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VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI,
letošní podzimní vydání na-
šeho časopisu Potravinářská 
Revue jsme nastavili do pra-
covní odborné polohy, která 
je příznačná vždy pro období 
po ukončení letního polevení 
z tempa – prázdnin a dovolen-
kového období. Tentokrát jsme 
využili rádi názorů odborníků 
z řad státní sféry a pak zejmé-
na samotných potravinářů, 
a poskládali tak mozaiku od-
borných témat, většinou cí-

leně zadaných těmto autorům. Naší snahou bylo vypích-
nout aktuální odborné problémy, a obohatit tak odbornou 
veřejnost o tyto názory. Avšak také publikovat dobová sta-
noviska současnosti, jejichž zaznamenání třeba bude mít 
v časech příštích svoji další úlohu. Mapování současnos-
ti v problematice výroby a prodeje potravin a výživy lidí 
považujeme také za jeden z našich úkolů a tento efekt při 
přípravě každého čísla máme silně na paměti. Nehledě na 
to, že následné historické ohlédnutí pro budoucího čtená-
ře je vždy v odborných rovinách vlídnější než sled někdej-
ších „významných novinových“ událostí, např. o hádkách 
a třenicích poslanců za účasti televize.

Ale i letošní letní období bylo poměrně „bojové“. V srpnu 
jsme vydali mimořádné vydání časopisu Potravinářská 

Revue SPECIÁL k biopotravinám. Biopotraviny jsou stále 
středem zájmu potravinářských výrobců a obchodníků, ne 
tak zatím spotřebitelů. Pod střechou Potravinářské komory 
České republiky vznikla v těchto dnech „Sekce biopotravin“, 
která byla právě počátkem srpna komorou založena. A také 
vyhlášení měsíce září jako měsíce biopotravin zase iniciova-
lo Ministerstvo zemědělství, které v této souvislosti pořáda-
lo tiskovou konferenci za vedení nového náměstka ministra 
pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání Ing. Jiřího Urba-
na. Velký ohlas měla i srpnová tisková konference společnos-
ti PENAM a. s. soustředěná pouze na výrobky BIO. A pak je 
nutné se zmínit o tradiční výstavě Země Živitelka 2008 v Čes-
kých Budějovicích ve dnech 21. až 26. srpna 2008, kam se po-
zvolna akce potravinářů vrací a je jen škoda, že pomalu. Nic-
méně předávání národních značek KLASA potravinářským 
výrobcům při zahájení výstavy z rukou ministra zemědělství 
se stalo již velmi pěknou tradicí a za to je nutné organizátora, 
Státní zemědělský intervenční fond, velmi pochválit. Jen by 
mělo být takovýchto forem propagace potravin více a já se ne-
bojím říci, propagace právě tuzemských potravin! Svůj pozi-
tivní díl pro hodnocení našich výjimečných potravin má i udě-
lování značky „ZLATÝ KLAS“, které právě na letošní Zemi 
Živitelce získalo osm potravinářských výrobků. I touto cestou 
jednotlivým všem oceněným výrobcům blahopřejeme. 

Nicméně i nepříznivých událostí bylo několik. Za zmín-
ku stojí radikální zvýšení cen motorových paliv a dalších 
energií, které dost podstatně negativně ovlivňují ekonomiku 
potravinářských subjektů, ale i zvýšení cen takřka všech vstu-
pů, včetně cen některých základních potravinářských suro-
vin. Konjunkturální cenové výkyvy masa a mléka a nejasnosti 
v ceně obilí z letošní sklizně neumožňují standardní obchod-
ní život, zvláště když tlak odběratelských obchodních sítí na 
ceny má stále „šroubovitý“ charakter. O etice už se raději ani 
nemluví. A protiváha přidaná potravinářskému výrobci na 
posílení parity vzájemných vztahů se již ani nehledá. 

Letním výkřikem do tmy se stala likvidace státní pod-
pory spotřeby školního mléka. Stát ušetří zhruba 50 milio-
nů ročně – směšná částka na státní rozpočet, anebo velké pe-
níze? Evropská unie přispívá doposud na jednu porci dětské 
svačinky 1,- Kč a z našeho rozpočtu dostávalo naše dítě škol-
ního věku 2,- Kč. Takže porce hodnotné mléčné dětské sva-
činky přijde rodiče na méně než polovinu běžné ceny. Od září 
příštího roku tuzemská státní dotace zmizí. Připusťme tržní 
argumenty tohoto ukončení, ale kde jsou ty odborné? Kritika 
z naší strany nemá komerční pozadí, ale vysokou míru pře-
svědčení, že tomuto rozhodnutí nepředcházela žádná odbor-
ná zdravotní a výživová analýza a ani stanoviska rodičů a pe-
dagogických pracovníků přímo ze škol. Není přece pochyb, 
že o mladou populaci by se měl stát, v tomto případě přední 
reprezentanti a státní úředníci z resortů školství, zdravotnic-
tví a zemědělství, pečlivěji starat. A u resortu zemědělství jde 
navíc i o tu komerci. Nebo by se neměl ministr zemědělství 
rvát, tak jako všichni jeho kolegové z nejbližších sousedních 
zemí, o každý vypitý hrnek mléka navíc? 

Na dalších stránkách naleznete pouze „nepolitickou“ 
četbu. Článek „Aspekty potravinové politiky“ sice obsahují 
ve svém obsahu i názvu termín politika, ale jedná se o průře-
zový článek vystihující současné naše i globální potravinové 
problémy z pohledu JUDr. Josefa Mezery, CSc., a Ing. Lenky 
Mejstříkové z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Pra-
ha. Bezpečnosti potravin a spolupráci naší země s EU v této 
oblasti se věnuje článek Ing. Kláry Petráskové z Ministerstva 
zemědělství, ve kterém zúročuje vědomosti ředitelky odboru. 
O probiotikách v mléčných výrobcích jsme psali v minulém 
čísle a nyní uvádíme článek k masným výrobkům profesora 
VŠCHT Ing. Petra Pipka, CSc., „Fermentované salámy a pro-
biotika“. Další článek k problematice masa máme od MVDr. 
Josefa Kameníka, CSc., z Masny Kroměříž, a. s. Jeho stať 
„Hovězí maso – tradiční součást našeho jídelníčku“ obsahuje 
nejen široký odborný pohled na nejhodnotnější, ale i nejdraž-
ší druh masa, ale i příčiny poklesu jeho spotřeby a návody, 
jak s hovězím správně kulinářsky zacházet. Ing. Martin Pru-
del, CSc., z Ministerstva zemědělství se věnuje českému kmí-
nu s chráněným označením původu. Úvahou o vývoji jakosti 
mléka a mlékárenských výrobků měřenou spotřebitelem se 
zabývá článek Ing. Oldřicha Obermaiera, reprezentanta Čes-
kého komitétu Mezinárodní mlékařské federace. A není mož-
né se v tomto editorialu nezmínit o příspěvku opravdu neo-
třelého autora Jana Jedličky, výkonného ředitele tuzemského 
pekárenského seskupení UNITED BAKERIES a. s. Jeho 
„Pojednání o jemném pečivu“ je hlubokým i širokým pohle-
dem na problematiku dnešní „pekařiny“, s akcentem právě 
na jemné pečivo, ale i pohledy do historie u nás a také do za-
hraničí. V tomto čísle představujeme, tak jako v každém čísle, 
obchodní řetězec, tentokrát skupinu COOP, a informujeme 
o akci řetězce MAKRO „Makro víno roku 2008“. Svoji část 
v tomto titulu má i další řetězec, TESCO, s prezentací bio-
potravin s označením Tesco Organic. Pohledem do zahraničí 
je článek „Výroba mléka na Ukrajině“ od ukrajinských autorů. 
A není možné nezvýraznit našeho „věrného“ autora Ing. Jiří-
ho Kopáčka, CSc. Jeho články „Zapomenuté sýry“ a reportáž 
„Výlet za holandskými sýry“ zdobí jistě toto vydání časopisu 
a za to přísluší autorovi velké poděkování. A to i za pomoc při 
odborné úpravě překladu článku ukrajinských autorů. 

Veškerý obsah časopisu komentován není, snad ostat-
ní autoři prominou. A Vám čtenářům přeji příjemné počtení. 
A případné Vaše ohlasy rádi uslyšíme. Budou-li, tak rádi při-
jmeme i ty negativní.

Ing. František Kruntorád, CSc.
vydavatel
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Aspekty 
potravinové 
politiky ČR

JUDr. Ing. JOSEF MEZERA, CSc., 
Ing. VÁCLAV POKORNÝ,

Ing. LENKA MEJSTŘÍKOVÁ,
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY

A INFORMACÍ
PRAHA

Úvod

Současný, ale především budoucí vývoj potravinářství ve svě-
tě, v EU i v ČR bude ovlivňován některými globálními jevy, 

zásadními trendy a výzvami. Svou úlohu však sehrává i regi-
onalizace, a to v tom smyslu, že jednotlivé jevy se v různých 
oblastech liší co do výskytu, míry působení apod. Naskýtá se 
tedy otázka, zda má potravinářský sektor, resp. celý potravi-
nový řetězec a jej obklopující podnikatelské prostředí a veřej-
né instituce s ním spjaté tyto problémy a výzvy včas identifi ko-
vat, připravit se na ně a hledat relevantní řešení, nebo k nim 
přistupovat tak říkajíc ad hoc, resp. ex post. Vyvstává tedy 
otázka, zda má mít ČR vlastní komplexní potravinovou politi-
ku či strategii a vhodné nástroje na její prosazování? Na uve-
denou otázku je v této stati hledána odpověď a naznačeny klí-
čové oblasti, jímž bude nutno věnovat pozornost. 

Přístup k potravinové politice, cíle a metody

Potravinová politika v ČR by měla být tvořena soubo-
rem opatření zákonodárných a správních orgánů směřují-
cích k praktickému využití vědeckých poznatků o potravi-
nách a potravinových surovinách s cílem zajistit na potřebné 
úrovni distribuci a výrobu bezpečných potravin a také odpo-
vídající výživu obyvatel a jeho další potřeby. Samotná výživo-
vá politika je soubor opatření státu směřujících k racionální-
mu využití vědeckých poznatků o výživě člověka k primární 
zdravotní prevenci. Proto je nezbytné se zabývat všemi člán-
ky potravinového řetězce, tak říkajíc „od vidlí až po vidličku“ 
a některými jevy občanské společnosti a sociálně-ekonomic-

kým prostředím. Jde o využití zemědělské půdy, přiměřených 
zpracovacích kapacit, skladů, distribučních areálů, výzkum-
ného potenciálu, lidských zdrojů, městských aglomerací 
a venkovského prostoru pro úspěšné podnikání v rámci po-
travinového řetězce a tím přispět vlastními zdroji k celkové 
prosperitě země. 

Stěžejní cíle je nutno rozpracovat do dílčích cílů po-
dle jednotlivých článků potravinového řetězce, resp. oblas-
tí působnosti a vyhodnocovat a v případě potřeby přijmout 
nová opatření. K legislativním opatřením patří zejména po-
travinové a veterinární právo a předpisy o zdraví a k nelegis-
lativním opatřením zejména programy a instrumentarium 
nástrojů, vhodných pro jednotlivé články potravinového ře-
tězce (obr. 1), a to s ohledem na jejich charakter. Současně 
je nezbytné odlišit, které programy a opatření legislativní-
ho a nelegislativního charakteru patří do kompetence státu 
a které jsou záležitostí privátní sféry, nevyjímaje zájmové sva-
zy a sdružení a tyto zastřešené Potravinářskou komorou ČR. 
Ministerstvo zemědělství bude mít v kompetenci připravovat 
s ostatními ministerstvy a úřady příslušné programy a právní 
předpisy a podílet se na tvorbě evropského práva a na podni-
cích bude jejich implementace v hospodářské sféře a zpraco-
vání vlastní podnikatelské strategie. 

Vnější aspekty potravinové politiky

Národní potravinová politika je vždy do určité míry 
ovlivněna vnějšími podmínkami. Současná situace ve světě 
byla v oblasti potravin označena Organizací spojených náro-
dů (OSN) jako krize. Za hlavní příčiny této krize jsou uvá-
děny:
�  růst poptávky po potravinách v rozvojových, zejména asij-

ských zemích; jednak zvyšující se populací (OSN očeká-
vá ve světě v roce 2015 okolo 7 mld. obyvatel, resp. 8 mld. 
v roce 2025) a dále vyšší spotřebou potravin na 1 obyv.;

�  neúroda v tradičních pěstitelských zemích vlivem počasí 
v roce 2007 a nízké zásoby rozhodujících agrárních komo-
dit;

�  rostoucí výroba biopaliv, zejména z obilí.
Projevem této krize je především nedostatek potravin 

v některých částech světa (dokonce hladomor v Africe a ji-
ných regionech) a růst cen potravin, což se týká i vyspělých 
zemí, a ani ČR nebyla výjimkou, i když ceny zde již výrazně 
klesly.1

Obr. 1

1   Zvyšování cen je navíc (kromě vlivu krize) vyvoláno zdražová-
ním vstupů do jednotlivých článků potravinového řetězce (ropa 
a energie), spekulativními nákupy agrárních komodit a posled-
ní úpravou DPH v ČR.

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.,  Ing. Lenka Mejstříková
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K řešení této krize mohou přispět světové organizace 
(OSN, WTO, Světová banka) v rámci Světového potravino-
vého programu, ale i ČR. ČR může během svého předsednic-
tví v EU usilovat o přezkoumání programu v oblasti biopaliv, 
aby se snížila přímá konkurence k využití agrárních komo-
dit na výrobu potravin (jednalo by se o revizi cíle nahradit do 
roku 2020 v oblasti silniční dopravy až 20 % tradičních po-
honných hmot alternativními palivy). Jde o to, že rozloha ze-
mědělské půdy je omezena a podle OSN se snížila v roce 2000 
na 0,25 ha/obyv. a v roce 2020 se dále sníží na 0,2 ha/obyv. 
Tuzemské potravinářství, bude-li úspěšné, může také více 
přispět k řešení krize v rozvojových zemích, ovšem v míře, 
která to umožní. Jde jak o potravinovou pomoc hrazenou stá-
tem, která může mít jen dočasný charakter, resp. vývoz, ale 
také o podíl na rozvoji zemědělství a zpracovatelského prů-
myslu (mlékárny, cukrovary aj.) v místech, která mají nedo-
statek potravin. 

Potravinová politika EU byla na konci 90. let formulo-
vána „Bílou knihou bezpečnosti potravin – White Paper on 
Food safety“ COM (1999), která vytýčila cíl dosáhnout nej-
vyššího standardu zdravotní nezávadnosti potravin. Tento cíl 
se stal jednou z klíčových priorit Komise. Východiskem byla 
Zelená kniha Komise o potravinovém právu (COM97/178, 
konečné znění.). Jde především o pokrytí celého řetězce vý-
roby potravin, zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví spotře-
bitele, přenesení hlavní odpovědnosti za zdravotně nezávad-
né potraviny na výrobce a dodavatele, stanovení odpovídající 
úřední kontroly na národní a evropské úrovni, princip dosle-
dovatelnosti a využívání vědeckého poradenství a principu 
prevence. Jedním z nástrojů k dosažení zmíněných nástrojů 
se stalo zřízení nezávislého Evropského úřadu pro potraviny 
(EFSA). K realizaci Bílé knihy byla přijata opatření formou 
nařízení EP a Rady (ES) v podobě tzv. hygienického balíčku. 

V ČR zajištění bezpečnosti potravin vychází z naříze-
ní EP a rady 178/2002 a opírá se o vládní dokument „Stra-
tegie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po vstupu do EU“ 
(2004), který zdůrazňuje zejména otázku komunikace jak 
v ČR, tak v rámci EU i s třetími zeměmi. Již také bylo na úrov-
ni vlády vyhodnoceno (2007) plnění opatření z tohoto doku-
mentu a stanoveny úkoly zejména v naplňování úlohy mezire-
sortní Koordinační skupiny pro bezpečnost potravin.

Potravinářský sektor v ČR

S ohledem na význam potravinářského sektoru v rám-
ci zkoumaného řetězce je nutno patřičnou pozornost vě-
novat právě tomuto článku. Proto byla v roce 2004 přijata 
vládou „Koncepce potravinářského průmyslu ČR pro léta 
2004–2013“ a na jejím základě ustaven v rámci MZe Úřad 
pro potraviny. V současnosti představuje nejvyšší odborné 
exekutivní místo pro potravinářský sektor. Význam tohoto 
sektoru se zakládá především na těchto faktorech:
�  svými produkty – potravinami a nápoji zajišťuje výživové 

potřeby obyvatelstva a významně ovlivňuje jeho zdravot-
ní stav;

�  účastí na výchově ke správné výživě a podpoře prodeje 
ovlivňuje poptávku, a tím i rozsah své produkce;

�  jde o tradiční, v našich podmínkách typické, odvětví zpra-
covatelského průmyslu s produkcí spotřebního charakte-
ru, s úzkou vazbou na zemědělství na straně jedné a na dis-
tribuci na straně druhé;

�  v současné době se stále nezanedbatelně podílí na tvorbě 
hrubého domácího produktu (2,47 % v roce 2007) a vý-
znamně přispívá i k zaměstnanosti (3,13 % v roce 2007);

�  podílí se na rozvoji i dalších zpracovatelských odvětví 

(multiplikační efekt), jako je potravinářské strojírenství, 
výroba plastů, elektrotechnika a další a dále také na odvět-
ví služeb;

�  použitými technologiemi, surovinami a dalšími materiály 
a obaly ovlivňuje životní prostředí (voda, ovzduší aj.).

K charakteristice potravinářského průmyslu po vstu-
pu ČR do EU bylo uvedeno (T. Doucha, 2008, v rámci po-
travinářských úterků), že politika vůči odvětví potravinářství 
se převážně soustřeďuje na regulační opatření vůči potravi-
nářským podnikům ve vztahu k bezpečnosti potravin, znače-
ní potravin, pohodě zvířat a životnímu prostředí. Dále ještě 
uvedl, že specifi cká podpůrná opatření politiky jsou odůvod-
nitelná jen tehdy, když potravinářství bude produkovat i ve-
řejné zboží, např. zaměstnanost venkova či regionů. 

