový po-
díl ve společnosti Bright Dairy. Novozélandská Fonterra je 
od r. 2005 vlastníkem 43% podílu v Sanlu Dairy. V roce 2005 
vstoupila do Číny i skandinávská Arla Foods a rázem získala 
49 % majetku dnes nejdynamičtěji se rozvíjející čínské mlé-
kárenské firmy Mengniu. Dalšími zahraničními investory 
jsou pak americký Kraft Foods, nizozemsko-britský Unile-
ver, francouzský Bongrain-Soparind, nizozemský Friesland 
Foods, japonský Meiji Dairies, italský Parmalat, australská 
Ausnutria Dairy, nizozemské Numico a další. 

Současná struktura výroby je zaměřena na základní 
mléčnou produkci, a to na konzumní mléka, velmi oblíbené 
zakysané výrobky, mléčné dezerty a mražené smetanové kré-
my. Sýry jsou bohužel zatím mléčnou komoditou, která na trh 
proniká jen velmi pomalu. 
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Ale vraťme se k hlavnímu tématu našeho povídání, tedy 
k sýrům a podívejme se na chvíli do čínského mlékárenského 
muzea v Šanghaji. Zde jsem si měl možnost prohlédnout řadu 
důkazů o tom, že i sýry byly v minulosti potravinou, kterou ně-
kteří Číňané dobře znali. Ze záznamů o historii východní dy-
nastie Han (25−220 let před naším letopočtem) bylo v biogra-
fi i C. Chao zaznamenáno, že „lidé Hu jedí maso, mléko a sýry“. 
V muzeu mají i řadu dalších písemných záznamů a artefaktů 
o tom, že především nomádi kočující se svým dobytkem od se-
veru na jih země vyráběli z mléka chovaného dobytka sýr a ghee 
(speciálně upravený mléčný tuk). Čína je však zemí mnoha ra-
sových etnik a v podstatě pouze ti lidé, kteří v životě přicházeli 
do styku s chovem hospodářských zvířat, měli možnost poznat 
také produkty vyráběné z mléka. Je potřeba také říci, že stravo-
vací návyky v některých oblastech byly a ještě dnes jsou velmi 
odlišné v porovnání se západním stylem života a v podstatě vy-
lučují konzumaci odlišných chutí. Tyto skutečnosti vedly poz-
ději čínské mlékaře k tomu, aby se zamýšleli nad možnostmi 
případné průmyslové výroby sýrů a pokusili se adaptovat do 
čínského prostředí některé evropské a americké technologické 
postupy sýrařství. Výzkum a vývoj sýrařství byl proto také za-
měřen na přizpůsobení chuti a výběru druhů sýrů v maximální 
míře přijatelných čínským stravovacím návykům.

Jeden z počátečních výzkumů v oblasti sýrařství byl již 
počátkem minulého století zaměřen na sýr typu Mozzarella. 
Testovány byly bakteriální kultury, typy syřidel a pro čínský 

průmysl byly vyvíjeny i speciální strojní technologie určené 
k výrobě tohoto pařeného sýra. Později se výzkum v Číně za-
měřoval také na sýry typu Cheddar, Cottage, sýry z buvolího 
mléka a hlavně sýry tavené. Na Taiwanu vyvinuli s použitím 
speciálních bakteriálních kultur sýr podobný Goudě, který po 
uzrání odpovídá požadavkům na „čínskou chuť“. Předmětem 
současného výzkumu jsou i způsoby náhrad mléčných bílkovin 
bílkovinami získanými ze sojových bobů. Nejčastější zaměření 
výzkumu se však dnes orientuje do oblasti tavených sýrů. 

Na běžném trhu jsou známé v podstatě pouze tavené 
sýry ve formě plátků či sýrové „pomazánky“. Jejich chuťové 
varianty jsou orientovány spíše do sladka a k oblíbeným dru-
hům patří především ochucení čokoládou. Tyto výrobky jsou 
určeny tudíž převážně dětem a připomínají tak spíše mléčný 
dezert než sýr v pravém smyslu slova.

V současnosti se spotřebitelé v Číně postupně sezna-
mují i s jinými druhy sýrů. Nedávná olympiáda v Pekingu, 
ale i současné otevírání se Číny vyspělému světu totiž přispí-
vá k další westernizaci čínské společnosti, k níž bezpochyby 
patří konzumace zdravých potravin, tedy také sýrů. K mo-
derním směrům se určitě řadí rovněž postupující globaliza-
ce „průmyslu pizzy“, která s sebou přináší potřebu dodávek 
sýrů jako průmyslové ingredience, ať se už jedná o mozarellu 
či jiné používané sýry. Tento vývoj se pozitivně odráží v ros-
toucí spotřebě mléčných výrobků a přináší s sebou přiroze-
ně i rozvoj v maloobchodě a distribuci. Přibližně od poloviny 
osmdesátých let minulého století se v Číně začalo se stavbou 
obchodů „západního“ stylu a od roku 1999 se dokonce bu-
dují super- a hypermarkety. V Pekingu jsem měl možnost 
navštívit hypermarket Carrefour, který odpovídal běžnému 
evropskému standardu. Několik „čínských“ supermarketů, 
které jsem si prohlédl v Šanghaji, se podobalo obchodům 
typu Ahold. Sýrů v nich není s výjimkou tavených nabízeno 
zatím mnoho, v největších řetězcích je však možné nakoupit 
sýry dovezené z Austrálie, Nového Zélandu či některých ev-
ropských zemí.

Mluvíme-li o Číně, nesmíme zapomenout také na její au-
tonomní oblast Tibet. Do čínské části Himálaje Tibetu jsem 
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se zatím neměl možnost podívat. Je pro ní určitě příznačný 
nomádský způsob života. Brzy ráno zdejší ženy dojí dris (sa-
mice od jaků) a zpracovávají získané velmi tučné mléko na 
jogurt, máslo a také jačí sýry. Mléko jaků obsahuje až 6–7 % 
tuku, okolo 5,5 % bílkovin a více než 5 % mléčného cukru. 
Z podmáslí získaného po výrobě másla a ghee se v Tibetu vy-
rábí zvláštní, velmi drobivý sýr, který je po uzrání, nebo spíše 
po svém vysušení velmi dlouho trvanlivý a slouží kočovníkům 
v malých soustech jako oblíbený pokrm. Při výrobě se vychází 
z čerstvě nadojeného mléka. Sýřenina sražená z podmáslí se 
poté lisuje mezi kameny a takto vylisovaná sýrová hmota suší 
na větru a slunci. 

O sýrech a čínském sýrařství jsem si v Šangahaji ně-
kolikrát povídal s panem Tom M. Y. Dongem, prezidentem 
společnosti Yosika Dairy, která se především zabývá dovo-
zem australských sýrů na čínský trh. Pan Dong je však také 
významným populizátorem sýrařství a snaží se o přiblížení 
„sýrařské kultury“ čínskému zákazníkovi. Pro veřejnost or-
ganizuje přednášky, výstavy a prezentace a je také autorem 
několika knih o sýrech (na obrázku mi předává knihu „Oce-
nění světové sýrařské kultury“, která je napsána čínsky a sou-
časně anglicky).

v malých manufakturách v Tibetu a Mandžusku. Současné 
sýrařské technologie jsou poměrně složité, což malým čín-
ským výrobcům ztěžuje konkurenceschopnost vůči v zemi 
operujícím silným zahraničním rivalům, kteří mohou čer-
pat z mnohasetleté sýrařské historie ve svých zemích. Pan 
Dong to však nepokládá „za konec světa“ a ve své knize do-
slova říká, že „čínský sýrový trh je zatím v plenkách a součas-
né aktivity zahraničních výrobců jsou pouze iniciujícími krůč-
ky k podpoře tohoto trhu a že si Číňané již brzy odkrojí svůj 
velký díl z tohoto koláče“. 