Podle předběžných výsledků Projektu FutureFood6 
spadajících pod 6. rámcový program, který se opírá o mezi-
národní standardy v oblasti kvality a bezpečnosti potravin 
a přistupuje k potravinovému řetězci jak z hlediska technolo-
gické dimenze, tak socioekonomického pohledu, ukazuje, že 
obalové technologie, diagnostické technologie a technologie 
pro funkční potraviny vykazují vysokou úroveň, zatímco na-
notechnologie, které by měly být pro příští vývoj klíčové, jsou 
slabým místem. Tento a další důvody budou vyžadovat inten-
zivnější podporu potravinářskému výzkumu, a to jak státem, 
tak významnými, většinou nadnárodními privátními společ-
nostmi.

Jako fi nální produkt by potravinářství mělo nabízet vý-
robky odpovídající moderním trendům (wellness, convenien-
ce aj.) uspokojující rozmanité požadavky spotřebitelů. Z hle-
diska strategických záměrů jde např. o:
�  větší individualizaci fi nálních produktů pro jednotlivé 

úzké skupiny konzumentů (neboť hromadná výroba ve vy-
spělých zemích do určité míry „vychází z módy“);

�  výrobky s vyšší přidanou hodnotou, obvykle založené na 
inovacích spojených s novými technologiemi a kvalitními 
surovinami, které jsou předmětem výzkumu a vývoje;

�  rozšiřování objemu a sortimentu biopotravin.

Politika vůči tomuto odvětví by proto měla zahrnout
i stimulační opatření k podpoře z hlediska kvality a perspek-
tivních výrob, vycházejících z evropských a světových tren-
dů, jak bylo výše naznačeno, a které budou rozvíjet inovač-
ní procesy a celkovou konkurenceschopnost. Podpory je však 
nutno směrovat tak, aby nebránily strukturálním změnám 
uvnitř potravinářského sektoru, tedy nebyly používány pro 
podniky, které zaostávají v restrukturalizaci zpracovacích ka-
pacit, sortimentní skladbě z hlediska tržních trendů a celkově 
se jeví jako málo konkurenceschopné (jak po stránce mana-
gementu, fi nančního zdraví a dalších faktorů). 

Jde o pokračování v dosavadních opatřeních, resp. je-
jich přizpůsobení novým podmínkám a zajištění jejich fi nan-
cování. Zejména se jedná o podporu:
�  prodeje z hlediska kvality výjimečných potravin (ocenění 

značkou KLASA a její využití v marketingových akcích, 
mediální propagační kampaně, veletržní a výstavní pre-
zentace aj.), rozvoj regionálních značek a registrace a širší 
uplatňování značkových výrobků;

�  malého a středního podnikání (MSP), která je využitelná 
i pro část fi remní báze potravinářského sektoru, spadají-
cí do podpor v kompetenci MPO, s využitím nových ceno-
vých nástrojů (kapitálový vstup);

�  v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 (pod-
opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinář-
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ským produktům a Spolupráce při vývoji nových produk-
tů, postupů a technologií, resp. inovací v potravinářství);

�  v rámci dotačního programu MZe zejména Podpora zpra-
cování zemědělských produktů a zvyšování konkurence-
schopnosti potravinářského průmyslu, a dále nově Pod-
pora České technologické platformy pro potraviny;

�  část potravinářských fi rem nespadajících pod Přílohu I
Smlouvy o ES se může ucházet o účast na Operačním pro-
gramu Podnikání a inovace (OP PI), jenž připravilo MPO 
pro období 2007–2013 (nahrazuje Operační program 
Průmysl a podnikání);

�  z programů Podpůrného a garančního rolnického a les-
nického fondu a. s.

Po stránce legislativních opatření je nutné vyhodno-
tit dosavadní evropské i národní potravinové a veterinár-
ní právo a směřovat ke zjednodušení právních předpisů. Jde 
o to, aby členitost a rozsah předpisů se nestal brzdou podni-
kání v potravinářském odvětví, což by nepřispívalo k přílivu 
přímých zahraničních investic (přitom podniky zahraničních 
osob obvykle dosahují lepších výsledků). Je však věcí veřej-
ného zájmu, aby bezpečnost potravin a ochrana spotřebite-
le zůstala zachována na evropské úrovni a spotřebitel obdržel 
relevantní informace, což se týká zejména problematiky ozna-
čování (zdravotní a výživová tvrzení, nutriční profi ly a GDA – 
Guideline Daily Amounts).

U základních standardů je žádoucí docílit toho, že mezi 
jednotlivými zeměmi budou vzájemně konzistentní a neměly 
by bránit mezinárodnímu obchodu. Co do jejich funkce, zá-
kladní standardy pro produkci by měly vytvářet veřejné stan-
dardy a stát se prevencí pro podvodné praktiky. Působí tedy 
ex ante, ale i ex post. Na rozdíl od veřejných, privátní standar-
dy se mohou uplatnit v situacích, kde nejsou efektivní veřej-
né standardy, a přispět ke koordinaci dodavatelských řetězců. 
Jsou kontrolovány vlastníkem standardu.

Potravinářský sektor a zemědělství

ČR nepatří k typicky agrárním zemím. Zhruba polovi-
na zemědělské půdy má zhoršené podmínky (Less Favou-
red Areas – LFA). Zemědělská výroba je ještě omezena dal-
šími opatřeními souvisejícími především s ochranou krajiny. 
Uvedené skutečnosti neumožňují zajištění výroby potravin 
jen z domácích zemědělských surovin. Nejde jen o kvantita-
tivní problém, ale spíše strukturální, podle situace u jednot-
livých komodit. Přesto by mělo vycházet surovinové zázemí 
tuzemského potravinářství z domácí agrární produkce, k níž 
bude zvyšovat přidanou hodnotu s tím, že na společném trhu 
EU-27 a v budoucnu ještě širším a ve vztahu k tzv. třetím ze-
mím bude významná část produkce předmětem mezinárod-
ního obchodu. To znamená, že potravinové řetězce se budou 
ještě dále internacionalizovat. Jde o to, aby v rámci agrární-
ho mezinárodního obchodu (AZO) se v širší míře uplatňova-
ly zejména vysoce zpracované produkty (sýry a zakysané vý-
robky, trvanlivé masné výrobky, čokoládové a nečokoládové 
cukrovinky, trvanlivé pečivo, pivo aj.) a v menší míře produk-
ty, které dosud neprošly ani nižší fází zpracování. Záporná bi-
lance AZO, včetně intra-obchodu v rámci EU, kolísající okolo 
-30 mld. Kč, dokumentuje slabá místa v konkurenceschop-
nosti zemědělsko-potravinářského odvětví. Význam toho-
to problému je zdůrazněn tím, že potraviny dosud neztrati-
ly charakter strategického zboží (dokumentuje to nežádoucí 
stav v době neúrody, živelních pohrom, dodávky v době váleč-
ných konfl iktů, resp. teroristických akcí apod.). 

Vztah potravinářství k zemědělství je však do určité míry 

předurčen Společnou zemědělskou politikou (SZP) s re-
gulačními nástroji, která je předmětem posuzování z hledis-
ka funkčnosti (Health Check). ČR sice podporuje zachování 
kvótového systému mléka (2015), ale prioritou zůstává zajiš-
tění dlouhodobé perspektivy producentům mléka – pomocí 
systému „soft-landing“ (jde o postupné navyšování kvót a po-
sléze opuštění tohoto systému). S perspektivou producentů 
mléka je spojena i budoucnost jeho zpracovatelů. U škrobu, 
kde je též uplatňován kvótový režim, by pro ČR bylo nepřija-
telné snižování národní výrobní kvóty do doby ukončení toho-
to režimu (2014/15). Také u cukru je počítáno se zavedeným 
režimem do uvedeného roku, který by měl umožnit zajištění 
rozhodující části této komodity z domácích zdrojů. 

Problematickým místem mezi potravinářským sekto-
rem a zemědělstvím zůstávají smluvní vztahy. Jde o absenci 
dlouhodobějších vazeb mezi dodavateli a odběrateli u mno-
ha komodit, při časté značné majetkové diferenciaci smluv-
ních stran. Určitým stabilizujícím faktorem se jeví současná 
a příští situace v zemědělství spojená s ekonomickým vyrov-
náváním podmínek s EU-15 po vstupu do EU a s dokončo-
váním transformačních procesů. Až ve fázi ekonomické sta-
bilizace obou odvětví (nestabilitou a nedostatkem kapitálu 
trpěla značná část potravinářského sektoru, který patřil k od-
větvím s častými konkurzy, což byl nutný konsolidační pro-
ces), lze reálně zakládat trvalé obchodní a partnerské vztahy 
a posléze i vytvářet podnikatelské sítě (s vazbami dodavatelů 
a odběratelů), které též v ČR již existují.

Potraviny a distribuce

K současné charakteristice potravin patří narůstající ko-
moditní šíře sortimentu i jeho hloubka (různost z hlediska 
hmotnosti, obalů apod.). To se týká jak rychle se kazícího zbo-
ží (perishable goods), tak trvanlivého potravinářského zboží 
(dry goods). Obvykle rychle se kazící zboží je dodáváno pří-
mými dodávkami (často i denními) z potravinářských pod-
niků do distribučních řetězců, pokud si je některé tyto řetěz-
ce přímo nevyrábějí (pečivo aj.). Jelikož frekvence nákupu je 
častá, mělo by docházet i k jeho rychlému proplácení (po linii 
spotřebitel – distributor – výrobce). Spotřebitel obvykle platí 
distributorovi při nákupu, ale tok peněz se mnohdy zastavu-
je a časově odkládá mezi distributorem a výrobcem potravin, 
což narušuje obchodní vztahy, které mohou být navíc defor-
movány i jinak. Často dochází k tendenci stanovovat ceny 
a obchodní podmínky, jež by měly být určeny společně obě-
ma obchodními stranami, pouze odběrateli. To je důsledkem 
rostoucí tržní síly obchodních řetězců. V některých zemích 
byly vydány tzv. antimonopolní zákony (USA, Francie, Ně-
mecko aj.) s cílem regulovat nepoctivé obchodní praktiky 
současnosti. V Japonsku „Komise pro poctivý obchod“ určila 
16 „nepoctivých obchodních praktik“. Jednou z nich je „Zne-
užívání dominantní vyjednávací pozice“. Jde o nákup pod ná-
tlakem, neoprávněné vracení neprodaného zboží, žádost o vy-
slání prodejců do obchodů, vybírání příspěvků pod nátlakem, 
neoprávněný požadavek častých dodávek v malém množství 
či neoprávněný požadavek o platby pro distribuční centrum. 
Dodavatelé mohou odmítnout požadavky maloobchodu za-
ložené na zneužití dominantní vyjednávací pozice. Může se 
však stát, že maloobchodní řetězec na základě tohoto odmít-
nutí přestane s výrobci potravin obchodovat. To má charak-
ter nespravedlivého odmítnutí a je také zneužitím dominant-
ní pozice. V ČR tato oblast dosud nebyla uspokojivě dořešena. 
Zřízení komise pro shromažďování případů „nepoctivých ob-
chodních praktik“, která by přijímala i potřebná opatření, 
může být jedním z kroků pro řešení tohoto problému. 
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Jedním z vážných důvodů, proč je nutno zamezit tomu, 
aby distributor vůči výrobci potravin nezneužíval svého po-
stavení (tržní síly), je ten, že výrobce potravin, který mimo 
to, že musí dbát na dodržení specifi ckých požadavků, kte-
ré se týkají potravin (bezpečnost aj.) a o něž dbá i distribu-
tor (i když hlavní tíha zůstává na výrobci), je již v samotném, 
přirozeném charakteru svého podnikání ve značné nevýho-
dě. Výrobce potravin vždy v menší či větší míře produkuje 
omezený druh produkce (u cukrovarů je to cukr, u pivovarů 
jde o pivo apod.), a i když může postupem doby docházet ke 
kombinaci výrob, nejde o tak široký sortiment, s nímž obcho-
duje distribuce. Ta v jedné prodejně (i když podle typu se liší) 
obchoduje jak s potravinami prakticky všech výrobních obo-
rů, ale navíc obvykle i s nepotravinářským zbožím měkkým 
(soft) představovaným především sortimentem odívání, tak 
i tvrdým zbožím (hard), k němuž patří zboží pro provoz do-
mácností – bílá technika (hard white) a audio-video-techni-
ka – hnědá technika (hard brown) aj. Z toho vyplývá, že pro 
distribuci zdaleka není rozhodující jeden druh zboží a jeho 
cena, resp. obchodní rozpětí (marže), ale celkový obrat. 
Hospodářský výsledek distributora je pak výslednicí realiza-
ce veškerého zboží. To dává distributorovi nepoměrně větší 
tržní možnosti a vyjednávací pozici, v porovnání s výrobcem, 
který je odkázán pouze na realizaci svého potravinářského 
sortimentu a převážně ještě zúženého podle výrobního obo-
ru, k němuž podle charakteru suroviny, kterou zpracovává, 
patří. Skutečnost, že některý výrobce potravin má vůči odbě-
rateli silné postavení u specializovaného sortimentu a toho 
chtěl využít v neprospěch distribuce, je spíše ojedinělá. 

Od distribučních sítí lze v budoucnu u potravin očeká-
vat stále širší služby a zlepšení kultury prodeje, která však již 
nyní, v porovnání s minulostí, je poměrně vysoká. U služeb 
jde o poskytování občerstvení na místě, objednávkovou služ-
bu, dovoz do bytu apod.

Distribuce oboustranně výhodnými vztahy k dodavate-
lům, což jí umožní je i koordinovat, je schopna dosáhnout:
�  zlepšení pohotovosti dodávek zboží (stále ještě, i když oje-

diněle v daném čase a prodejně některý sortiment potravin 
z hlediska šíře a hloubky chybí);

�  racionalizaci zásob a nákladů;
�  zlepšení kvality a bezpečnosti potravin (s využitím stan-

dardů).

Zpružnění toku zboží a tím i ekonomické efektivnosti 
a zkvalitnění služeb lze v budoucnu dosáhnout vyššími infor-
mačními a komunikačními technologiemi. To platí především 
o internetu. To bude znamenat zavedení nového distribuč-
ního modelu, který je nutno připravovat.

Potraviny, spotřebitel a zdraví

Jestliže zemědělství se svými vstupy a návazně potravi-
nářství a distribuce představují dodavatelské články potra-
vinového řetězce, pak na jeho konci je spotřebitel, se svým 
chováním, preferencemi a kupní silou. Dochází a bude do-
cházet k diferenciaci spotřeby s ohledem na změny nákup-
ního chování (doby nákupu, znalosti zboží, přizpůsobení se 
reklamě apod.) i z hlediska preferencí daných věkem, zdra-
votním stavem, výší příjmů apod.

Ze socio-ekonomického pohledu se ČR dosud nevyrov-
nala s úrovní indikátoru, představujícího podíl vydání za po-
traviny, nápoje a tabák na celkových výdajích domácnosti. 
V ČR tento podíl činil 23,5 % (2005), a i když má klesající ten-
denci, je stále vyšší než např. v SRN (14,3 %), Nizozemsku 
(13,4 %) či Rakousku (13,4 %). EU-15 v hodnoceném roce vy-

kazuje 15,4 %, EU-25 podíl 15,8 % a EU-27 hodnotu 16,0 %.
Řada zemí vykazuje hodnoty vyšší než ČR, ale jde převážně 
o země agrárního charakteru. Výrazný vzestup cen potravin 
koncem roku 2007, který již byl u řady těchto produktů zasta-
ven2, patrně slibně se vyvíjející trend v ČR, jak bylo výše kon-
statováno, již nebude příliš narušovat. 

Současným trendem, který se v budoucnu bude prohlu-
bovat, je zvýšený zájem spotřebitele o potraviny, u nichž věří, 
že prospívají jeho zdraví. Nemělo by však jít jen o psycholo-
gickou záležitost, ale o seriózní informace, které by měly být 
spotřebiteli poskytnuty. Základem je zdokonalování systé-
mu označování potravin, zdravotní výchova apod. A po-
kud bude mít spotřebitel zájem, měl by mít možnost sestavit 
si stravovací plán, jenž by upravil objem, skladbu, kombina-
ci či způsob úpravy stravy apod. Pro některé části populace 
to bude téměř nezbytné (zvláštní výživa). Jak uvádí Štiková 
a kol. (2007), výživa české populace dlouhodobě neodpoví-
dá zdravotním doporučením a všechny hlavní nutriční fakto-
ry včetně energie převyšují doporučené dávky. Přitom se také 
uvažuje o aktualizaci těchto dávek, a to ve směru jejich sní-
žení. Sortiment potravin také stále více obohacují produkty 
ekologického zemědělství zpracované na biopotraviny (viz 
Potravinářská Revue – Speciál, srpen 2008).

Za zásadní je však nezbytné považovat to, že potravino-
vá politika by měla být v souladu s Dlouhodobým programem 
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky – 
Zdraví pro všechny v 21. století (ZDRAVÍ 21). Ten předsta-
vuje rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné 
zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva 
a předpokládá širokou účast složek společnosti na jeho plnění, 
za nějž odpovídá vláda ČR. Ministerstvo zdravotnictví proto 
musí věnovat pozornost rozvoji meziodvětvové spolupráce.

Potraviny, gastronomie,
turismus, regiony, kultura 

Potraviny budou stále více přispívat k rozvoji moderní 
gastronomie. Ta od rychlého občerstvení (fast food) až po 
nejnáročnější kulinářská zařízení zakládá svůj vzestup na vy-
braných potravinách a nápojích, často s velmi přísnými sen-
zorickými a dalšími požadavky.

Gastronomie s využitím zejména značkových potravin 
přispívá k turismu, který výrazně napomáhá k hospodářské 
prosperitě, a to zejména tím, že se dostal na kvalitativně vyš-
ší úroveň (od poznávacích zájezdů k relaxačním a lázeňským 
pobytům v ČR). K rozšiřování a vyšší úrovni turismu přispě-
ly i potravinářské fi rmy, a to zejména v turisticky atraktivních 
místech. Také v ČR již existují u renomovaných potravinář-
ských fi rem návštěvnická centra. Podle údajů Českého svazu 
pivovarů a sladoven projde v ČR těmito centry u pivovarů mi-
nimálně čtvrt milionu našich i zahraničních návštěvníků. Jde 
však i o další akce (různé druhy slavností, turistických stezek 
apod.). K výrazné renesanci došlo např. u vína, což mělo i do-
pad na rozšíření vinoték. Účelné se jeví, aby se veřejnosti více 
„otevřely“ i další potravinářské obory a jejich úsilí při budo-
vání zákaznických center bylo podpořeno. 