Jak již bylo uvedeno, dostává se do Číny hodně sýrů 
ze zahraničí, ale akceptace jejich chutí je pro místního 
spotřebitele poměrně obtížná. Francouzská skupina Bon-
grain se na to však dívá optimisticky. V městě Tianjin za-
vedla nedávno výrobu sýrů se značkou „PIKIFOU“, ve kte-
rých přizpůsobila chuť čínským stravovacím zvyklostem. 
Stejně postupovala v roce 2002 také americká společnost 
Leprino Foods, která získala od čínských úřadů souhlas 
k výstavbě sýrárny v městě Shijiazhuang po dokončení s ka-
pacitou až 60 000 tun sýra ročně. Tavené sýry vyrábí rov-
něž pekingský mlékárenský závod San Yuan Foods. Šang-
hajská společnost Bright Dairy pro svou produkci tavených
sýrů dováží přírodní sýry z Austrálie. Největší mlékárenský 
výrobce v zemi, společnost Yili Industrial, nedávno převzal 
dosud největšího čínského výrobce sýrů Qishi Group a za-
počal s dodávkami pestré palety sýrařských výrobků na do-
mácí trh.

Spotřeba sýrů v Číně je zatím velice nízká a počát-
kem tisíciletí se pohybovala na úrovni pouhých 0,3–0,5 kg
na osobu a rok. Pan Dong mě však ubezpečil o tom, že je to 
pouze otázkou času, kdy se výrazně rozšíří, a do roku 2010 
předpověděl spotřebu ve výši 1 300 000 tun, tedy okolo
1 kg na osobu a rok. Zmiňoval především mladé Číňany, 
kteří chtějí napodobovat západní civilizaci a pro něž jsou 
sýry moderním výrobkem. Pohled na sýry přirovnal k situ-
aci s čínskou konzumací piva: „Není to tak dávno, kdy se 
o pivu říkalo, že je to jak „koňská moč“, ale dnes je pivo mezi 
lidmi běžně nazýváno „tekutým chlebem“, říká doslova pan 
Dong. Čínská vláda začala v roce 1998 s popularizací mléka 
jako takového a obyvatelům doporučovala pít alespoň jed-
nu sklenici mléka denně. Dnes se tato podpora začíná vzta-
hovat i na ostatní výrobky z mléka, a samozřejmě tedy i na 
sýry. Hybnou sílu pro růst spotřeby sýrů zatím představují 
restaurace rychlého občerstvení typu „fast foods“, ať už to 
jsou pizzerie či rovněž v Číně populární Mc´Donalds a dal-
ší. Sýry se tedy konzumují více a více na pizzách, cheesebur-
gerech a podobných pokrmech. Maloobchodní prodej sýrů 
zatím zůstává poměrně nízký a sýry v něm nakupují spíše 
v Číně působící cizinci a zahraniční turisté. Samotní Číňané 
preferují raději nepříliš vyzrálé sýry jemných chutí a/nebo 
naopak sýry čerstvé a tavené. Vedle již zmíněných tavených 
sýrů a Mozzarelly jsou to také smetanové sýry. Současný do-
voz sýrů do Číny se pohybuje v objemu okolo pouhých 7–8 
tis. tun ročně. Export sýrů z Číny je více méně zanedbatelný 
a směřuje pouze do Hong Kongu, Makaa a nedávno začal 
i vývoz do Koreji. 

Jakkoliv jsou prozatím sýry v Číně spíše „velkou nezná-
mou“, představují současně významné šance a příležitosti 
nejen pro samotné čínské mlékaře, ale určitě i pro světové 
sýrařství. V momentě, kdy si totiž tato více než 1,3miliardo-
vá čínská populace uvědomí obrovský význam sýrů ve zdra-
vé výživě a poté, co se Čína ještě více otevře západnímu svě-
tu, vznikne zde obrovský spotřebitelský potenciál. Osobně 
jsem přesvědčen o tom, že o Číně a sýrech v budoucnu ještě 
hodně uslyšíme. 