Různé aktivity a slavnosti pořádané potravinářskými 
fi rmami mívají ve svých programech i kulturní akce a podpo-
rují společenský život ve městech i na venkově. 

2   Dokladem je i to, že nastal pokles tržeb maloobchodu (březen 
2008), souvisí s poklesem poptávky, což patrně povede k útlu-
mu cenového růstu u řady komodit včetně potravin a nastarto-
vání fáze s pouhými výkyvy cen podle specifi ckých podmínek 
podle konkrétního sortimentu zboží a obchodních partnerů. 
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Shrnutí – prioritní oblasti
a řešení (nástroje)

Ze sledování stavu u jednotlivých článků potravinového 
řetězce z hlediska potřeb moderní potravinové politiky se jeví 
žádoucí vyhodnocování použitých řešení, resp. opatření a ná-
strojů zejména u následujících prioritních oblastí:

Článek 
potravinového 

řetězce
Oblast řešení (nástroj) 

�  potravinářský 
sektor

–  rekodifi kace a zjednodušení 
potravinového a veterinárního práva

–  naplňování strategie bezpečnosti 
potravin

–  podpora prodeje, výzkumu, inovací, 
přidávání hodnoty a celkové 
konkurenceschopnosti kvality 
potravin

�  zemědělství

–  zajišťování dlouhodobé 
prosperity producentů agrárních 
surovin a prověřování funkčnosti 
SZP 

�  distribuce –  zřízení komise pro řešení nepoctivých 
obchodních praktik

–  příprava perspektivního modelu 
distribuce

�  spotřebitel –  zdokonalení informovanosti 
o potravinách

– plnění Programu ZDRAVÍ 21;
–  podmínky pro rozvoj společenského 

života

Z uvedeného vyplývá skutečná nutnost mezirezortní-
ho přístupu k řešení potravinové politiky a dialog mezi tvůrci 
práva, státní správou a podnikatelskou sférou. Některé prv-
ky potravinové politiky jsou již zpracovány a uplatňovány, jde 
však o to, doplnit je o další oblasti, více je propojit a dát této 
politice „zelenou“.

Prameny: 
Ekonomika potravin: Globální problémy a výzvy, Bulletin VÚZE
č. 4/2008, Praha, 2008.
FutureFood6 – Zpráva o průběhu projektu za ČR, TC AV ČR, Pra-
ha, 2008.
Growing Importace of food Business in Japan, Tokyo, 2003, SGII 
No.23.
Hlaváč, I. Co mohou potravináři očekávat v roce 2008, Potravinář-
ská Revue 1/2008, Praha, 2008. 
Mezera, J. a kol. Analýza pozice výkonnosti a efektivnosti potravi-
nářského sektoru ČR, výzkumná zpráva VÚZE, Praha, 2007.
Posilování důvěry spotřebitele a úloha výrobců potravin v rámci po-
travinového řetězce, sborník přednášek, PK ČR, Praha, 2008
Štiková, O. Vývoj spotřeby potravin a krátkodobá predikce, výzkum-
ná zpráva VÚZE, Praha, 2007.
Zpráva o stavu zemědělství za rok 2007, pracovní verze VÚZE, Pra-
ha, 2008.
Zpráva o českém pivovarství a sladařství, Český svaz pivovarů a sla-
doven, Praha, 2008.
Internetové stránky MZe, MPO, MZ, PK ČR. 

�



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t 9
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

8

Spolupráce
ČR a EFSA 

Ing. KLÁRA PETRÁSKOVÁ,
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Nastavení aktuálního systému
bezpečnosti potravin

Zkušenosti mnohých evropských zemí zaznamenané při 
zvládání krizí v devadesátých letech 20. století (napří-

klad BSE ve Velké Británii, klasický mor prasat v Holandsku) 
potvrdily význam analýzy rizik založené na řízení rizik, ko-
munikaci o riziku a nezávislého vědeckého hodnocení rizik, 
klíčového pro zajištění zdravotní nezávadnosti bezpečnos-
ti potravin a důvěry spotřebitele. Tato situace vyústila v po-
změnění priorit vlády ČR a defi nování strategického materiá-
lu k bezpečnosti potravin pod usnesením vlády č. 1320/2001. 
Na evropské úrovni dokonce došlo k předefi nování právní-
ho rámce a bylo rozhodnuto o vzniku nařízení, které pokry-
je obecné principy potravinového práva, základní požadavky 
na provozovatele potravinářských a krmivářských podniků, 
stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Součástí 
tohoto nařízení (ES) č. 178/2002 bylo založení Evropského 
úřadu bezpečnosti potravin (dále jen „EFSA“), nezávislé vě-
decké instituce.

Zajištěním celé šíře problematiky bezpečnosti potra-
vin je v České republice od roku 2002 podle usnesení vlády
č. 1320/2001 a návazných strategických dokumentů přija-
tých vládou ČR odpovědný ministr zemědělství. Za účelem 
zajištění spolupráce všech zainteresovaných organizací byl 
založen iniciační a poradní orgán Koordinační skupina bez-
pečnosti potravin (dále jen „KSBP“). Sekretariátem KSBP je 
právě odbor bezpečnosti potravin spadající do Úřadu pro po-
traviny, který je sekcí Ministerstva zemědělství. Ten je záro-
veň i ofi ciálním partnerem a koordinačním místem pro vě-
deckotechnickou spolupráci EFSA. Spolupráce s EFSA je 
tedy jednou z hlavních činností odboru bezpečnosti potravin. 
Na národní úrovni nelze tuto spolupráci realizovat pouze jed-
ním odborem s omezeným počtem pracovníků. Bez činnos-
ti předních odborníků sdružených v tzv. vědeckých výborech, 
které byly vytvořeny jako protipól vědeckých komisí EFSA, 
expertů jmenovaných do různých pracovních formací EFSA 
by naplnění předchozího bylo nemožné. Velmi mne těší, že 
po čtyřech letech, kdy se odbor snaží kooperovat s relevant-
ními českými institucemi a experty, jsou konečně vidět dílčí 
výsledky. Od počátku vzniku EFSA v roce 2002 byly státy při-
pravující se na členství v EU přizývány na jeho jednání v roli 
pozorovatelů a od té doby se spolupráce neustále vyvíjí. Vý-

znamným přelomem byl právě vstup ČR do EU. Vzhledem 
k tomu, že EFSA je jedna z mála institucí EU vzniknuvší na 
počátku 21. století, mohu říci, že je to úřad daleko fl exibil-
nější a otevřenější než například Evropská komise. Na dru-
hou stranu v době vzniku EFSA jsme se jako ČR snažili splnit 
všechna předvstupní kritéria a nezbývalo tolik času, abychom 
se aktivněji zapojili do činností nově vznikajícího úřadu. Pev-
ně však věřím, že stále není pozdě a i ČR – MZe a pověření ex-
perti mohou činnosti EFSA efektivně ovlivňovat. A jak se do-
čtete dále, cesty k ovlivňování činnosti EFSA již vybudovány 
máme, prostředky k dosažení našich cílů rovněž známe (otáz-
kou zůstává míra jejich efektivního využívání) a snad i vědečtí 
experti uvidí ve spolupráci s EFSA svoji budoucnost a zhod-
nocení jejich schopností.

Mezi další aktivity odboru bezpečnosti potravin pat-
ří zajišťování monitoringu cizorodých látek v potravních ře-
tězcích, který slouží pro dlouhodobé sledování zátěže konzu-
mentů cizorodými látkami. Se sledováním cizorodých látek 
je dále provázána účast v relevantních pracovních skupinách 
Evropské komise, možnost poskytovat data „ad hoc“ pro po-
třeby EFSA, spolupráce s laboratořemi orgánů dozoru (Stát-
ní veterinární správy ČR, Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem ze-
mědělským, Státní rostlinolékařskou správou) a laboratoře-
mi resortu zdravotnictví. 

Dále odbor metodicky řídí a každoročně vydává zprá-
vu o Systému včasné výměny informací o potravinách a kr-
mivech (RASFF). Tímto unijním systémem probíhají ozná-
mení o potravinách a krmivech, které představují přímé nebo 
nepřímé riziko pro zdraví. Například pokud jde o přítomnost 
látky zakázané nebo nepovolené na evropské úrovni, překro-
čení limitů stanovených právními předpisy, výskyt cizího tě-
lesa ve výrobku, neadekvátní označení výrobku znamenající 
zdravotní riziko (alergeny, bezlepkové potraviny apod.). Na 
úrovni ČR jsou v systému zapojeny orgány státního dozoru, 
dále Generální ředitelství cel, Státní úřad pro jadernou bez-
pečnost, Ministerstvo spravedlnosti, vnitra, obrany, a to tak, 
aby byla pokryta všechna místa, kde může být výrobek (po-
travina, krmivo) zakoupen, zachycen či konzumován. Z cel-
kového počtu 7 354 oznámení zpracovaných na úrovni Ev-
ropské unie v roce 2007 se České republiky týkalo celkem 150 
oznámení (jedná se o oznámení, ve kterých byla Česká repub-
lika uvedena jako země původu nebo byl do ní výrobek dis-
tribuován nebo ve kterých byla Česká republika uvedena jako 
dodavatel). Při kontrole trhu v ČR bylo do systému odesláno 
celkem 72 oznámení a nejvíce nevyhovujících výrobků patři-
lo do kategorie suché skořápkové plody, resp. pistácie, lísko-
vé ořechy, mandle a datle s obsahem mykotoxinů a výskytem 
škůdců. Významný podíl nevyhovujících výrobků byl dále za-
znamenán v kategorii ovoce a zelenina, kde šlo především 
o přítomnost drobného hmyzu a vysoký obsah konzervačních 
látek. V případě ryb a rybích produktů to byla Listeria mono-
cytogenes a vysoký obsah polyfosfátů. Celá zpráva je k dispo-
zici na www.bezpecnostpotravin.cz. Aktivní účastí v tomto 
systému, jako jednoho z mechanismů kontroly bezpečnosti 
potravin a krmiv na území jednotného trhu Společenství, při-
spíváme k zajištění ochrany zdraví spotřebitele. 

Někomu se může zdát, že činnosti výše popsané jsou pro 
ministerský odbor, který by se měl zabývat převážně přípra-
vou či úpravou právních předpisů, neobvyklé. Osobně s tím 
mohu pouze částečně souhlasit. Ano, odbor není přímo od-
povědný za přípravu právních předpisů ČR nebo ES. Pro tyto 
účely existuje v rámci Úřadu pro potraviny odbor potravinář-
ské výroby a legislativy. Odbor bezpečnosti potravin je ale 
schopen zajistit nezávislá odborná vědecká stanoviska právě 
pro přípravu právních předpisů v oblasti potravinářství, po-
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skytnout data pro zvážení, zda je či není předpis připravovaný 
na úrovni Společenství pro ČR přijatelný z pohledu ochrany 
zdraví spotřebitele, což je plně v souladu se základním naříze-
ním potravinového práva (ES) č. 178/2002. Kde shledávám 
prostor odboru pro realizaci v blízké budoucnosti, je zajištění 
dat pro hodnocení rizik v potravinách a krmivech. Za sběr dat 
jsou odpovědné především orgány dozoru resortu zeměděl-
ství a za hodnocení instituce resortu zdravotnictví, resp. Stát-
ní zdravotní ústav. Tento úkol je naléhavý nejen z hlediska 
zajištění efektivnější ochrany zdraví spotřebitele v České re-
publice, ale zároveň nutný z hlediska naplňování požadavků 
právních předpisů přijatých na úrovni Společenství. Jde totiž 
o ochranu spotřebitelů v rámci celé Evropské unie.

Něco málo o Evropském úřadu
bezpečnosti potravin

Evropský úřad bezpečnosti potravin (European Food 
Safety Authority – EFSA) vznikl v důsledku série krizí bez-
pečnosti potravin překonaných v období 90. let minulého sto-
letí. Úřad EFSA byl založen v lednu 2002 v souladu s naříze-
ním Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. EFSA 
plní úlohu základního kamene Evropské unie (EU) pro hod-
nocení rizik plynoucích z potravin a krmiv. Na základě úzké 
spolupráce s národními institucemi a otevřených konzultací 
se všemi zainteresovanými stranami zajišťuje EFSA nezávislé 
vědecké poradenství a jasnou komunikaci existujících a nově 
vznikajících rizik.

EFSA je evropská instituce fi nancovaná z rozpočtu EU, 
fungující nezávisle na Evropské komisi, Parlamentu a člen-
ských zemích. Rozpočet EFSA schvaluje Evropský parla-
ment. Úřad EFSA prochází dynamickým rozvojem. V roce 
2006 zaznamenal jeho rozpočet meziroční růst 22 % a v ob-
jemu dosáhl na 40,2 milionů eur. 

Základními orgány EFSA jsou Správní rada, Porad-
ní sbor, výkonný ředitel, vědecké komise a vědecký výbor. 
Členové jednotlivých orgánů jsou buď vybíráni a voleni dle 
předem známých a v právních předpisech deklarovaných pra-
videl (např. členové správní rady, členové vědeckých komi-
sí), nebo jsou jmenováni Stálými zastoupeními jednotlivých 
členských států při Evropské unii (např. členové poradního 
sboru). Kromě těchto základních orgánů má však EFSA mož-
nost vytvářet si pracovní skupiny dle aktuální potřeby (např. 
pracovní skupina pro komunikaci) a další uskupení vhodné 
pro plnění jeho základní úlohy, tedy zajištění hodnocení rizik 
na úrovni Společenství (např. Steering Group on Coopera-
tion, Focal Point).

Správní radu EFSA tvoří 14 členů, které jmenuje Rada 
EU po konzultaci s Evropským parlamentem ze seznamu vy-
pracovaného Evropskou komisí. Čtyři z těchto členů musí 
mít zkušenost s působením v organizacích zastupujících spo-
třebitele a jiných zájmových skupinách v rámci potravinové-
ho řetězce. Členové správní rady jsou jmenováni tak, aby byla 
zajištěna nejvyšší úroveň odborné kvalifi kace, široký roz-
sah odpovídajících odborných znalostí a současně co největ-
ší zastoupení ze zeměpisného hlediska v rámci Unie. Vzhle-
dem k tomu, že do konce června 2008 bylo třeba jmenovat 
7 nových členů správní rady, byla dne 27. června 2007 v úřed-
ním věstníku EU pod číslem 2007/C 174/08 zveřejněna vý-
zva k vyjádření zájmu o místo člena správní rady Evropské-
ho úřadu pro bezpečnost potravin. Následně byl Evropskou 
komisí proveden základní výběr kandidátů na pozice člena 
Správní rady a přijat seznam zahrnující 12 jmen (dokument 
Rady č. 7757/08). Na tento seznam se dostali 2 špičkoví češ-
tí odborníci. Vzhledem k tomu, že členy správní rady jmenuje 

Rada EU, na jejíchž zasedáních má každý členský stát svého 
zástupce, je možné fi nální výběr do jisté míry ovlivnit. Proto-
že od počátku existence EFSA nebyl ve správní radě, která 
rozhoduje o strategických úkolech EFSA, žádný Čech, bylo 
rozhodnutí MZe – odboru bezpečnosti jednoduché, a to po-
kusit se „prodat“ alespoň jednoho českého experta. Opravdu 
považuji za úspěch, že snaha odboru bezpečnosti potravin ve 
spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU přinesla výbor-
ný výsledek. Od 1. 7. 2008 byl členem správní rady jmenován 
Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., vedoucí Centra hygieny po-
travinových řetězců v Brně Státního zdravotního ústavu. Je 
třeba dodat, že tento bezmála roční proces nebyl pouze ukáz-
kou koordinace na národní úrovni, ale i schopností lidí ote-
vřeně lobbovat za kvalitní experty u ostatních členských stá-
tů. V neposlední řadě doufám, že se tímto výsledkem posílí 
spolupráce mezi resorty zemědělství a zdravotnictví.

U poloviny členů však první funkční období činí šest let, 
běžně pak čtyři roky. To znamená, že další kolo výběru, a tu-
díž možnost pro další experty ČR se roztočí v létě roku 2009.

Orgánem, kde jsou zastoupeny všechny členské státy 
jednou osobou, je Poradní sbor EFSA.

Stálým zastoupením ČR při EU byla členem tohoto sbo-
ru jmenována ředitelka odboru bezpečnosti potravin a ná-
hradníkem vedoucí oddělení bezpečnosti potravin. Úlohou 
členů Poradního sboru je poskytovat poradenství výkonné-
mu řediteli EFSA, v tuto chvíli paní Catherine Geslain-La-
néelle. Mezi činnosti členů sboru tedy patří spolurozhodovat 
o způsobech spolupráce mezi členskými státy a EFSA, přijí-
mat zodpovědnost za rozhodnutí a navrhovat aktivity EFSA, 
včetně návrhu na vznik dalších pracovních orgánů EFSA či 
orgánů ve spolupráci s úřady členských zemí.

Členem poradního sboru za ČR byla v prosinci roku 
2006 podepsána Deklarace o spolupráci mezi členskými stá-
ty a EFSA. Hlavním hmatatelným výstupem EFSA bylo pode-
psání smlouvy mezi ČR a EFSA ke zřízení tzv. „Koordinační-
ho místa“ v květnu tohoto roku. Tato koordinační místa byla 
zřízena ve všech členských státech, a to zejména z důvodu 
rozdílných systémů hodnocení rizik v rámci Evropské unie. 
Na tomto místě je třeba připomenout, že existuje 27 různých 
více či méně podobných přístupů k zajištění bezpečnosti po-
travin. Prostřednictvím závazků plynoucích členským státům 
z podepsané smlouvy by EFSA měl získávat jednotné, porov-
natelné a pro EFSA využitelné výstupy bez ohledu na národ-
ní systémy.

Mezi aktivity, které Koordinační místo v ČR doposud 
zajistilo, patří:
–  Informování českých vědců o možnosti registrovat se 

do databáze vědeckých expertů, kterou budou využívat 
hlavně vědecké komise EFSA prostřednictvím www.
bezpecnostpotravin.cz a vědeckých časopisů. To zna-
mená, že ačkoli vědecké komise EFSA mají své perso-
nální zastoupení jasně defi nované, vyhledávají pro ře-
šení konkrétních úkolů specifi cké experty z členských 
zemí. Smyslem databáze vědeckých expertů je vytvo-
ření široké databáze odborníků, využitelných k podpo-
ře aktivit EFSA. Oznámení o spuštění databáze expertů 
je publikováno na webu EFSA http://www.efsa.europa.
eu;

–  Předložení návrhu českých institucí, které by byly schop-
ny spolupracovat s EFSA při plnění jeho cílů. Za ČR byly 
vybrány čtyři výzkumné ústavy, dvě vysoké školy, Státní 
zdravotní ústav a devět zdravotních ústavů (které však 
nyní prochází reorganizací) z celkového počtu 256 or-
ganizací ze všech ČS. Do konce září bude Koordinač-
ní místo předkládat další návrhy na zařazení dalších 
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třech českých institucí, které aktuálně potvrdily zájem. 
V rámci této spolupráce EFSA vypisuje aktuální projek-
ty k řešení. Bez zajímavosti není, že spolufi nancování 
EFSA v těchto projektech činí až 80 % nákladů. Projekty 
jsou vypisovány za účelem technické a vědecké podpory 
jednotlivým vědeckým komisím EFSA a předpokládaný 
rozpočet na realizaci činí 2,8 mil. eur. V tomto roce se 
například realizují tyto:

 �  Příručka k předkládání a přípravě žádostí pro hodno-
cení bezpečnosti barviv;

 �  Příprava návrhu stanoviska k doplňkům stravy;
 �  Hodnocení dokumentů k přírodním a syntetickým 

barvivům;
 �  Rozvoj hodnocení rizika kampylobakteru u drůbeže
 �  Obsah chromu v krmivech. Doporučení pro přidává-

ní chromu ve výživě zvířat;
 �  Podpora hodnocení žádostí ke zdravotním tvrzením;
 �  Rozvoj nového formátu předávání informací o moni-

toringu reziduí pesticidů;
 �  Harmonizace metod monitorování salmonely, kam-

pylobakteru a listerie v potravinách;
 �  Příprava hodnotící zprávy o látkách v materiálech 

přicházejících do styku s potravinami.

 Největší úspěšnosti v získání projektů dosahuje Němec-
ko a Holandsko. Pro české instituce je zatím velmi obtíž-
né reálné zapojení do projektů, a to hlavně z důvodu ne-
stabilního fi nancování vědeckých projektů a provádění 
hodnocení rizik v ČR.

–  Předávání informací ČS a EFSA o plánované vědecké 
konferenci, kterou připravuje ČR – MZe ve spolupráci 
s vysokými školami, zejména s Vysokou školou chemic-
ko-technologickou. Konference se bude konat v rám-
ci předsednictví ČR v Radě EU, ve dnech 21.–22. dub-
na pod názvem „Food Research in Support to Science 
Based Regulations: Challenges for producers and con-
sumers“. Její cílovou skupinou posluchačů/protagonis-
tů budou odborníci reprezentující ČR při vyjednávání 
na úrovni evropských institucí, odpovídající za přípra-

vu českých výzkumných pracovišť, zástupce evropských 
institucí a partnerských institucí členských států EU, 
EFSA a Evropské komise.

–  Organizuje a podílí se na řešení harmonizace sběru dat 
o výskytu chemikálií v potravinách tak, aby bylo možné 
provádět hodnocení rizik plynoucích z konzumace po-
travin a krmiv nejen na úrovni ČR, ale zejména slouží-
cích pro zpracování dat na úrovni Společenství. 

Pro koho pracuje EFSA
a na jakých aktuálních úkolech

EFSA pracuje, řekněme, na dlouhodobých a standard-
ních úkolech plynoucích z konkrétních právních předpisů ES 
přijatých Evropskou komisí, Radou nebo Parlamentem. Dále 
na zakázkách Evropské komise k aktuálním otázkám, a to 
především k hodnocení rizik plynoucích z konzumace potra-
vin. A v neposlední řadě provádí „vlastní” šetření na základě 
podnětů jednotlivých vědeckých komisí EFSA a taktéž úřadů 
členských států – jde vlastně o záležitosti, které byly často od-
haleny v rámci mezinárodních výzkumných záměrů.

Možná se čtenář zeptá, má EFSA vůbec nějaký přínos 
pro provozovatele potravinářských podniků a konečné spo-
třebitele, nebo pouze vznikla další byrokratická evropská in-
stituce? 

Podle mne ano, posuďte… Podle mých odhadů, více jak 
70 % činnosti EFSA je práce pro Evropskou komisi, což je vel-
mi pozitivní, neboť se tak naplňuje litera právních předpisů, 
a to že při tvorbě a novelizaci potravinového práva je třeba vy-
cházet z analýzy rizika, resp. provádět hodnocení rizik ply-
noucích pro spotřebitele a tím přispívat k ochraně jeho zdraví, 
do značné míry ovlivněné právě konzumací potravin. Celkem 
se, především na žádost Evropské komise – DG SANCO, re-
alizovalo/realizuje 46 úkolů v oblasti potravinářských barviv, 
45 v oblasti přídatných látek, 56 v oblasti alergenů, 17 v ob-
lasti kontaminantů, 31 v oblasti enzymů, žádostí o hodno-
cení 222 v oblasti materiálů přicházejících do styku s potra-
vinami. Právě v poslední jmenované oblasti přichází nejvíce 
žádostí o stanoviska z členských zemí. 61 žádostí o stanovis-
ko vědecké komise EFSA se vztahuje na posouzení dle naří-
zení (ES) č. 1829/2003. V oblasti hodnocení maximálních 
limitů reziduí pesticidů podle nařízení (ES) č. 396/2005 se 
realizuje 168 stanovisek jako samostatné úkoly z podnětu 
EFSA a 15 na žádost Evropské komise. Mnoho dalších se re-
alizuje v ostatních oblastech poslání EFSA, a to ve výživě zví-
řat, krmiv, zdraví a pohodě zvířat a zdraví rostlin. V registru 
úkolů na www.efsa.europa.eu – Register of Questions nalez-
nete detailnější informace o úkolech, k nimž byla stanoviska 
již vydána, i o těch, která se zatím připravují. Standardně jsou 
k aktuálním stanoviskům připravovány tiskové zprávy, které 
jsou taktéž na webových stánkách EFSA a nově budou před-
kládány i pro webové stránky bezpečnost potravin.

Na trhu Společenství se zvyšuje množství potravin, kte-
ré mají na svých obalech zdravotní či výživové tvrzení. Naří-
zení ES vyžaduje, aby tato tvrzení byla jasná, přesná a pod-
ložená vědeckými důkazy. Z aktuálních záležitostí EFSA je 
proto nutné zmínit, že vědecká komise pro dietetické produk-
ty, výživu a alergie přijala v srpnu t. r. první balík stanovisek 
k osmi zdravotním tvrzením uváděným na obalech potravin 
týkajících se rozvoje dětí a jejich zdraví a snižování rizik one-
mocnění. Tuto aktivitu provádí EFSA pro Evropskou komisi 
a relevantní úřady členských států na základě požadavků na-
řízení (ES) č. 1924/2006 a po předložených dokumentech ža-
datelem, resp. provozovatelem potravinářského podniku.

Podle mého názoru existence jednotných pravidel pro 
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výrobky, které přináší výjimečné zdravotní či výživové bene-
fi ty, je nutná nejen pro spotřebitelské chování konzumentů, 
ale poskytne i prostor pro spravedlivou soutěž mezi výrob-
ci a měla by podpořit i inovace v této oblasti. Do konce roku 
2009 by EFSA měla stanovit nutriční profi ly, sestavit seznam 
povolených zdravotních tvrzení do roku 2010, dále zpracovat 
příručku pro žadatele o autorizaci tvrzení, průběžně hodno-
tit, zda jsou tvrzení důvěryhodná a opodstatněná. 

Jako příklady stanovisek vědeckých komisí AFC a ANS 
EFSA za uplynulé období lze uvést např. stanovisko k bez-
pečnosti hliníku přijatého stravou, stanovisko k bezpečnosti 
Bisphenolu A, používaného při výrobě obalů a stanovení jeho 
tolerovatelného denního příjmu, tolerovatelnému hornímu 
limitu příjmu minerálů a vitaminů. Neustále probíhá přehod-
nocování dalších potravinářských přídatných látek, enzymů 
a látek určených k aromatizaci potravin. Mnoho čtenářů si 
jistě vzpomene na stanovisko EFSA k barvivu E124 či na stu-
dii předloženou Food Standard Agency Velké Británie, k níž 
zaujala EFSA souhlasné stanovisko, ke vztahu vybrané sku-
piny barviv a benzoanu sodného na hyperaktivitu dětí. Cel-
kem se tyto dvě komise zabývaly/zabývají cca 600 žádostmi.

Pro provozovatele potravinářských podniků, kteří mají 
zájem zapojit se aktivně do spolupráce s EFSA, existuje je-
den velmi transparentní způsob, a to možnost tzv. „veřejných 
konzultací“ k materialům připravovaných EFSA prostřed-
nictvím webových stránek EFSA. Dále mohou provozovate-
lé potravinařských podniků sledovat, jaká data žádá EFSA po 
úřadech členských zemí. Je totiž zřejmá souvislost mezi tím, 
čím se EFSA zabývá a k čemu v blízké budoucnosti přijme le-
gislativní opatření Evropská komise.

Závěrem lze říci, že v oblasti potravin je zřejmý stálý 
tlak na bezpečnost výrobků. Ochrana spotřebitele je trvalým 

úkolem pro státní správu, rovněž pro odbor bezpečnosti po-
travin MZe, výzvou pro výrobce a obchodníky a její nezbyt-
nou součástí je spolupráce mezi státní správou a nevládními 
organizacemi, výrobci a obchodníky. Přestože se na zajiště-
ní bezpečných potravin podílí organizace jak na národní, tak 
unijní úrovni, jsou to provozovatelé potravinářských podni-
ků, kteří mají primární odpovědnost za produkci bezpečných 
potravin.  �

Firma Antoni CZ s. r. o. je rodinnou 
fi rmou, která působí na trhu od roku 
1991 a za tuto dobu získala již řadu 
certifi kátů a ocenění. Mimo jiné 
ocenění redakce českého a sloven-
ského časopisu Maso, kdy bylo fi r-
mě uděleno ocenění Křišťálová se-
kyrka, dále ocenění „Zlatý klas“ na 
potravinářském veletrhu Země živi-
telka 2003 za masný výrobek Krum-

lovský salám se sýrem a v letoštním 
roce hlavní cenu na potravinářském 
veletrhu „Chutná hezky jihočesky“ 
za výrobek Staročeská šunka s me-
dem a ocenění „Zlatý klas“ na výsta-
vě Země Živitelka 2008 za výrobek 
Jihočeský nářez Bohemia. 

Filozofi í fi rmy je návrat ke starým 
původním recepturám, které ve spojení 

s moderní technologií zaručují maximál-
ní kvalitu její produkce. 

Firma dodává na trh přes šedesát 
druhů vysoce kvalitních masných vý-
robků a specialit, které jsou mnohdy na 
našem trhu zcela ojedinělé. Portfolio vý-
robků se nadále rozšiřuje dle potřeb trhu 
a jednotlivých zákazníků. 

Hlavním cílem fi rmy jsou výrobky 
s minimem přidaných látek, které jsou 

v maximální míře nahrazovány jejich 
přírodními ekvivalenty a kořením, uze-
niny bezlepkové, kde je základem kva-
litní surovina bez použití různých ná-
hražek. 

U výrobků je preferován větší podíl 
ruční práce, která zaručuje lepší chuť, 
vzhled a tím i samotný obchodní poten-
ciál jednotlivých výrobků.

K oceněnému výrobku ,Jihočeský 

nářez Bohemia uvádíme, že se jedná
o masný výrobek tepelně opracovaný, 
jemně mělněný. Jeho hlavní odlišností 
oproti běžné uzenině spočívá v obsahu 
rostlinných antioxidantů (karotka, hořčič-
né semínko, sezam, slunečnicové semín-
ko), které zvyšují dietetické a senzorické 
vlastnosti výrobku. Hořčičné semínko mu 
mimo jiné dodává i příjemnou specifi c-
kou chuť. Další daleko významnější odliš-

ností je naprosto unikátní metoda nahra-
zení silně karcinogenní dusitanové soli 
přírodními látkami, které tuto dusitano-
vou sůl nahrazují, tedy výrobek je solen 
pouze obyčejnou kamennou solí. K bar-
vení výrobku je použita přírodní kompo-
nenta na bázi extraktu z červené řepy, 
sladké červené papriky a dalších přírod-
ních látek. Metoda je pro svojí unikátnost 
přihlášena k patentování.

Kontakt: Firma Antoni CZ  s. r. o.
Dolní Třebonín č. p. 194, 382 01, email: info@antoni.cz, www.antoni.cz 

ODBORNÝ ČASOPIS
PRO VÝŽIVU,

VÝROBU POTRAVIN
A OBCHOD

Vychází j iž 5. ročník

www.agral.cz
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Fermentované 
salámy

a probiotika

Prof. Ing. PETR PIPEK, CSc.,
ÚSTAV KONZERVACE POTRAVIN

A TECHNOLOGIE MASA,
VŠCHT PRAHA

Fermentované salámy jsou u konzumentů oblíbené zejmé-
na pro svoje nezaměnitelné organoleptické vlastnosti; do 

značné míry si uchovávají chutnost syrového masa. Většina 
spotřebitelů oceňuje na fermentovaných salámech i jejich 
prakticky neomezenou údržnost, kvalitní výrobek přežije po-
byt v kterékoliv části světa. Někoho odrazuje vyšší cena a vyš-
ší obsah tuku – obojí je však relativní, protože dávka těchto 
výrobků při jednom jídle je menší než u jiných výrobků, tak-
že celkový příjem tuku i cena za jedno jídlo je stejná jako u ji-
ných salámů.

V poslední době jsou fermentované potraviny, včetně 
fermentovaných salámů, vyzdvihovány i pro své probiotic-
ké účinky, jednotliví výrobci se předhánějí v propagaci svých 
výrobků s ohledem na prospěšnost probiotik pro lidské zdra-
ví. O prospěšnosti probiotik není pochyb, určité pochybnosti 
však se mohou objevit, pokud se hodnotí konkrétní potravina, 
zvláště to, zda v ní přítomné bakterie skutečně jsou probiotic-
ké a zda přežijí cestu z výrobního potravinářského podniku 
do střevního kompletu konzumenta. Totéž platí pro fermen-
tované salámy – jsou, či nejsou zásobníkem probiotických 
kultur, jsou, či nejsou prospěšné pro náš střevní ekosystém?

Jak vzniká fermentovaný salám? 

Výroba salámů
Výroba jednotlivých fermentovaných výrobků se velmi

liší, a to složením fi nálního výrobku, možnostmi výrobce, po-
užitým zařízením, složením surovin, použitými přísadami 
a klimatem, v němž probíhá výroba – to vše ovlivňuje jak za-
stoupení přítomné mikrofl óry, tak i výslednou jakost salámu. 
Stručně řečeno: výroba vychází z kvalitního vyzrálého masa 
(většinou předem zmrazeného), které se namělní tak, aby se 
vytvořila pěkná mozaika na řezu, přidá se koření, sacharidy 
jako substrát pro mikrofl óru, solicí směs (dnes již téměř vý-
lučně dusitanová) a po namíchání se dílo plní do propustných 
střev – původně přírodních nebo klihovkových, dnes převa-
žují střeva celulózová („fázrová“).

Rozhodující fází výroby fermentovaných výrobků je fer-
mentace, zrání. Jde o komplex procesů, většinou mikrobiál-
ních, které se ve svém průběhu navzájem ovlivňují a rozho-
dují o údržnosti, textuře, vybarvení, chuti i aromatu fi nálních 
výrobků. Během zrání jsou odbourávány a přeměňovány 
jednotlivé složky díla. Co je ale třeba zdůraznit, pomnoží se 
ušlechtilá mikrofl óra, která má nejen pozitivní vliv na tech-
nologické a organoleptické vlastnosti, ale i blahodárný vliv 
na zdraví konzumenta v podobě probiotických účinků (jen se 
o tom nevede tak masivní mediální kampaň jako o jinak oby-
čejných jogurtech některých společností).

Složení fermentovaných salámů
a jeho změny složek průběhu zrání 

Sacharidy mají zásadní význam, aby se mohl vyrobit 
fermentovaný salám. Poklesem pH „někam k 5“ se dosáhne 
hodnoty izoelektrického bodu, denaturací bílkovin dojde ke 
zpevnění struktury, sníží se vaznost, a usnadní se tak sušení, 
přeměnami hemových barviv se salám vybarví. A samozřej-
mě snížení pH znamená zajištění údržnosti tím, že zabrání 
růstu hnilobných bakterií, které nízké pH netolerují.

Jako sacharidický substrát se používají jednoduché cuk-
ry (glukóza), oligosacharidy (sacharóza, laktóza…) i poly-
sacharidy (nejčastěji v podobě modifi kovaných škrobů, dex-
trinů aj.). Podle složitosti molekuly a dalších podmínek jsou 
sacharidy odbourávány různě rychle, což má vliv na vlastnosti 
i dobu výrobního procesu. Štěpením sacharidů vzniká přede-
vším kyselina mléčná, v případě některých bakterií (heterofer-
mentativní) však i další organické kyseliny (jantarová, pyro-
hroznová, mravenčí, propionová aj.) a alkohol (etanol).

Bílkoviny jsou během zrání štěpeny působením mikro-
biálních proteáz, uplatňují se však i přirozené enzymy svalo-
viny, tj. kalpainy a katepsiny /Incze 1992/. Stoupá tak obsah 
oligopeptidů a volných aminokyselin, které mohou být dál 
přeměňovány na těkavé organické kyseliny a aldehydy, což 
přispívá k tvorbě aromatu. Současně vzniká i amoniak a ami-
ny, čímž roste pH v pozdějších fázích zrání a sušení (na čemž 
se významně podílejí plísně) /Lücke 1986/. Působením vyso-
ké koncentrace solí i snižováním pH k isoelektrickému bodu 
dochází k denaturaci bílkovin. Denaturace změní orientaci 
funkčních skupin bílkovin, vytvoří se intermolekulární vazby, 
což vede k tvorbě žádoucí textury fermentovaných výrobků.