�

Pan Dong je přesvědčen, že tržní potenciál v sýrech je 
v Číně obrovský, a to nejenom pro zahraniční značky, ale 
určitě i pro lokální výrobce. Dnes vyrábí sýry pouze něko-
lik málo mlékáren, ke kterým se řadí i mnou navštívená ak-
ciová společnost Bright Dairy a také společnost San Yuan 
Foods Co v Pekingu. Obě jsou významnými producenty ta-
vených sýrů a tavených sýrových plátků. Několik málo tra-
dičních, převážně horských druhů sýrů se vyrábí ručně 
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List míří k nejširšímu okruhu podnikatelů a manažerů v po-
travinářském průmyslu, obchodu s potravinářskými výrobky, 
potravinářskými surovinami, potravinářskou technikou 
a technologiemi, obalovými a dalšími materiálovými vstupy 
do výroby potravin a službami pro potravinářský průmysl. 
Odebírají jej také poslanci Parlamentu ČR a senátoři Senátu 
ČR, naše distribuce zajišťuje také dodávky listu orgánům 
státní správy, především Ministerstvu zemědělství ČR, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu zdravot-
nictví ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR. Významnou 
čtenářskou obcí jsou pracovníci obchodních řetězců a dalších 
odběratelů a prodejců potravinářských výrobků, kteří využí-
vají informace v listu pro marketingové účely. Část výtisků je 
odebírána odbornými školami (učiliště, střední školy, vyšší 
odborné školy, vysoké školy a univerzity), které v mnoha 
případech využívají náš list jako učební pomůcku.

Řada výtisků je adresována na Slovensko. Máme své čtenáře 
i v zahraničí, např. naše krajany v USA a Austrálii.

Potravinářský
zpravodaj
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Ing. Zdeněk Indra 
– mlékař, učitel 

a zpěvák

Sraz absolventů mlékařské školy je pro někdejší žáky 
Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži 

vždy velkým svátkem. I ten náš loňský po „nekulatých“ 
čtyřiceti čtyřech letech takový byl, ač se náš sešlo pou-
ze dvanáct. A co bylo podstatné, sraz svou účastí ozdo-
bili i dva naši kantoři. Bavili se, vzpomínali, zazpívali si 
s námi a všichni jsme pobyli pěkný čas. A právě tam se to 
upeklo! Vždyť jeden z nich, Ing. Zdeněk Indra, o němž lze 
říci, že naučil analytickou chemii téměř všechny mlékaře 
v naší zemi, ale i na Slovensku, zde seděl s námi. On, celo-
životní kantor mlékařské průmyslovky toho stihl za život 
tolik, že mě právě na tomto srazu napadlo jediné: „Zde-
něk (tykáme si již řadu let) musí v koníčkách potravinářů 
být!“ Bylo však nutné překonat jeho skromnost, aby sou-
hlasil. A povedlo se.

Jeho obětavost nemá mezí. Vážil cestu z Kroměříže 
do Prahy, přišel k nám do redakce, přivezl fotky a společ-
ně jsme pak probrali text s jeho pečlivými poznámkami. 
A zde je výsledek.

Ing. Zdeněk Indra se narodil jako nejstarší syn z pěti 
dětí v rodině rolníka a hostinského v Bohutíně – malé vesnici 
v podhůří Jeseníků v Šumperském okrese. Tato obec připad-
la po okupaci v roce 1938 jako součást Sudet k Velkoněmec-

ké říši, přestože v ní nežil jediný Němec. Okupanti postup-
ně zavřeli všechny české střední školy, proto povinnou školní 
docházku dokončil v 8. třídě obecné školy. V poslední třídě 
byl vyučovací jazyk německý. Protože uměl obstojně němec-
ky, přidělil ho Pracovní úřad jako pikolíka do Šumperkského 
Grand hotelu. Tuto profesi se nedoučil. Po osvobození v roce 
1945 absolvoval kurz z učiva měšťanské školy a nastoupil do 
kvarty reálného gymnázia v Šumperku, kde maturoval v roce 
1950 ve stáří 21 roků.

Po celou dobu studoval s vyznamenáním a chtěl jít na 
medicínu. Reálně však odhadnul situaci a vzhledem ke své-
mu kulackému původu, že nemá šanci se na medicínu dostat, 
zvolil Vysokou školu zemědělskou v Brně. Chtěl se specializo-
vat na zpracování mléka a pokračovat ve šlépějích otce, kte-
rý byl mnoho let členem představenstva rolnické družstevní 
mlékárny v Bludově, kde měl na starosti účetní hospodaření 
mlékárny. V roce 1952 přestoupil na nově zřízenou Fakultu 
potravinářské technologie na VŠCHT v Praze. Specializaci 
zpracování mléka, tuků a masa absolvoval s červeným diplo-
mem po nedobrovolné, téměř dvouleté zdravotní přestávce, 
až ve svých dvaceti osmi letech roce 1957. Diplomovou prá-
ci na téma „Proveďte rozbor tukových ztrát a navrhněte způ-
sob jejich snížení“ realizoval v mlékárně v Kruhu u Jilemnice. 
Konzultanta mu dělal pan Zdeněk Havlíček, původní budova-
tel a spolumajitel této mlékárny, výborný a zkušený sýrař, kte-
rý v té době byl zaměstnán jako konzultant výroby bílých sýrů 
na generálním ředitelství Mlékárenského průmyslu v Praze. 

Na doporučení pana profesora Dr. Ing. Josefa Prokše, 
DrSc., tehdejšího děkana fakulty, se po absolvování Vysoké 
školy technologické zajímal o místo učitele na Střední prů-
myslové škole mlékárenské v Kroměříži. A také pak na toto 
místo 1. září 1957 nastoupil a učil zde analytickou chemii své 
milované budoucí mlékaře až do roku 1991, tedy třicet čtyři 
let. Za tuto dobu prošlo jeho přísnou, ale vždy velmi korekt-
ní výukou více jak dva tisíce absolventů. Mlékárenskou prů-
myslovku Ing. Zdeněk Indra miluje a velmi rád hovoří o její 
historii, ale i o současnosti školy. Takže kousek jeho pohledu 
na ni: „Tato škola našich mlékařů je jednou z nejstarších od-
borných škol u nás. Vznikla na popud Moravského zemského 
sněmu již v roce 1902. V období Rakouska-Uherska a první 
republiky to byla Zemská sýrařská škola a průmyslovkou se 
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Z výuky v analytické laboratoři školy

 Ing. Zdeněk Indra (vpravo) mezi svými bývalými žáky 4.A
(1960–1964) na srazu absolventů v září 2008 v Kroměříži
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škola stala po druhé světové válce. V tomto období se již ško-
la začíná jmenovat Průmyslová škola mlékárenská. Nejprve 
s dvouletým studiem bez maturity a následně od roku 1953 
s denním studiem čtyřletým pro absolventy základních škol 
s maturitou. V roce 1956 pak ještě pro absolventy tehdejších 
jedenáctilelek, jako dvouleté nástavbové studium. V rámci 
systematizace školské terminologie se mlékařská průmyslov-
ka přejmenovává v roce 1960 na Střední průmyslovou ško-
lu mlékárenskou a tento název si drží dodnes. Zde se studují 
kromě mlékařské náplně také obory analýza potravin a tech-
nologie potravin.“

K tomu Ing. Zdeněk Indra dodává: „Do názvu školy byl 
předřazen v roce 1992 i název Vyšší odborná škola potravi-
nářská s tříletým pomaturitním studiem v oborech zpracová-
ní mléka, analýza potravin a technologie a hygiena potravin. 
Zde je studium zakončeno absolutoriem s přiznáním titulu 
DiS, tedy diplomovaný specialista. Obory Vyšší odborné ško-
ly je možné studovat formou denní, dálkovou nebo distanč-
ní. Na základě společné akreditace se zlínskou Univerzitou 
Tomáše Bati je na škole též tříleté bakalářské studium Che-
mie a technologie potravin se zaměřením na technologii mlé-
ka a mléčných výrobků, na které může navázat magisterské 
studium na Fakultě technologie UTB ve Zlíně. Je to takzvaný 
bakalářský studijní program Chemie a technologie potravin, 
se zaměřením na technologii a řízení v gastronomii. Pro toto 
studium využívá univerzita dobře vybavené mikrobiologické 
a chemické laboratoře mlékárenské průmyslovky v Kromě-
říži.“

Ing. Zdeněk Indra vysoce hodnotí i další aktivity ško-
ly: „Škola s nynějším názvem Vyšší odborná škola potravi-
nářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži 
je velmi aktivní i v oblasti mimoškolského vzdělávání. Je to 
jednak pořádání kurzů a seminářů pro farmářské zpracování 
mléka, například pro chovatele koz, dále pořádání seminářů 
senzorického posuzování potravin. Škola také aktivně spolu-
pracuje při realizaci národních a mezinárodních odborných 
konferencí, z nichž nejznámější jsou již tradiční Kroměřížské 
mlékárenské dny.“