Poličan (vpravo) se původně vyráběl bez startovacích kultur 
jen s přirozenou mikrofl órou, zatímco herkules (vlevo) měl do 
identické receptury (v době svého vzniku v 80. letech) přida-
nou startovací kulturu laktobacilů, z dnešního pohledu vlast-
ně probiotika. 
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Vedle žádoucích aromových látek vznikají při fermen-
taci masných výrobků i biogenní aminy, zejména histamin, 
tyramin a tryptamin, a to mikrobiální dekarboxylací přísluš-
ných aminokyselin. Biogenní aminy jsou známy jako příči-
na alimentárních intoxikací z ryb, jejich obsahy u fermento-
vaných salámů jsou však podstatně nižší. I když je teoreticky 
možné vyvolat příznaky lehké otravy u některých citlivých 
osob, nemělo by se toto nebezpečí přeceňovat, neboť běžná 
koncentrace biogenních aminů v salámech je nízká, množství 
konzumovaných fermentovaných salámů je relativně malé 
a není znám jediný případ, že by došlo k otravě biogenními 
aminy z fermentovaných salámů /Pipek 1989/.

Tuky (lipidy) podléhají jednak oxidaci, jednak hydro-
lýze. Lipázy obsažené v mase i lipázy mikrobiální, zejména 
plísňové, odštěpují z tuků mastné kyseliny, které pak podlé-
hají oxidaci. Produkty štěpení tuků a oxidace mastných kyse-
lin (především karbonylové sloučeniny) mají velmi intenziv-
ní aroma a jsou kladně hodnocené zejména u dlouhozrajících 
salámů /Lücke 1986/.

Zrání 
Nejzajímavější fází výroby je zrání. Zde se rozhodu-

je o budoucí jakosti a údržnosti salámu. O průběhu zrání 
a o uvedených přeměnách složek masa rozhoduje složení
mikrofl óry, které se mění během výroby, zrání i následující-
ho skladování. 

Mikrofl óra 
Zastoupení i četnosti jednotlivých mikroorganismů zá-

visí na pH, aktivitě vody (aw), obsahu sacharidů a teplotě. 
V prvním období (tedy krátce po namíchání díla salámů) si 
konkurují proteolytické (hnilobné) mikroorganismy a bak-
terie mléčného kvašení. Na počátku zrání jsou mikroorga-
nismy rozděleny velmi nepravidelně, rozmnožují se ve skupi-
nách (tzv. hnízdech) převážně v dutinách, nemohou se odsud 
uvolnit – jsou zde imobilizovány /Katsaras 1988/. Jejich me-
tabolity difundují dílem, čímž se jednotlivá bakteriální hnízda

ovlivňují /Schwägele 1991/. Snížením pH (při odbourává-
ní sacharidů) je potlačována hnilobná mikrofl óra a prosazu-
jí se mléčné bakterie. Obsah mikroorganismů v tomto obdo-
bí stoupá z 104 až na 1011 g-1 /Sielaff 1986/. Jak se postupně 
zvyšuje osmotický tlak (v důsledku sušení), snižuje se i růst 
a aktivita mléčných bakterií a převládají halotolerantní a lipo-
lytické mikroorganismy /Pezacki et al. 1981/. Jsou méně ště-
peny sacharidy a dochází k přeměnám bílkovin a lipidů, čímž 
se vytváří plné aroma výrobků.

Mikrobiální děje jsou významně ovlivněny teplotou. Při 
vyšší teplotě probíhají tyto děje rychleji, což se může na po-
čátku zrání negativně projevit pomnožením hnilobné mikro-
fl óry, dále pak rychlým okyselením a nadměrným vývojem 
plynů. Naopak příliš nízké teploty nežádoucím způsobem 
zrání zpomalují. Také snížení aktivity vody (předsušení) sni-
žuje rychlost fermentace /Klettner 1980/. Během první fáze 
zrání se proto zvyšuje teplota výrobku, aby se mohla aktivovat 
ušlechtilá mikrofl óra.

Významnými mikroorganismy, zejména u rychle zrají-
cích salámů, jsou mléčné bakterie: laktobacily, Lactococcus 
lactis, a pediokoky. Na počátku zrání je v mase relativně malý 
počet mléčných bakterií, rychle se však rozmnožují a prosa-
zují proti ostatní mikrofl óře. Výhodné podmínky pro jejich 
růst se vytvářejí přídavkem soli a nedostatkem kyslíku /Sie-
laff 1986/.

Další významnou skupinou mikrobů jsou mikrokoky, 
které mohou růst na rozdíl od laktobacilů i při nízké aktivi-
tě vody (jsou halotolerantní), produkují katalázu, ke svému 
růstu však potřebují kyslík. Kataláza způsobuje odbourávání 
peroxidu vodíku, a chrání tak barvu salámu a tuk před oxida-
cí vzdušným kyslíkem. Mikrokoky mají význam i pro redukci 
dusičnanů na dusitany a přispívají k tvorbě aromatu tím, že 
působí lipolýzu /Lücke 1986/. 

Technologické důsledky zrání
Uvedené procesy zrání mají své důsledky pro vlastnos-

ti a jakost výrobků. Rozhodujícím procesem je snížení pH, 
které zajišťuje, alespoň dočasně, údržnost výrobků, vytváří se 
textura, stabilizuje se barva a vzniká typická chuť a aroma. 

Během zrání se objevuje maximum obsahu kyseliny
mléčné a minimum pH (podle podmínek výroby za 5–16 dní). 
Při heterofermentativním zrání dochází k tvorbě oxidu uhli-
čitého, což vede k porozitě výrobku /Stiebing 1992/. Ve fer-
mentovaných salámech je snížení pH na 5,3 dostatečné k po-
tlačení Salmonella typhimurium a Staphylococcus aureus
/Schillinger 1989/. Typický průběh hodnoty pH je na obr. 1.

Obr. 1    Průběh pH během zrání salámů poličan (bez startova-
cích kultur) a herkules (startovací kultury laktobacily) 
podle klasické technologie /Pipek et al 1995/

Uherský salám je i přes dlouhou dobu výroby (pravý szegedský 
Pick 90 dní) i na konci minimální doby trvanlivosti stále zdro-
jem mléčných bakterií.
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Vytvoření textury začíná někdy při lisování díla, kdy se 
vytvářejí první vazby v díle. Druhou fází je denaturace bílko-
vin v důsledku snížení pH na hodnoty nižší než 5,4. Ke koneč-
nému vzrůstu pevnosti dochází sušením – zřetelný vliv vysy-
chání se projeví na změnách textury při poklesu obsahu vody 
pod 30 % hm. /Klettner 1980/.

Průběh zrání závisí na klimatických podmínkách, pře-
devším na teplotě; optimální bývá většinou teplota 18–22 °C. 
Při teplotách nad 25 °C je již nebezpečí nežádoucích mikro-
biálních dějů /Hechelmann 1986/, zrání navíc probíhá příliš 
rychle, dochází k rychlému okyselení a chybám ve zbarvení 
/Koch 1986/. Naopak při teplotách nižších než 18 °C je mi-
krobiální nebezpečí nejmenší, výroba odpovídá podmínkám 
přirozeného zrání v chladných měsících roku /Hechelmann 
1986/, proces však trvá relativně dlouho.

S ohledem na rychlost a technickou úroveň je v literatu-
ře uváděno mnoho různých způsobů zrání.

Přirozené zrání probíhá bez zvláštních technických 
prostředků, jde o tradiční výrobu využívající přirozených 
klimatických podmínek, je však realizovatelné většinou jen 
v zimních měsících. Povrch salámu se často pokrývá bakteri-
emi, které pak musí být odstraněny /Koch 1986/. S ohledem 
na nebezpečí a dlouhou dobu procesu se dnes prakticky pou-
žívá jen výjimečně (spíše malovýroba).

Klimatizované zrání je dnes převládajícím způso-
bem proto, že je nezávislé na roční době a klimatu /Kroe-
ger 1982/. Optimálních klimatických podmínek se dosahuje 
umělou úpravou vlhkosti, teploty, rychlosti proudění, eventu-
álně aplikací udicího kouře. Zrání se urychluje použitím star-
tovacích kultur, případně (u výrobků „jednoduché“ jakos-
ti) glukono-delta-laktonu /Koch 1986/. Při rychlém zrání se 
však většinou nemůže plně rozvinout aroma, které pak bývá 
u rychlezrajících salámů „chudší“ /Lücke 1986/. 

Někdy se na povrchu objeví porost plísní, který může 
být způsoben nevhodnými klimatickými podmínkami při su-
šení a zrání, u jiných salámů (italské a uherské salámy, z na-
šich výrobků např. čeřínek, křemešník či fabián) je naopak 
tento jev žádoucí.

Mikroflóra fermentovaných salámů

Startovací kultury 
Jako startovací kultury se označují mikroorganismy se 

žádoucími fyziologickými vlastnostmi (tzv. kulturní mikro-
fl óra), které se přidávají do díla fermentovaných salámů, aby 
zde zajistily správný průběh zrání, a to odbourávání sachari-
dů na organické kyseliny, redukci dusičnanů, štěpení lipidů 
a další děje. Jsou antagonisty hnilobné mikrofl óry. Startovací 
kultury nesmějí být patogenní a musí mít příslušnou bioche-
mickou aktivitu /Sielaff 1986/. Při výběru vhodné startovací 
kultury se přihlíží i ke zvyklostem v příslušné zemi. Používa-
jí se především mléčné bakterie, které mají zajistit počáteč-
ní okyselení; často se kombinují s dalšími druhy, které působí 
redukčně, štěpí tuky a dotvářejí aroma a chuť salámu. 

Ač první patent pro použití startovacích kultur v suše-
ných salámech pochází z roku 1919, první startovací kultu-
ry byly uvedeny na trh teprve v 60. letech 20. století /Pozzi 
2003/. Tradičně bývají používány laktobacily (Lactobacillus 
plantarum, L. brevis, L. fermenti, L. alimentarius, L. sake, 
L. curvatus), stafylokoky (Staphylococcus carnosus, S. simu-
lans, S. xylosus), pediokoky (Pediococcus acidilactici, P. pen-
tosaceum, P. cerevisiae), mikrokoky (Micrococcus varians, 
M. aurantiacus, M. specialis, M. caseolyticus, M. candidus), 
kvasinky (Debaryomyces hansenii) /Götz 1983, Gökalp 1985, 
Lücke 1986 a Liepe 1982/ i další mikroorganismy, z plísní 

především Penicillium nalgiovense a P. cammemberti. Výběr 
startovacích kultur se však mění na základě nových poznatků 
vědy i výsledků vývojových laboratoří dodavatelských fi rem.

Jen výjimečně se dnes používají startovací kultury čer-
stvé, které si může pěstovat i výrobce fermentovaných salá-
mů. Až do konce 19. století však bylo dokonce běžné používat 
při výrobě fermentovaných salámů část hotového výrobku 
k infi kaci díla /Metz 1993/. Je to sice možné, složení mikro-
fl óry však v tomto případě není optimální, protože na konci 
zrání je jiné než je třeba na začátku zrání /Lücke 1986/. 

Probiotika 
Startovací mléčné kultury však nemají jen význam pro 

výrobu salámu, ale působí i pozitivně na zdraví konzumenta. 
V této oblasti je ještě mnoho neprozkoumaného, přesto se již 
řadu let vědci shodují, že mléčné bakterie ve fermentovaných 
salámech působí jako probiotika /Staruch 1998/.

Problematice probiotik byla věnována celá série příspěv-
ků v letošním druhém čísle Potravinářské revue. Nejvíce jsou 
prozkoumány souvislosti týkající se probiotik v mléčných vý-
robcích, stejné bakteriální druhy se však vyskytují i v jiných 
potravinách, a to včetně fermentovaných masných výrobků. 

Zopakujme si, že jako probiotika se označují živé mikro-
biální doplňky, které příznivě ovlivňují rovnováhu trávicí-
ho traktu a působí ve prospěch hostitele /Forejt 2008, Rada 
2008/. Chrání proti střevním patogenům (Salmonella, Shi-
gella, Campylobacter, Yersinia aj.), využívají se při léčení řady 
nemocí i nádorových onemocněních /Forejt 2008/. Mléčným 
bakteriím se tak připisuje i antikarcinogenní účinek /Incze 
1992/. Aby se však účinky probiotických výrobků projevily, je 
třeba je konzumovat pravidelně a volit takové, které obsahují 
vysoký počet probiotických bakterií /Kohout 2008/.

Mléčné bakterie jsou dodávány hlavně konzumací fer-
mentovaných mléčných výrobků, zejména jogurtů. Probio-
tické mléčné bakterie však mohou být využívány i z jiných po-
travin, a to včetně fermentovaného masa (Hammes 1998). 
Ačkoliv princip využití probiotik není nový, pouze málo vý-
robců se zatím zmiňuje o použití fermentovaných salámů 
jako nosičů probiotických mléčných bakterií /Arihara 2006/.

V řadě zemí jsou fermentované masné výrobky díky ne-
objektivnímu mediálnímu hodnocení dokonce považované spí-
še za zdravotně nevhodné. Je proto vhodné zlepšit obraz masa 
a masných výrobků vývojem funkčních masných výrobků. Po-
kud však mají být zdravotní tvrzení brána vážně, aplikace pro-
biotických mléčných bakterií musí ve všech případech být zalo-
žena na pečlivém výběru a seriózním zdůvodnění. To vyžaduje 
vědecký výzkum zabývající se použitím probiotik ve fermento-
vaných masných výrobcích, přičemž je třeba vzít v úvahu, že 
probiotika jsou a zůstávají složkou potraviny a že v žádném 
případě nejde o chemikálie nebo léčiva /Vuyst 2008/.

Zatím však bylo hodně pozornosti věnováno příspěvku 
ušlechtilých bakterií v masných výrobcích jako startovacích 
kultur zlepšujících bezpečnost potravin, méně však blaho-
dárnému působení týchž mikrobních buněk jakožto probio-
tik na lidské zdraví /Leroy 2006/. Ač o probiotických účincích 
startovacích kultur lze sotva pochybovat, neznamená to ještě, 
že každý fermentovaný salám může být bez bližšího zhodno-
cení deklarován jako funkční potravina, která po týdnu srov-
ná střevní mikrofl óru kteréhokoliv pacienta, viz výše.

Aby probiotické mikroorganismy mohly plnit svoji 
funkci, je nutné, aby v dané potravině mohly přežít. Sušené 
fermentované masné výrobky buď nejsou zahřívané, nebo jen 
velmi mírně, proto je možné, aby byly nositeli probiotických 
bakterií /Arihara 2006/. Navíc je důvodné předpokládat, že 
salámové dílo chrání probiotické laktobacily, které mohou 
přežít v gastrointestinálním traktu. Na druhé straně je třeba 
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vzít v úvahu možné negativní působení prostředí v masném 
výrobku na životnost probiotických buněk, zejména s ohle-
dem na vysoký obsah solí, tedy nízkou aktivitu vody a jejich 
nízké pH, které se vytvoří v důsledku fermentace a sušení. Vi-
talita buněk ve fermentovaných salámech je s největší prav-
děpodobností druhově závislá. Proto je velmi významný vý-
běr vhodných mikroorganismů jako probiotických kmenů 
v salámovém díle /Vuyst 2008/. 

Řada výzkumných prací se zabývala přežíváním běžných 
komerčně dostupných startovacích kultur (např. Lactobacil-
lus sakei, L. casei, L. rhamnosus a Pediococcus acidilactici) 
za simulovaných gastrointestinálních podmínek. U někte-
rých kmenů Lactobacillus plantarum (jedna z nejběžnějších 
startovacích kultur) byla nalezena patrná lepší adheze než
u L. brevis či L. paracasei /Vuyst 2008/.

Druhá skupina pokusů zkoumá kmeny, u nichž jsou do-
kázány zdraví prospěšné vlastnosti, v prostředí fermentova-
ných masných výrobků. Tyto kmeny, většinou lidské střevní 
izoláty, by měly být schopné konkurovat přirozené mikrofl óře 
i v mase, tedy v podmínkách, které nejsou jejich přirozeným 
prostředím. Musí tedy být schopné přežít procesy fermentace 
a sušení stejně jako zmražení a skladovací podmínky a před-
nostně narůst do vyšších počtů, aby se jejich zdraví prospěš-
ný efekt mohl projevit /Vuyst 2008/. V tomto směru některé 
laktobacily původem z lidských střev se ukázaly jako schopné 
přežít proces výroby salámů a byly zjištěny ve velkém množ-
ství v konečném výrobku /Arihara 2006/. Bohužel výzkum je 
většinou zaměřen na přežívání přidaných druhů v mase a je-
jich vliv na technologické a senzorické vlastnosti fi nálního 
výrobku, a ne na zdravotní efekt jako takový. Ovšem byl také 
prokázán vliv na inaktivaci patogenů, což je další zdraví pro-
spěšný význam probiotických kmenů v masných výrobcích. 
Některé laktobacily při výrobě fermentovaných salámů potla-
čovaly růst Escherichia coli O157:H7 či růst a produkci ente-
rotoxinů u Staph. aureus /Vuyst 2008/.

Vedle pozitivního vlivu na lidské zdraví však musí mít 
probiotické fermentované salámy také jiné přednosti. Na 
prvním místě musí zůstat dosažení odpovídající senzorické 
a technologické jakosti konečného výrobku. Nebylo by mož-
né tolerovat případný negativní vliv probiotik na celkovou 
jakost fermentovaných výrobků. Výzkum však zatím žádný 
takový negativní vliv neprokázal, např. v severoevropských 
salámech bylo prokázáno, že potenciálně probiotické kme-
ny L. rhamnosus a L. plantarum neměly (s jednou výjimkou) 
vliv na senzorické a technologické vlastnosti konečného vý-
robku. Ani u střevních izolátů (L. rhamnosus, L. paracasei
a Bifi dobacterium lactis), které byly aplikovány ve spojení 
s tradičními startovacími kulturami /Vuyst 2008/, nebyl zjiš-
těn negativní vliv na jakost fi nálních salámů.  Rovněž použi-
tí mikropouzder z alginátů nezpůsobilo změny senzorické ja-
kosti /Muthukumarasamy 2006/, přičemž naopak pouzdro 
zřejmě může chránit probiotickou kulturu před negativními 
vlivy prostředí salámu či při vstupu do trávicího traktu.