Za svého působení na škole byl Ing. Zdeněk Indra, po 
odchodu svého předchůdce Ing. Karla Koutného do důcho-
du, pověřen správou chemických laboratoří. Tyto laboratoře 
navrhl a také rozšířil. Vznikl tak moderní areál tří chemických 
laboratoří s potřebným vybavením a zázemím − dvě váhovny 
vybavené technickými a analytickými váhami, skladové pro-
story pro chemikálie a laboratorní sklo a umývárna skla. Ale 
také demonstrační učebna pro výuku chemických předmětů. 
Tento chemický areál slouží škole dodnes a je to právě velká 
zásluha inženýra Indry.

Vedle profesora chemie zastával ve škole také řadu dal-
ších činností. Šest let vykonával funkci zástupce ředitele školy.
Celkem osmkrát zastával funkci třídního učitele ve všech for-
mách studia na škole.

A když se jej zeptáte na jeho osobní krédo, má jich „po 
ruce“ hned několik. První je werichovské „Když už něčím 
jsi, tak se snaž, abys tím skutečně byl“, druhé „Náročný buď 
v prvé řadě na sebe, teprve potom na žáky a podřízené“, tře-
tí „Při hodnocení ber v úvahu nejen vědomosti a dovednosti 
žáků, ale též snahu a píli, které žák vynaložil k jejich dosaže-
ní“ a čtvrté „Při výuce a působení na žáky se snaž hlavně vy-
chovávat“. Jeho osobní skromnost je velmi příkladná, a tak 
zde i rádi uvedeme výtah jeho odborné literární činnosti. Je 
to jednak třídílná Technologie pro 2., 3. a 4. ročník průmyslo-
vých škol potravinářské technologie autorů Sovík, Havlíček, 
Indra, Zimák z roku 1972, dále pak soubor čtyř učebnic ana-
lytické chemie: 
–  Malý, Indra: Chemie analytická pro 3. roč. potravinářské 

technologie, obor zpracování mléka (1966), 
–  Indra: Analytická chemie pro 3. ročník SPŠ mlékárenské 

(1979),
–  Dvořák, Indra: Analytická chemie pro SPŠ potravinářské 

(1972),
–  Indra, Mizera: Analytická chemie pro 4. roč. SPŠ mléká-

renské (1973).
Jeho činnost však měla i řadu mimoškolních aktivit, vě-

novaných studentům školy. Spolu s Ing. Emilem Vraníkem, 
tehdejším zástupcem ředitele SPŠM, a Mgr. Miroslavem Pe-
kařem, učitelem tělocviku, navrhli a realizovali týdenní po-
byty nově přijatých žáků prvních ročníků čtyřletého studia 
v letním táboře v Jablůnce u Vsetína. Tábora se zúčastňova-
li i budoucí třídní učitelé, případně i další učitelé budoucích 
nových žáčků. Motivem byla pomoc při překonání změny 
prostředí a zejména zmírnění počátečního stesku po domo-
vě u žáků, kteří měli daleko k rodičům. Je nutno zdůraznit, že 
do roku 1969 studovala v Kroměříži mlékařinu celá Českoslo-
venská republika, protože Střední průmyslová škola v Kro-
měříži byla v republice jediná. Takže vzdálenost studujících 
od domova dvě stě a více kilometrů nebyla nijakou vzácností. 
Na tyto poznávací pobyty dodnes s láskou vzpomíná řada ab-
solventů při sjezdech po deseti, dvaceti, ale i čtyřiceti letech 
od maturity. 

Ing. Zdeněk Indra „na sobě“ také hodně pracoval. Po 
nástupu na kantorský post si postupně doplňoval pedago-
gické vzdělání. Nejdříve absolvoval dvouleté postgraduální 
studium pro učitele druhého cyklu v Ústavu pro další vzdě-
lání učitelů v tehdejším Gottwaldově, nyní opět Zlín. V letech 
1970−1973 byl posluchačem čtyřsemestrového postgraduál-

Setkání kantorů a absolventů SPŠ mlékárenské na památném 
mlékařském místě „u staré máselnice“ u příležitosti 100. výro-
čí založení školy v září 2002 v areálu školy.Z cvičných přehlídek sýrů školy  
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ního pedagogického studia pro učitele odborných předmětů 
na středních odborných školách. To tehdy organizovalo Vy-
soké učení technické v Brně. A konečně opět čtyřsemestrový 
kurz specializačního studia „Moderní poznatky z organické 
chemie a biochemie“, organizovaný Ústředním ústavem pro 
vzdělávaní pedagogických pracovníků v Praze. 

Absolvoval též základní kurz lyžování a opakovaně kur-
zy školitelů, instruktorů a vedoucích lyžařských zájezdů škol, 
organizované Krajským pedagogickým ústavem v Brně. Ly-
žování je dodnes jeho velkým koníčkem.

Z koníčků jeho největších je však zpěv. Po příchodu do 
Kroměříže objevil hudební tradici města, zjistil, že zde byl za-
ložen pěvecký sbor „Moravští učitelé“ a že zde působí „Mora-
van“, rovněž soubor s bohatou minulostí, který založil tchán 
jeho kolegy Mgr. Františka Sovíka. Začal zpívat v Morava-
nu a v roce 1961 se stal jedním ze šestnácti zakládajících čle-
nů komorního souboru. Ten si dal název „Komorní polyfonní 
sdružení“ a později se přejmenoval na soubor „Moravští ma-
drigalisté“. Zakladatelem, dirigentem a uměleckým vedou-
cím tohoto souboru byl PhDr. Jiří Šafařík, profesor kromě-
řížské konzervatoře a v té době správce hudebního archivu 
kroměřížského zámku. Soubor se věnoval stylové interpreta-
ci staré renesanční a barokní vokální polyfonii, později však 
svůj repertoár rozšířil i na skladby mladší a současné. Od Pa-
lestriny, Victorii, Monteverdiho, Orlanda Lassa a Jacoba Ar-
cadelta přes Johanna Brahmse, Antona Brucknera, J. S. Ba-
cha, W. A. Mozarta, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka až 
po Bohuslava Martinů, Igora Stravinského, Petra Ebena, An-
tonína Tučapského, Miloše Štědroně, Iši Krejčího a Rudolfa 
Růžičku. Postupně se Moravští madrigalisté vypracovali na 
špičkovou kvalitu nejen naši, ale i evropskou, o čemž svědčí 
natáčení pro československý, později český rozhlas a četné 
koncertní zájezdy do zahraničí a natáčení jejich koncertů za-
hraničními rozhlasy. Madrigalisté za účasti Ing. Zdeňka Ind-
ry nahráli dvě LP a tři CD a jejich repertoár dosáhl téměř dvou 
set skladeb zpívaných v původních jazycích. Za zmínku stojí, 
že velmi často prováděli tato svoje cizojazyčná vystoupení bez 
partu a zpaměti. Průměrný počet koncertů za jeden rok v Če-
chách, na Moravě a na Slovensku dosahoval čísla deset a nej-
méně jeden zahraniční zájezd ročně v délce jednoho týdne až 
deseti dnů, a to vždy s koncerty v několika městech. Celkem 
navštívili Madrigalisté osmkrát západní Německo, pětkrát 
Polsko, třikrát Rakousko, dvakrát Francii a dále Dánsko, Ma-
ďarsko, Rumunsko, Itálii a Anglii. V době vzniku to neměli 
Moravští madrigalisté vůbec lehké, protože jejich výběr skla-
deb odpovídal době, kterou umělecky ztvárňovali. Jejich re-
pertoár tvořila z poloviny moteta s náboženskou tematikou 
a zbytek byly madrigaly a jiné skladby s tematikou světskou. 
Jeden příklad za všechny. Při koncertním zájezdě na Vysoči-
nu byli po koncertě v Novém Městě na Moravě požádáni, aby 
zazpívali dvě moteta při mši v kostele a pan farář jim na kon-
ci mše jmenovitě poděkoval. Ale pak velká smůla, informá-
tor „dobře“ informoval příslušné orgány. Když se později na 
OV KSČ rozhodovalo, zda Madrigalisty „pustí“ na meziná-
rodní festival do irského Corcaighu, kam je po jejich úspě-
chu na mezinárodním festivalu v Ostravě v roce 1971 vybral 
Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, nejen že nebyli do-
poručeni, ale typická pro tu dobu vlády KSČ byla poznámka 
jednoho z mocných, který prohlásil: „Pokud nejsou Morav-
ští madrigalisté pro nás nebezpeční, jsou pro tuto dobu ne-
užiteční a nepotřební!“ A tak na festival v Irsku jeli Brněnští
madrigalisté, kteří se v Ostravě umístili až za Moravskými 
madrigalisty a v Irsku vyhráli. 