Plné zhodnocení probiotického účinku fermentovaných 
salámů na lidské zdraví není dosud možné. Ačkoliv probio-
tické masné výrobky jsou v Japonsku a Německu na trhu od 
roku 1998 /Arihara 2006/, stále se vedou spory o jejich uži-
tečnosti. Proto je třeba dále pokračovat ve výzkumu, který 
ospravedlní, zdůvodní či dokáže nutnost zavedení nových 
probiotik a probiotických fermentovaných salámů, zejména 
s ohledem na blahodárný účinek takových potravin na lidské 
zdraví. Jen vědecké argumenty budou dostatečně věrohod-
né, aby přesvědčily výrobce, konzumenty a politiky o skuteč-
né hodnotě probiotických fermentovaných masných výrobků 
a přispějí k přijetí masných výrobků jako zdravých potravin
/Vuyst 2008/.

Problematice probiotik ve fermentovaných salámech 
a výběru vhodných probiotik se věnuje řada pracovišť, mimo 
jiné i výzkumný ústav masného průmyslu v Kulmbachu (dnes 
Max Rubner-Institut MRI). Zde již došli k řadě zajímavých 
závěrů.

Jako startovací kultury s probiotickými vlastnostmi jsou 
dosud úspěšně nasazovány laktobacily L. paracasei, rhamno-
sus, plantarum a pentosus /Kröckel 2006/. Jako probiotika se 
mohou vedle L. casei a L. paracasei použít jako startovací kul-
tury pro fermentované salámy také L. plantarum a L. pento-
sus. Zatímco poslední dva druhy jsou již dlouho prodávány 
jako startovací kultury pro fermentované salámy, Lactoba-
cillus casei se tradičně používá při výrobě mléčných výrobků 
a teprve nedávno byl nabízen také jako startovací kultura pro 
fermentované salámy /Kröckel 2006/.

Zatímco ve spontánně zrajících syrových salámech ev-
ropského typu zpravidla převládají konkurenceschopné kme-
ny ze skupiny L. sakei a L. curvatus, v podstatně menších po-
čtech se nacházejí L. plantarum, L. brevis, L. buchneri a L. 
paracasei. Fermentované masné výrobky obsahují zpravidla 
50–500 milionů mléčných bakterií v 1 g. Je třeba vyzkoušet, 
které produkty lze vyrobit s novými probiotickými kulturami 
/Kröckel 2006/.

Fermentované salámy s L. paracasei jsou již léta na trhu, 
denní příjem 50 g fermentovaného salámu s L. paracasei jako 
startovací kulturou u zdravých osob upravuje různé aspekty 
imunitního systému /Hammes 1998/. 

Z fermentovaných salámů skandinávského typu byly 
izolovány kmeny L. plantarum a L. pentosus, které vykazují 
probiotické vlastnosti a jsou zároveň použitelné jako starto-
vací kultury /Klingberg 2005/.

Ačkoliv výzkumy v této oblasti probíhají již dlouho, je 
dnes jen málo výrobců, kteří nabízejí fermentované salámy 
se záměrně přidávanými probiotickými bakteriemi /Kröckel 
2006/, spíše jde o vedlejší probiotický účinek mikroorganis-
mů užívaných jako startovací kultura či těch, které jsou sou-
částí přirozené „domácí“ fl óry.

Závěr

Bez ohledu na to, jaké výsledky přinese další detailní vý-
zkum v oblasti probiotik ve fermentovaných masných výrob-
cích, je nesporné, že mléčné bakterie ve fermentovaných salá-
mech ve velkých počtech jsou, řada z nich probiotické účinky 
má, takže i pro fermentované salámy může platit otřepaný 
slogan obtěžující při sledování televizních pořadů, že konzu-
ment „si pochutná a udělá něco pro sebe“.
Použitá literatura je k dispozici u autora článku. �

Čajovky (macešky) – tradiční roztíratelný masný výrobek s při-
rozeným obsahem mléčných bakterií. Dnes se macešky vyrábějí 
s přídavkem startovacích kultur, tedy probiotik.



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t 17
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

8

 Probiotika
ve výrobcích

ZŘUD 
Masokombinát 

Písek

BOHUMIL RADA, 
ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s.

Evergreen, řeknou si zasvěcení. Kolik už bylo popsáno pa-
píru, kolik už bylo vyřčeno protivenství. Jenom kvůli sa-

motnému označení. Pro bio, pro-bio, nebo probio? Běžnému 
spotřebiteli to samozřejmě splývá. Intuitivně tuší cosi zdra-
vého, cosi pro život. Neboli pro zdravější život. Ne už legis-
lativě EU. Ta je docela striktní. V tom, co je a není klamavým 
označením. Byť hovoří o výrobcích, defi nice kterých už tak 
jednoznačná není. Proto raději zůstaňme u termínů jedno-
značných. 

Probio. Tento tvar a žádný jiný, budeme používat v sou-
vislosti s výše anoncovanými výrobky Masokombinátu Pí-
sek. Byť po otevření www.potraviny.cz můžete zabřednout do 
změti uvedených a ještě jiných pojmenování. S vědomím, že 
i pouhým rozdělením slůvka bychom se dostali do sporů, po 
kterých netoužíme. 

Ono už nám postačilo i obhajování slůvka nerozdělené-
ho. Signalizuje totiž obsah probiotických kultur. Což samo 
o sobě pro mnohé tradicionalisty představuje hozenou ruka-
vici. Podle nich (a jejich lobby) se mohou k tomuto označe-
ní hlásit toliko výrobky, jejichž surovinou je mléko. Naštěstí
jsme našli dostatek opory v seriózním vědeckém poznání. I při 
jeho předchozím citování se nám zdálo, jako bychom se pohy-
bovali v minovém poli. Tu jsme uvedli jméno, které jme neměli, 
tu subjekt, který si to nepřál. Proto jsme se rozhodli odvolávat 
na publikaci NUTRACEUTIKA (Vybrané kapitoly z nutra-
ceutické praxe, 2005, vydané pod ISBN 80-86708-17-19). 

Jde tedy o veřejně přístupný dokument, autorizovaný serióz-
ními odborníky ze stejně seriózních institucí. 

V něm jsou publikovány výsledky výzkumu. Tyto hovo-
ří nejenom o výrobcích mléčných, ale též o fermentovaných 
masných výrobcích či nepasterizovaném pivu. Také o kon-
krétních účincích a v pro laika naprosto srozumitelných sou-
vislostech. Působení proti průjmovým stavům (na cestách do 
exotických zemí, při podávání antibiotik, dokonce i při che-
moterapii). Prevence před vředy žaludku a dvanáctníku. Pre-
vence před rakovinou tlustého střeva. Předcházení vzniku 
a rozvoji arteriosklerózy. Příznivý vliv na metabolismus váp-
níku. Dokonce se hovoří o odpovídajícím poměru. 50 g fer-
mentovaného masného výrobku má obdobný posilující vliv 
na imunitu lidského organismu jako 200 g kysaného mléčné-
ho výrobku. Potud argumenty z nezávislých zdrojů. 

O tyto se pak opírá písecká praxe. S vědomím, že ne 
všechno je zlato, co se třpytí, a ne všechny výrobky, podle ná-
zvu patřící mezi fermenty, jimi opravdu jsou. Jen stěží si lze 
představit poctivý „Lovecký salám“ (s Ph pod 5) v maloob-
chodní ceně 99 Kč/kg. Za účelem ochrany spotřebitele před 
klamáním pomocí názvu bylo přistoupeno k zcela jednoznač-
nému řešení. Totiž k vývoji originálních píseckých fermentů, 
charakterizovaných nejenom odpovídajícím obsahem probio-
tických kultur, ale též špičkovými vlastnostmi senzorickými. 
Písečan, Orlík, Tauro, Dračí klobása, Otavská klobása, Blanic-
ká klobása. Co položka, to název s ochrannou známkou. Nebo-
li záruka pro konečného spotřebitele, že kupuje opravdový fer-
mentovaný výrobek z kolekce „píseckého rodinného stříbra“. 

Jistě by nebylo seriózní sám sebe chválit za takové ře-
šení. Nechme proto hovořit nezávislé odborníky. Absolutní 
vítězství Písečanu v prestižní soutěži „Chutná hezky, jiho-
česky“, Zlatá Salima pro Dračí klobásu, Zlatý klas pro Or-
lík, národní značka kvality Klasa také pro Otavskou klobásu 
a Tauro. Ocenění nejvyšší? Zájem konečných spotřebitelů. 
Zrací komory jsou vytíženy na 100 %, takže bude potřeba roz-
šířit kapacitu. 

Takže se cítíme vítězi? Nad mlékaři, nad uzenářskou 
konkurencí, nad poněkud nepřesnou legislativou… V žád-
ném případě. Po ničem podobném jsme netoužili. Naším cí-
lem byl dobře informovaný a spokojený spotřebitel. On už 
dneska ví, že k posílení imunity jeho zažívacího traktu přispě-
je pestrá nabídka potravin s probiotickými kulturami. Dnes-
ka si dá jogurt od Agroly, zítra Písečan nebo Orlík a pozítří 
nepasterované pivo ze Strakonic. Také v těch výrobcích cítíte 
poctivou kvalitu z jižních Čech? �
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Hovězí maso
– tradiční součást 
našeho jídelníčku

MVDr. JOSEF KAMENÍK, CSc.,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL

KMOTR - MASNA KROMĚŘÍŽ a. s.

Na první pohled je zřejmé, že celosvětově klesá obliba ho-
vězího masa. Za uplynulých více než 25 let se podíl hově-

zího masa na celkové produkci hlavních druhů mas silně zre-
dukoval (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1      Vývoj globální produkce masa mezi lety 1990 
a 2006 (údaje v tisíci t, zdroj: Fleischwirt-
schaft č. 2; 2008) 

Rok Hovězí maso Vepřové 
maso

Drůbeží 
maso

1970 38 366 35 799 15 185
1980 45 568 52 683 26 153
1990 53 366 69 868 41 426
2000 56 918 90 117 69 673
2006 61 032 105 604 85 229

přírůstek v % 54,1 195,0 461,3

Zatímco se ve sledovaném období zvýšila produkce ho-
vězího masa jen asi o 23 milionů tun, objem vepřového i drů-
bežího se zvětšil každý o přibližně 70 milionů tun. Přitom 
produkce hovězího masa byla ještě v roce 1970 o necelé 3 mi-
liony tun vyšší než produkce vepřového masa, a dokonce o 23 
milionů tun vyšší než produkce drůbežího masa! Podíl svě-
tové produkce hovězího masa na souhrnné produkci tří nej-
objemnějších druhů (vepřové, drůbeží, hovězí) dosáhl v roce 
1970 téměř 43 procent, v roce 2006 pouze něco málo přes 28 
procent! 

Podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí dne 31. 7. 
2008 se v období 1999–2006 meziročně zvyšovala spotřeba 
masa na celém světě o 2,2 procenta. V případě hovězího masa 
šlo však o přírůstek pouze 1,5 procenta. Na významných svě-
tových trzích dominoval nárůst v Číně (+5,8 %/rok), v men-
ším rozsahu pak v Brazílii (+2,3 %/rok). Prakticky stagnace 
byla zaznamenána ve spotřebě hovězího v Rusku (+0,2 %), 
USA i Argentině (po +0,6 %), naopak pokles nastal v EU 
(-0,2 %). Čína se tak podílela 38 procenty na vzestupu celo-
světové spotřeby hovězího masa, Brazílie 16 procenty. 

Ještě výraznější je podíl obou zemí na vzrůstu produkce
hovězího masa. Zde vstupují do hry vlivy zahraničního ob-

chodu. Brazílie, jako země s výrazným podílem exportu, zvy-
šovala meziročně produkci hovězího o 5,2 procenta. Obě 
země – Čína i Brazílie – přispěly ve sledovaném období cel-
kem 75 procenty na zvýšení produkce ve světě! Naopak USA 
i EU vykázaly propad ve výši 0,4 a 1,2 procenta.

O poklesu spotřeby hovězího masa v evropských zemích 
píše i Paul Freedman ve své zajímavé knize Jídlo dějiny chuti, 
která vyšla nedávno v nakladatelství Mladá fronta: „V Britá-
nii konzumace hovězího masa v padesátých letech postupně 
rostla, až předčila předválečný stav, a dosáhla svého vrcholu
v polovině šedesátých let. Sedmdesátá léta znamenají prud-
ké výkyvy, ale po roce 1979 nastává zřetelný pokles, průměr-
ná spotřeba v devadesátých letech dosahuje poloviny průmě-
ru dosaženého v šedesátých letech. Francouzské statistiky 
ukazují, že mezi lety 1960 a 1990 všechny společenské vrst-
vy omezily konzumaci hovězího, ale zaměstnavatelé a úřední-
ci mnohem výrazněji než farmáři a dělníci. Změny proběhly 
kolem roku 1980. Mladí lidé a obyvatelé větších měst omezili 
svoji spotřebu hovězího výrazněji než starší lidé a lidé z ven-
kova. Svůj podíl na tom má nepochybně fakt, že mladí lidé 
se více zajímají o novou kuchyni než starší lidé, kteří upřed-
nostňují tradiční jídla, čas k jídlu i ingredience. V Itálii spotře-
ba hovězího a vepřového postupně vzrůstala mezi lety 1950 
a 1990 se značným zvýšením spotřeby hovězího masa počát-
kem šedesátých let. Avšak vývoj, který proběhl v Británii, se 
dříve či později a s menším či větším dopadem projevil v ostat-
ních částech Evropy.“ 

Proč klesá spotřeba hovězího masa ve vyspělých ze-
mích? Příčin je několik. 

Základem je jistě generační vývoj dobytka, kdy v případě 
skotu nelze tak rychle rozšiřovat stáda, jako je tomu u drůbe-
že. K tomu se přidává i méně výhodná konverze krmiv v inten-
zivním výkrmu, což zvyšuje produkční náklady a tím i cenu 
hovězího masa na trhu. Dalším aspektem je omezená použi-
telnost hovězího masa při produkci hotových pokrmů a pří-
pravě potravin kategorie „convenience“. 

Vyšší cena hovězího masa na trhu ve srovnání s vepřo-
vým a zejména drůbežím masem odrazuje kupující zvláště 
v době, kdy je ekonomika v útlumu a kdy klesají reálné příjmy. 
Např. v USA za první čtvrtletí 2008 poptávka po hovězím 
mase meziročně klesla o 3 procenta, po vepřovém mase byla 
o 0,2 procenta vyšší a po drůbežím mase vyšší dokonce o 3,2 
procenta. Podle Fiony Boalové z nizozemské Rabobank nižší 
poptávka po hovězím, stagnující spotřeba vepřového a vyšší 
poptávka po drůbežím mase odpovídají postavení ekonomiky 
v recesi. Obdobné zprávy o propadu zájmu o hovězí maso na 
pultech supermarketů přicházejí i z Velké Británie. Podle ob-
chodního manažera řetězce Tesco, odpovědného za oddělení 
masa a ryb, dávají lidé přednost levnějším zdrojům bílkovin – 
krůtímu masu, příp. vepřovému. Chování zákazníků i v tom-
to případě reaguje na zhoršení ekonomické situace v zemi.

Na počátku tisíciletí se na spotřebě hovězího masa po-
depsala také problematika BSE. Díky masivní mediální kam-
pani klesla obliba hovězího zejména v Evropě. Např. v Ně-
mecku se spotřeba hovězího masa v průběhu deseti let snížila 
o přibližně třetinu, z 19 kg (1994) na 13 kg. Situace se naštěs-
tí mění k lepšímu. Díky četným opatřením se záchyt pozitiv-
ních případů BSE u skotu stále snižuje. Státy EU-15 testují 
ročně na BSE dohromady kolem 10 milionů kusů skotu. Za-
tímco v roce 2001 bylo takto odhaleno 2 164 kusů pozitivních 
zvířat, vloni se zjistilo již pouze 149 případů.

V České republice se spotřeba hovězího masa pohybuje 
kolem 10 kg na osobu a rok. Ještě v roce 1993 to bylo téměř
jedenkrát tolik (19,8 kg). Jedlička (1988) uvádí spotřebu ho-
vězího masa v roce 1985 v tehdejší ČSR 29,5 kg/osobu (prů-
měr ČSSR 26,8 kg; SSR 21,5 kg).
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Nutriční význam hovězího masa

Hovězí maso je ale z nutričního hlediska významnou 
potravinou a nemělo by chybět v jídelníčku nikoho, kdo dbá 
o pestrou stravu.

Je bohatým zdrojem zejména hodnotných bílkovin, ale 
i dalších živin (viz tabulka č. 2) jako mastné kyseliny řady n-3, 
vitamin B12 a minerální látky železo, zinek a selen. 

Tabulka č. 2    Srovnání vybraných nutričních ukazatelů 
v syrovém libovém hovězím, jehněčím a vep-
řovém mase (na 100 g) podle databází ze 
čtyř zemí (Strong, 2006)

Dánsko Velká 
Británie Austrálie USA

Hovězí
Energie (kJ) 470 571 520 531
Bílkoviny (g) 22,3 22,5 23,0 22,3
Tuk (g) 2,5 5,1 3,6 3,5
Vitamin B1 (mg) 10,1 5,0 3,0 6,5
Vitamin B12 (µg) 1,4 2,0 1,1 0,9
Železo (mg) 2,4 1,8 2,0 1,6
Zinek (mg) 4,7 4,1 4,2 4,0
Selen (µg) 6,5 7,0 10,0 30,8

Jehněčí
Energie (kJ) 545 651 501 561
Bílkoviny (g) 20,2 20,2 20,4 20,5
Tuk (g) 5,5 8,3 4,2 5,1
Vitamin B1 (mg) 7,5 5,4 5,6 6,3
Vitamin B12 (µg) 1,2 2,0 0,9 2,8
Železo (mg) 2,2 1,4 2,3 1,8
Zinek (mg) 3,3 3,3 3,4 3,8
Selen (µg) 1,4 2,0 10,0 23,4

Vepřové
Energie (kJ) 445 519 * 502
Bílkoviny (g) 21,6 21,8 * 20,9
Tuk (g) 2,1 4,0 * 3,4
Vitamin B1 
(mg) 7,3 6,9 * 4,4

Vitamin B12 (µg) 0,7 1,0 * 0,8
Železo (mg) 0,7 0,7 * 1,2
Zinek (mg) 3,6 2,1 * 2,0
Selen (µg) 6,9 13,0 * 28,9

Pozn.: * data nebyla k dispozici 

Libové maso obsahuje velmi nízký podíl tuku. Obsah 
tuku v hovězím mase a také složení mastných kyselin (MK) 
je závislé na mnohých faktorech (pohlaví, způsob krme-
ní ad.), jak názorně dokládají údaje publikované v časopise 
Fleischwirtschaft (Schnäckel, W. et al; Fleischwirtschaft, č. 3, 
2006). Maso přežvýkavců z pastevního odchovu vykazovalo 
vyšší obsah esenciálních MK, nejnižší poměr MK n-6 k n-3
jakož i nižší celkový obsah tuku. 

Obsah intramuskulárního tuku byl nejvyšší u jalovic 
(3,24 %), naopak nejnižší u býků (2,72 %). Mezi těmito hod-
notami se pohyboval obsah tuku u skupiny kastrovaných 
zvířat samčího pohlaví – volů. V obsahu MK řady n-6 mezi 
skupinami testovaných zvířat nebyl zjištěn žádný významný 

rozdíl, podíl MK řady n-3 byl u volů 2,23 %, u jalovic 2,43 %, 
což je v obou případech zřetelně více než v případě býků z in-
tenzivního odchovu (1,20 %). Zlepšil se tak poměr mezi n-6 
a n-3 MK, ale i zjištěný poměr 4,58 pro intenzivně chované 
býky je ještě velice příznivý. (Pozn.: Poměr n-6 k n-3 MK je 
ve stravě zpravidla příliš vysoký. Doporučuje se poměr 10 : 1, 
lépe dokonce 5 : 1, nebo nižší).

Následující tabulka udává spektrum nejvíce zastoupe-
ných MK zjištěných analýzami hovězího tuku, které prováděl 
kolektiv výše citovaných autorů (MK jsou uvedeny triviální-
mi názvy):

Tabulka č. 3    Zastoupení MK v hovězím tuku (Schnäckel, 
2006)

MK Obsah v %

C18:1 kyselina olejová 35,44–38,05

C16:0 kyselina palmitová 21,14–27,60

C18:0 kyselina stearová 14,39–16,61

C16:1 kyselina palmitolejová 2,86–3,42

C18:2 kyselina linolová 2,46–3,77

C14:0 kyselina myristová 2,49–3,55

C18:3 kyselina alfa-linolenová 0,44–1,37

Monoenové MK celkem (MUFA) 40,01–43,20

Polyenové MK celkem (PUFA) 6,54–10,19

Nasycené MK celkem (SFA) 45,27–48,27

MK řady omega-3 (n-3) 0,98–2,80

MK řady omega-6 (n-6) 4,46–5,84

Hovězí maso poskytuje lidskému organismu konjugova-
né kyseliny linolové. Celkem existuje minimálně 13 izomerů 
označovaných v literatuře zkratkou CLA (conjugated linoleic 
acid). Na rozdíl od kyseliny linolové se CLA vyskytují přiro-
zeně jen v potravinách živočišného původu. Vznikají činnos-
tí bachorových mikroorganismů. Nejčastěji se vyskytuje izo-
mer c9t11-CLA (kyselina cis-9-trans-11-oktadekadienová), 
příp. t10c12-CLA. CLA se přisuzují antioxidační a antikan-
cerogenní účinky. Studie s CLA v lidské stravě ukázaly vliv 
na redukci tělního tuku, zvláště v oblasti břicha, dále zlepšení 
profi lu lipidů v krevním séru a pozitivní vliv na metabolismus 
glukózy. Hovězí maso pocházející z pastevně odchovaného 
skotu je dobrým zdrojem CLA a obsahuje o 300–500 procent 
více CLA než v případě kusů, v jejichž dávce se vyskytovalo
50 procent jádra a 50 procent sena a siláže.

Červené maso obecně, zejména hovězí, je cenným zdro-
jem železa pro lidský organismus. Pravidelnou konzumací 
masa kryjeme kolem 20 procent potřebné dávky. V mase je že-
lezo přítomné v molekule myoglobinu (svalové barvivo) jako 
tzv. hemové železo. V této formě je železo mnohem lépe vy-
užito organismem než v případě potravin rostlinného půvo-
du. Kvůli tomu je i doporučená denní dávka pro vegetariány 
vyšší, než je tomu pro osoby konzumující maso (např. v USA 
se udává doporučená denní dávka pro ženy věkové skupiny 
19–50 let 18 mg železa/den, pro vegetariánky až 32 mg). Že-
lezo obsažené v potravě ve formě hemové je absorbováno tě-
lem přibližně z 32 procent, zatímco v nehemové podobě pou-
ze ze 3–8 procent. 

Maso je dále jedním z hlavním donátorů selenu a také 
zdrojem zinku. Podobně jako v případě železa je i zinek 
z masa lépe využitelný, červené maso poskytuje 30–40 pro-
cent doporučené dávky tohoto prvku. 
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Organoleptické vlastnosti
hovězího masa

Spotřebitele při nákupu hovězího masa a zejména při 
jeho konzumaci ovlivňují nejen cena masa a jeho nutriční vý-
znam, ale také senzorické vlastnosti hovězího. V obchodní 
síti musí hovězí maso upoutat již svým vzhledem, tzn. důle-
žitá je v tomto smyslu barva masa, povrchová úprava, balení 
masa. Bezprostředně před přípravou a během tepelné úpra-
vy hovězího masa nás ovlivňuje jeho aroma. Při konzuma-
ci hovězího nás zajímá jeho chutnost (angl. fl avour) a křeh-
kost (angl. tenderness, něm. Zartheit). Podle Jedličky (1988) 
ovlivňují chutnost masa převážně netěkavé složky, jako jsou 
aminokyseliny, mastné kyseliny, peptidy, uhlovodíky, puri-
ny a pyrimidiny, glykolytické meziprodukty a anorganické 
soli. Vůni masa zase tvoří hlavně těkavé složky – karbonylo-
vé sloučeniny, produkty rozkladu dusíkatých látek, produkty 
rozkladu sloučenin síry (merkaptany, organické sulfi dy, látky 
se sulfhydrylovými sloučeninami). Křehkost masa předsta-
vuje dojem, jakým maso působí při konzumaci se zřetelem na 
čas a energii potřebnou na rozžvýkání masa pro další trávicí 
procesy. Textura zahrnuje všechny vlastnosti masa, které jsou 
vnímány v ústech při mělnění sousta – tj. křehkost, šťavna-
tost, konzistence ad. Mramorování označuje intramuskulár-
ní tuk viditelný na řezu ve formě ostrůvků tuku.

Barva hovězího masa je dána obsahem svalového bar-
viva – myoglobinu – a vazbou kyslíku na molekule myoglo-
binu. Barevné pigmenty masa jsou tvořeny z asi 95 % myo-
globinem a kolem 5 % hemoglobinem. Jejich obsah v libové 
svalovině kolísá mezi 9–11 mg/kg. Obsah myoglobinu (žele-
zo v hemové složce molekuly myoglobinu v dvojmocné formě 
jako Fe2+) samotný je závislý na fyziologických nárocích svalu 
živého zvířete, ale také na stáří a genotypu. Liší se také pod-
le plemene: v mase zvířat černostrakatého skotu bylo zjištěno 
signifi kantně více hemových pigmentů než v mase německé-
ho strakatého skotu (Fleckvieh). Obsah je ovlivněn i druhem 
svalu: M. longissimus dorsi (roštěnec) je na myoglobin bohat-
ší než M. semitendinosus (kýta). Se stoupajícím věkem zvířete 
se ve svalech ukládá více myoglobinu. Obsah metmyoglobinu 
(železo v trojmocné formě jako Fe3+) v podílu 50–60 % z cel-
kových pigmentů způsobuje nahnědlou barvu masa, od 70 % 
je již maso hnědé. 

Křehkost masa je ovlivněna procesem zrání masa, ale 
také přítomností bílkovin pojivové tkáně, zejména kolagenu. 
Zrání masa probíhá u masa dle druhů zvířat s rozdílnou rych-
lostí. Telecí maso dosahuje zpravidla vhodného stavu zralosti 
(chuť a křehkost) asi za 1 týden a hovězí za 2–3 týdny. 

Během procesu zrání nastává odbourávání struktur 
svalového vlákna, později i pojivové tkáně svalu. Tyto bio-
chemické reakce jsou vyvolány enzymy přítomnými ve svalu 
(katepsiny, zejména však calpainy) a vedou ke zlepšení křeh-
kosti masa. Čerstvé hovězí maso staré jen 3–5 dní je tuhé 
a nezkřehne ani při normálním obvyklém postupu úpravy.

Zmíněné biochemické – enzymatické procesy probíha-
jí – ostatně jako každé chemické reakce – při vyšších teplo-
tách rychleji. Z hygienických důvodů musí být maso vychla-
zeno na +3 až +7 °C. Enzymatické procesy naopak ustávají 
při tvorbě krystalků ledu pod -1,5 °C. Maso musí být proto 
uchováno v této teplotní oblasti. K zajištění co nejrychlejšího 
průběhu zrání masa je optimální nastavení teploty pro ucho-
vání masa mezi +3 a +5 °C. Po ukončení procesu zrání masa 
se může skladovací teplota snížit na 0 až +1 °C. Zráním masa 
se také optimalizuje jeho chuť. Vznikající látky však podléhají 
dalším reakcím. Poklesem teplot na 0 až +1 °C se i tyto che-
mické reakce zpomalují, ale ne zcela zastavují. Z těchto důvo-
dů by se maso nemělo dále skladovat po ukončení popsaných 
zracích procesů déle jak 8 dní, u hovězího maximálně 14 dní.

Je známo, že maso starších zvířat je tužší ve srovnání 
s masem mladých jedinců. Příčinou jsou za prvé změny v ko-
lagenu. Kolagen je fi brilární protein hojně obsažený v po-
jivových tkáních. Vlákna kolagenu jsou tvořena molekula-
mi tropokolagenu. S přibývajícím věkem jedinců dochází ke 
stabilizaci struktury kolagenů kovalentními příčnými vazba-
mi. Kolagen je obsažen v obalech svalových vláken (endomy-
sium), svalových snopců (perimysium) i jednotlivých svalů 
(epimysium) – viz obr. (pramen: Wikipedia)

Za druhé je na vině také nižší stabilita masa k oxidaci. 
Věkem se totiž snižuje odolnost svalových buněk k oxidačním 
činidlům. Právě enzym calpain, který se podílí na degradaci 
klíčových myofi brilárních proteinů zodpovědných za inte-
gritu cytoskeletonu svalových buněk, patří mezi nejcitlivěj-
ší enzymy ovlivněné procesem oxidace. V důsledku oxidace 
m-calpainu ve svalových buňkách byla zaznamenána zvýše-
ná tuhost hovězího masa ve srovnání s masem mladého skotu 
(Xiong a kol., 2007). 

Výsledná křehkost hovězího masa je tedy ovlivněna pro-
cesem zrání masa, ale i přítomností pojivové tkáně. Pokud je 
maso konzumováno v podobě celého steaku, tak se na jeho 
křehkosti podílejí i příslušné obaly stavebních jednotek sva-
lů (zejména již zmíněné epimysium). Křehkost masa se dnes 
již objektivně vyhodnocuje různými metodami. Bylo zjiště-
no, že tuhost nejsilnější vrstvy perimysia v hovězím steaku je 
více než dvakrát vyšší než součet tuhosti endomysia a tuhosti 
myofi bril. Epimysium je zase logicky tužší než nejsilnější pe-
rimysium. Při záhřevu ve vodě kolagen silně bobtná, po rozru-

Struktura kosterního svalu

Organoleptické vlastnosti
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šení všech příčných vazeb pak přechází na rozpustnou látku 
– želatinu (Steinhauser, 2000). Želatinace kolagenu závisí na 
způsobu tepelné úpravy masa, a samozřejmě v jaké hloubce 
masa je kolagen přítomný. Kolagen se působením tepla smrš-
ťuje. Velíšek (1999) uvádí pro maso savců teplotu 60–65 °C.
Smrštěním pojivových obalů masa dochází k vymačkávání 
šťávy ze svalových vláken. Za vyšších teplot pak kolagen že-
latinuje, zvláště působením vlhkého tepla. Swatland (2007) 
zmiňuje jako bod želatinace pro hovězí perimysium teplotu 
67 °C. 

Při tepelné úpravě masa se úměrně s dobou působení 
vysoké teploty stávají kontraktilní proteiny masa méně křeh-
čí, naopak kolagen křehne (Epley, 1992). Pro steaky s nízkým 
podílem pojivové tkáně se proto doporučuje tepelná úprava 
bez přítomnosti vody, tj. grilování, smažení. Suché teplo za-
jistí rychlý nárůst teploty a aromatické látky v mase se vyvi-
nou předtím, než se kontraktilní proteiny masa stanou tuž-
šími. Naopak hovězí maso s vyšším obsahem pojiva (např. 
kližka) se doporučuje připravovat dlouho a pomalu při nižší 
teplotě působením vlhkého tepla (želatinace kolagenu).

Různému stupni přípravy hovězích steaků odpovídají 
rozdílné výše teplot a čas působení (viz tabulka č. 4).

Tabulka č. 4    Způsob přípravy hovězích steaků
(pramen: upraveno podle Makro CZ, 2008)

Příprava steaku
Vnitřní 
teplota 
(přibl.)

 Příprava v minutách

Krvavý – very rare 50 °C 2 minuty z každé strany
Mírně růžový – rare 60 °C 2,5 minuty z každé strany
Růžový – rare medium 65 °C 3 minuty z každé strany
Středně propečený
– medium 70 °C 4 minuty z každé strany

Propečený – well done 77 °C 4,5 minuty z každé strany
Velmi propečený
– very well done 82 °C 5 minut z každé strany

Jak je zřejmé, i příprava kvalitního dobře vyzrálého ho-
vězího masa nemusí být časově náročný proces. Přidáme-li 
k tomu požitek, kterého se nám při konzumaci připravených 
steaků dostane, a přičteme-li k tomu nutriční hodnotu hově-
zího masa, není vůbec důvod, aby se hovězí vytrácelo z naše-
ho jídelníčku. 

Pozn.: Použitá literatura je k dispozici u autora článku.
�

Reklama 1/3
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Český kmín
– kmín s chráněným 

označením původu
Ing. MARTIN PRUDEL, CSc.,

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Použití kmínu

Kmín kořenný (Carum carvi L.) je jedním z nejpoužívaněj-
ších koření u nás. Je nepostradatelným v pekařství, kon-

zervárenství při výrobě masových a zeleninových konzerv, 
uzenářství, sýrařství a také v likérnictví. V kuchyni má mno-
hostranné upotřebení, zejména při vaření brambor, přípravě 
polévek, omáček, pomazánek a různých druhů masa. Kmín 
lze používat jak celý, tak i drcený. 

Kmínová silice, která se získává destilací semen vodní
parou, se používá především do ochucujících kompozic 
pro zubní pasty a do aromat pro masný a konzervárenský
průmysl.

Jako mnoho jiných kořeninových rostlin je kmín i léči-
vou rostlinou. Plody kmínu (Fructus carvi) se užívají v nálevu, 
většinou v čajových karminativních směsích proti poruchám 
trávení, proti nadýmaní a nechutenství, po dietních chybách. 
V lidovém léčitelství je oblíben i při chorobách z nachlazení 
k uvolnění hlenu nebo zevně do prokrvujících mazání při rev-
matických a ischiatických bolestech.

Pěstování kmínu v českých zemích

Kmín patří k malým, ale významným komoditám české-
ho zemědělství. Jeho pěstování v České republice má boha-
tou tradici. Kmín je dvouletá plodina a původně se sbíral na 
loukách jako volně rostoucí bylina. Kolem roku 1850 se za-
čal v českých zemích pěstovat v polních podmínkách. Pěsto-
val se pod označením několika pěstitelů, jako například Ha-
velkův a Kokešův. Počátek vědeckého šlechtění se traduje od 
roku 1910. Z krajových odrůd tak vznikly odrůdy Moravský, 
povolená v roce 1941, a Český, povolená v roce 1952. Vyzna-
čovaly se však drobnými semeny. Výraznějšího úspěchu bylo 
dosaženo povolením odrůdy Ekonom v roce 1964, která již 
měla semena větší velikosti. Všechny tyto odrůdy byly opada-
vé a nevyhovovaly mechanizované sklizni. Proto byly z pro-
dukce postupně vyřazeny. Zásadní změny bylo dosaženo až 
povolením odrůdy Rekord v roce 1978. Tato odrůda posky-
tuje vysoké výnosy s vysokým obsahem silice a navíc při do-
zrávání a sklizni je odolná proti vypadávání semene. Povo-

lení odrůdy Rekord bylo doplněno povolením dalších odrůd 
(Prochan v roce 1990 a Kapron v roce 1994). Tyto tři odrůdy 
vytváří ojedinělý soubor vysoce kvalitních, výnosných a ne-
opadavých odrůd s vysokým obsahem silice. Pěstováním uve-
dených tří odrůd kmínu se řadíme k evropské špičce a Česká 
republika se stala v tomto koření ze země dovozní zemí vývoz-
ní (tabulka č. 1).

Tabulka č. 1    Přehled zahraničního obchodu ČR
s kmínem (množství v tunách)

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dovoz 159 155 134 443 503 396
Vývoz 1 334 1 405 2 037 1 639 702 913

Pramen: Situační a výhledová zpráva – Léčivé, aromatické 
a kořeninové rostliny, MZe ČR, 2007

Pro pěstování kmínu kořenného má Česká republi-
ka specifi cké předpoklady, které jsou dané přírodním pro-
středím. Kmín se u nás pěstuje na půdách hlinitopísčitých 
a písčitohlinitých s obsahem jílu 10–30 % s různou příměsí 
štěrku. Klima české pahorkatiny, které tvoří přechod od pří-
mořského ke kontinentálnímu, plně vyhovuje pěstování kmí-
nu vysoké kvality. Tyto klimatické podmínky České republi-
ky, především průběh teplot a srážek během roku, se odlišují 
od podmínek v ostatních státech. Souhrn půdních a klimatic-
kých jevů ovlivňuje specifi cké vlastnosti kmínu, zejména vy-
soké výnosy semene s vysokým obsahem silic. Pro běžného 
spotřebitele je poznávacím znamením kvalitního kmínu pře-
devším výrazná vůně.

Chráněné označení původu

Chráněné označení původu (Protected Designation of 
Origin) je název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných 
případech země, který se používá k označení zemědělského 
výrobku nebo potraviny:
–  které pocházejí z tohoto regionu, určitého místa nebo 

země a 
–  jejichž jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výluč-

ně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a lidské činitele a 

–  jejichž produkce, zpracování a příprava probíhá ve vy-
mezené zeměpisné oblasti.
Ochranu označení původu upravuje Nařízení Rady (ES) 

č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných 
označení a označení původu zemědělských produktů a potra-
vin a na něj navazující Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla.