Moravští madrigalisté však tuto dobu přežili a jako jedi-
ný amatérský soubor později uskutečnili řadu úspěšných kon-
certních zájezdů do NSR přes Pragokoncert. Smluvní pod-

mínkou Pragokoncertu bylo, že za každý realizovaný koncert 
museli vyinkasovat dva a půl tisíce západoněmeckých marek 
a z toho předat polovinu Pragokoncertu. Když šlo o peníze, 
musela i ideologie ustoupit.

V roce 1991 odešel Ing. Zdeněk Indra do starobního dů-
chodu, ale dlouho si v něm nepobyl. Po nabídce tehdejšího 
Školského úřadu jej kolegové ze školy přesvědčili, že by pro 
mlékárenskou průmyslovku, kde působil celý svůj aktivní ži-
vot, mohl být užitečný ve funkci referenta pro střední ško-
ly kroměřížského okresu. Zde působil pět let. Odešel v roce 
1996, kdy řešil své obnovené onkologické problémy. Dodnes 
považuje jako neúspěch, že se mu spolu s vedením školy ne-
podařilo prosadit vytvoření areálu mlékárenského školství, 
tedy školy, mlékárny a internátu, což jsou objekty umístěné 
na jedné parcele. Zvláště lituje odtržení internátu, který byl 
vybudován v osmdesátých letech jako internát Mlékárenské-
ho průmyslu pro potřeby průmyslovky a teprve později pře-
dán podniku Lacrum, jako součást nově vytvořeného Střed-
ního odborného učiliště. Za smutné považuje zejména to, že 
v současné době na nově vzniklé škole z původního interná-
tu nestuduje mlékařský obor ani jediný žák. Zanícený a vře-
lý vztah k mlékárenství u Ing. Zdeňka Indry je obdivuhodný 
a mohl by mu jej závidět kdejaký vrcholový manažer součas-
ného mlékárenského průmyslu.

Ing. Zdeněk Indra spolu s manželkou Miroslavou, s níž 
letos oslaví zlatou svatbu, vychovali tři syny, Zdeňka, Mirka 
a Luďka. Dnes je obveseluje již šest vnuků, dva chlapci a čtyři 
vnučky ve věku od 13 do 24 roků. 

Ing. Zdeněk Indra − učitel, kamarád, zpěvák, aktivní 
chlap. Dokázal toho za život mnoho. Vychoval stovky mlé-
kařů, postavil dům, zasadil nevím kolik stromů, chlapské po-
kolení posílil o tři jedince. Jen jednu výtku k němu mám. Je 
nenapravitelně skromný! A z této kapsičky je i jeho přání, 
abych jeho jménem popřál Vyšší odborné škole potravinářské 
a Střední průmyslové škole mlékárenské v Kroměříži odbor-
ně zdatný pedagogický sbor, velký počet zájemců o studium 
a následně mnoho spokojených absolventů. A souboru Mo-
ravských madrigalistů přeje dostatek aktivních členů a dosa-
hování špičkových výkonů na našich i světových pódiích. Ing. 
Zdeněk Indra i v současnosti se školou i s Moravskými madri-
galisty spolupracuje a snaží se být pro ně užitečný a prospěš-
ný. Toto jeho přání tedy plním a jako jeho bývalý žák a jeho 
kamarád se rád vřele připojuji.

Ing. Zdeněk Indra oslavil dne 10. března 2009 své osm-
desáté narozeniny. Do dalších let mu přeji za sebe, své spolu-
pracovníky a naše mlékařské spolužáky mnoho zdraví, poho-
dy a osobního štěstí.  Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Z koncertu Moravských madrigalistů při zahraničním turné.
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