Semena kmínu
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Evropská unie se tak snaží propagovat a chránit ze-
mědělské produkty a potraviny s výjimečnými vlastnostmi 
vyprodukovanými na jejím území. Zároveň tím podporuje 
i rozmanitost evropské zemědělské produkce. Pro snazší ro-
zeznání na trhu jsou výrobky opatřeny označením „chráně-
ného původu“ nebo symbolem Společenství (obr. 1).

Mezi české produkty s ochranným označením původu 
patří „Pohořelický kapr“, „Nošovické kysané zelí“, „Žatecký 
chmel“, „Všestarská cibule“ a heřmánek „Chamomilla Bohe-
mica“.

Český kmín

Na základě Nařízení Komise (ES) č. 433/2008 ze dne 
20. května 2008 bylo označení ČESKÝ KMÍN zapsáno do 
Rejstříku chráněných označení původu a chráněných země-
pisných označení.

Označením ČESKÝ KMÍN může být označen pouze 
kmín neopadavých odrůd Rekord, Prochan a Kapron, vyzna-
čující se vysokým obsahem silice a výraznou vůní.

Specifi cké vlastnosti ČESKÉHO KMÍNU jsou dány 
souhrnem půdních a klimatických podmínek spolu s dlouho-
letou tradicí, zkušenostmi a propracovanou metodikou pěs-
tování kmínu na území České republiky. 

Plody jsou sklízeny ve vyšším průměrném stupni zra-
losti. V jejich silicích je hlavní součástí karvon. Jeho obsah je 
vyšší než 50 %, obvykle kolem 60 %. Tím se odlišuje od ostat-
ních, v jejichž silicích převažuje D-limonen. 

Pěstování ČESKÉHO KMÍNU začíná nákupem certi-
fi kovaného osiva registrovaných odrůd a pokračuje prová-
děním předepsaných agrotechnických opatření, o kterých je 
nutno vést evidenci. Kontroly provádí pracovníci agronomic-
ké služby a o kontrolách jsou pořizovány zápisy. Koneční od-
běratelé, zpracovatelé a obchodní fi rmy vedou rovněž přesnou 
evidenci o nákupu produkce, která musí mít požadované or-
ganoleptické, fyzikální a chemické vlastnosti, mikrobiologic-

kou nezávadnost a nesmí obsahovat nežádoucí kontaminující 
látky. Tyto vlastnosti si opětovně zpracovatelé dále laborator-
ně prověřují. Pokud produkce uvedené požadavky nesplňuje, 
nemůže se dostat na trh pod označením ČESKÝ KMÍN. Kon-
trolu dodržování specifi kace provádí místně příslušný inspek-
torát Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Označení ČESKÝ KMÍN je zároveň i ochrannou znám-
kou (obr. 2). Vlastníkem ochranné známky je sdružení Český 
kmín, které bylo i žadatelem o udělení chráněného označení 
původu a dokázalo po mnohaletém úsilí svou žádost obhájit.

Závěr

Rozloha českých polí s kmínem v posledních letech stále 
klesá (tabulka  č. 2). Příčinou jsou nízké výkupní ceny. Zatím-
co v roce 1996 tato plocha zabírala přes 8 000 hektarů, v roce 
2006 to bylo jen 1 620 hektarů. Pěstitelé čekají, že ochran-
né označení původu pomůže zastavit tento pokles a ČESKÝ 
KMÍN si najde cestu jak k tuzemským, tak i zahraničním spo-
třebitelům. Nyní je třeba přesvědčit zákazníky, aby kupovali 
jen nejkvalitnější kmín a vytlačili z trhu levné dovozy.

Národní, respektive regionální specifi ka ve spojení 
s kvalitou budou hrát v Evropě stále významnější roli. Věřme, 
že díky evropskému označení se ČESKÝ KMÍN dostane do 
podvědomí lidí u nás a v budoucnu s ním uspějeme na evrop-
ských i světových trzích. Právě unikátnost našeho kmínu dělá 
tu nejlepší reklamu České republice.

Tabulka č. 2   Vývoj ploch a produkce kmínu v ČR
Rok Sklizňová plocha v ha Produkce v tunách
2001 2 500 2 600
2002 2 700 2 449
2003 2 500 2 375
2004 2 100 1 050
2005 1 850 1 758
2006 1 620 1 701

Pramen: Situační a výhledová zpráva – Léčivé, aromatické 
a kořeninové rostliny, MZe ČR, 2007  �

Obr. 2    Ochranná 
známka 
„ČESKÝ 
KMÍN“

orát Státní zemědělské a potravin

Obr. 1    Symbol 
Společenství 
pro označení 
„Chráněné 
označení 
původu“

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.sunka.cz

... je mi vcelku jasný, že všechno podstatný mám ještě
před sebou. Na problémy bude času dost, ale teď si chci
hlavně užívat. Nic neřešit a naplno žít.

Umíte s i  představit  ž ivot bez . . .  ?

... žijeme s chutí.
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Jaká je dnes 
jakost mléka 

a mlékárenských 
výrobků

– také si myslíte, 
že se zhoršila

 nebo zhoršuje?
Ing. OLDŘICH OBERMAIER,

ČESKÝ KOMITÉT
MEZINÁRODNÍ MLÉKAŘSKÉ FEDERACE

Příklad tavených sýrů

Podle sdělení Sdružení ochrany spotřebitelů si přes 80 % 
spotřebitelů myslí, že se kvalita potravin zhoršuje. Proto-

že je to vysoký počet a objektivní zjištění, máme mít zato, že 
je to pravda. Že si to myslí tolik lidí, je však jen svědectvím, 
jak se názory šíří. Vysoký počet negativních odpovědí svěd-
čí jen o tom, že se negativní názory prodávají médii lépe než 
pozitivní. 

Není to totiž pravda, kvalita potravin se nepřetržitě zlep-
šuje, stejně jako životní prostředí a vůbec kvalita života na-
prosté většiny z nás.

Měli bychom si také říci, k čemu kvalitu potravin porov-
náváme: jaká byla před deseti lety? Jaká byla za bývalého re-
žimu nebo za našich babiček? Nebo jaké jsou například ně-
mecké potraviny ve srovnání s dnešními a jaké bylo srovnání 
před deseti lety?

Omezím tedy odpověď na srovnání kvality mléka a mlé-
kárenských výrobků dnes a v roce 1989. Z toho vyplyne i srov-
nání s jinými zeměmi a jakostí potravin před delší dobou.

Jako příklad vezměme tavené sýry.
Vraťme se dvacet let zpátky: V každém mlékáren-

ském národním podniku – jak byl tehdy po krajích organi-
zován mlékárenský průmysl – byla tavírna sýrů. Prakticky 
sloužila k tomu, aby zpracovávala nepovedenou produkci 
z výroby přírodních sýrů, které bylo hodně. Bylo tomu tak 
proto, že nedostatky v kvalitě mléka (rezidua antibiotik, 
mléko mikrobiologicky velmi znečištěné – i přes 20 milio-

nů mikrobů v 1 ml) a tehdejší technické vybavení sýráren 
plus další omezení (například tzv. antiimportní opatře-
ní – stát neměl dostatek deviz např. na dovoz syřidel nebo
zracích fólií, náhradních dílů ke strojům, dostatečné chla-
zení apod.) nedovolovaly zajistit lepší kvalitu sýrů a politic-
ko-společenské tlaky na zvyšování výroby a zásobování trhu 
sýry byly velké (tak vznikaly také ementály se 14 dny zrání 
apod.).

Vyrábělo se často za dosti provizorních opatření a jen 
díky schopnosti operativně a často improvizovaně řídit vý-
robu jsme vděčili za relativně vysokou spotřebu sýrů. Přesto 
značná část sýrů šla na tavírnu, a proto máme (také ovšem 
díky tradici) tak vysokou spotřebu tavených sýrů ve srovná-
ní se světem. Protože bylo nutno zpracovat tavením nejrůz-
nější sýry, byl relativně široký i sortiment, od tvrdého tavené-
ho ementálu po dosti oblíbené aromatické tavené sýry (např. 
limburský sýr nebo sýry s masem a zeleninou).

Byly známy a používány řady receptur, denně se praco-
valo s tzv. tabulkami záměn, prostě když nebyl daný sýr do re-
ceptury, mohl se použít jiný, např. v kombinaci s tvarohem při 
snaze zachovat alespoň základní chuťové charakteristiky da-
ného typu taveného sýra. Také tavicí soli byly používány jen 
ty, které byly k dispozici, a i to ovlivňovalo, spolu se schop-
nostmi sovětských okopírovaných balicích strojů, kvalitu ta-
vených sýrů a jejich relativně nedlouhou trvanlivost.

Krátce – za daných podmínek se díky odpovědnosti 
techniků a personálu vyráběly tavené sýry, kterých spotřebi-
tel v důsledku nedostatku výběru jiných potravin zkonzumo-
val 3 kg na osobu za rok, což bylo ve srovnání s Evropou dost. 
Nemění to nic na faktu, že šlo ve většině o sýry málo kvalitní, 
za dnešních podmínek neprodejné, většinou vyráběné z pří-
rodních sýrů, o kterých často i tehdy nebylo zcela jisté, zda je 
veterinární služby uvolní pro tavení. Sklad tavírenských suro-
vin podle toho vypadal: nafouklé bochníky ementálů, nafouk-
lý a děravý eidam, žluté skladované máslo, zaplísněné cihly 
sýra... Moc nepřeháním.

Za tehdejších podmínek se moc víc dělat nedalo, a my 
pamětníci se i tak podivujeme mnohdy entusiasmu, s nímž 
technici a dělníci ve výrobě dokázali zásobovat trh tavenými 
sýry, které se daly jíst.

I tehdy existovala na podnikových ředitelstvích oddělení 
řízení jakosti, které přes jistou snahu musela ovšem fungovat 
v tehdejších podmínkách nedostatku všeho.

Dnes tedy vysoké procento spotřebitelů tvrdí, že se ja-
kost potravin zhoršuje. Částečně je to tak proto, že těžko po-
rovnávat dnešní stav s tím, kdy jsme ještě nebyli na světě nebo 
byli dětmi, částečně proto, že si my ze starší generace své mlá-
dí idealizujeme, částečně proto, že bereme za svá nejrůznější 
negativní tvrzení novinářů. 

Jak je to teď s tavenými sýry? 
Sklady přírodních sýrů na tavení by dnes nikdo v porov-
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nání před lety nepoznal. Prvotřídní sýry nejvyšší jakosti, kte-
ré se dříve konzumovaly jako čerstvé, se dnes používají jako 
suroviny na tavení. V nových nebo renovovaných provozech, 
odpovídajících všem evropským normám, se zvýšenou ka-
pacitou, se při striktním dodržování receptur taví suroviny 
a balí většinou bez doteku ruky na standardní kvalitní sýry 
s dlouhou trvanlivostí. Sortiment je široký, a i když je náš trh 
oblibou tavených sýrů specifi cký, řada zahraničních mlékařů 
rozsah sortimentu obdivuje. Činnost je pod stálou veterinár-
ní kontrolou a někteří výrobci sami provádějí náročnou kon-
trolu zdravotní mikrobiologické nezávadnosti před expedicí.

Někteří výrobci tavených sýrů exportují na náročné trhy 
a například TPK Hodonín bylo úspěšné i v exportu do Číny. 

Jednoznačně tedy tvrdím, že jakost tavených sýrů se za 
poslední období podstatně (!) zlepšila a dále zlepšuje, což je 
v přímém protikladu s tvrzeními tisku o zhoršování jakosti 
a falšování výrobků.

Co tvrdím o tavených sýrech, které jsem si vzal za pří-
klad, platí o mléku a mléčných výrobcích také. Není to až tak 
dlouho, co jsme při výrobě plísňových sýrů museli při změ-
nách krmení na jaře a na podzim zastavit výrobu a dezinfi -
kovat zrací sklepy, abychom zajistili jistotu nepřítomnosti ji-
ných než kulturních plísní při výrobě oblíbených plísňových 
sýrů. Příkladná hygiena, výkonné čisticí prostředky a fi ltrace 
vzduchu ve zracích sklepích výrobců dnes zaručují bezporu-
chový provoz. 

Často jsme dříve byli nuceni upravovat normy jakosti
podle toho, jak byla k dispozici výrobní kapacita a stroje. 
Dnes si diktuje zákazník, jaké sýry chce, a dodavatel je musí 
být schopen zajistit. Tady narážím na často citovaných, dříve 
vyráběných 80 % zmetků při výrobě ementálu ve specializo-
vané mlékárně na výrobu ementálů – co se s nimi stalo? Zpra-
covaly se na tavené sýry.

Mikrobiologická kvalita mlékárenských výrobků je dnes 
taková, že lékařská pracoviště uvádějí řádově vyšší možnost 
kontaminace doma v lednici nebo v distribuci než ve výrobě.

Chladicí řetěz je bez výjimky dodržován, kontrola dat 
spotřeby je důsledná a balení ve velké většině odpovídá náro-
kům spotřebitele.

Jedním z argumentů teze o zhoršování jakosti potravin 
je objevení řady výrobků, které jsme dříve neznali – krabí ty-
činky, tropické ovoce, výrobky s rostlinným tukem... Zatím-
co sledujeme reklamu na Ramu a tvrzení o prospěšnosti rost-
linných tuků pro zdraví, týž tuk v taveném sýru nás rozčiluje. 
Chceme levné potraviny, ale když je v uzeninách levnější mas-
ná bílkovina, mluvíme o zhoršování jakosti. Nechceme v po-
travinách konzervanty, ale dlouhou záruční dobu chceme. Jo-
gurty chceme bez tuku, ale pak se divíme, že nemají chuť jako 
ty s tukem atd.

O dalších potravinách, příkladně kvalitě masa a mas-
ných výrobků, doporučuji čtenářům články doc. Steinhause-
ra, které mapují situaci v oblasti masného průmyslu a dochá-
zejí ke stejným závěrům jako já v mlékařství.  �

pořádají 

Českomoravský svaz mlékárenský, VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž

a KROMILK spol. s. r.o. Kroměříž

pod záštitou Města Kroměříž

V Kroměříži ve dnech 8. - 9. října 2008 se koná

Více informací získáte na telefonním čísle 573 338 752
anebo zašlete dotaz na e-mail: sekretariat@kromilk.cz

1 .  p ř e d n á š k o v ý  b l o k
moderuje Oldřich Obermaier, Český komitét IDF

Mlékárenství v roce 2008 - co se změnilo?
Jiří Kopáček, Českomoravský svaz
mlékárenský

Proč chceme tržní mlékárenství?
Oldřich Obermaier, BCMS s.r.o.

Současný stav mlékárenství v Bavorsku
Christian Baumgartner, Milchprüfring 
Bayern e.G. Německo

Výsledky výzkumu a činnosti pro mlék. 
průmysl

Jan Drbohlav a kol., MILCOM a.s., 
Výzkumný ústav mlékárenský

2 .  p ř e d n á š k o v ý  b l o k
moderuje Jiří Kopáček, ČMSM

Inovační aktivita - významný nástroj k 
udržení se na silném konkurenčním trhu  
(příklad ze skupiny InterLacto)

Renáta Jankovská, Jiří Klos - InterLacto 
Group a.s.

Vývoj v segmentu ESL-mlék
Josef Horký, Elopak s.r.o.

Zkušenosti s podporou spotřeby mléka na 
Slovensku 

   Zuzana Nouzovská, Slovenský mliekaren-
sky zväz, Bratislava

3 .  p ř e d n á š k o v ý  b l o k
moderuje Václav Bárta, MILCOM servis a.s.

ExaStrip-nový směr sanitace
Pavel Kohout, Ecolab Hygiene s.r.o.

Výstavba nové mlékárny MILTRA B, 
vlastnosti a čištění podlahového systému 
UCRETE

Martin Mrštný, BASF Stavební hmoty
Česká republika.

FOSS pro kvalitu mléka a mléčných výrobků
Ivan Kadlec, MILCOM servis a.s.

Systém pro komplexní kontrolu a řízení 
kvality plnících a balících procesů                                                                                    

Daniel Hložanka a Libor Divín,
Mettler-Toledo s.r.o.

Komplexní servis při použití produktů fy 
Albertina-Trading s.r.o. v mlékárenském 
průmyslu

Jan Kravec-Albertina-Trading s.r.o.

4 .  p ř e d n á š k o v ý  b l o k
moderuje Jarmila Štípková, MILCOM servis a.s.

Řízení bezpečnosti potravin v mlékárenském 
průmyslu podle norem IFS a BRC

Libuše Cikánková, Olomouc

Zkušenosti z aplikace ISO:22000 v mlékár-
nách

Petra Vaňátová, Moody International s.r.o.

Nutriční profily, výživová a zdravotní tvrzení 
Mareike Preller, Evropská mlékařská 
asociace, Brusel, Belgie

5 .  p ř e d n á š k o v ý  b l o k
moderuje Petr Roubal, MILCOM a.s., VÚM

Sortiment a aplikační možnosti mlékařských 
kultur DSM Food Specialties                                     

Zdeněk Rozehnal, O.K.Servis BioPro s.r.o

Výzkum probitických mikroorganismů pro 
využití v mléčných výrobcích a funkčních 
potravinách                                

Alexandra Šalaková a kol., MILCOM a.s., 
Výzkumný ústav mlékárenský

Ochranné kultury
Michal Stibor, Danisco Czech Republic

Mikrobiologická rizika v mlékárenských 
výrobách, jejich detekce a preventivní 
opatření

 Irena Němečková a kol., MILCOM a.s., 
Výzkumný ústav mlékárenský

Zvýšení kvality mléka v podmínkách 
ekologického zemědělství

Růžena Seydlová a kol., MILCOM a.s., 
Výzkumný ústav mlékárenský
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Pojednání
o jemném pečivu

JAN JEDLIČKA,
VÝKONNÝ ŘEDITEL

UNITED BAKERIES a. s. 

V dnešní době se výroba v pekárnách, a je jedno, zda-li se 
jedná o velké průmyslové, střední nebo malé pekárny, 

rozděluje v zásadě na výrobu chleba, běžného pečiva a jem-
ného pečiva. Pro úplnost, někdy je také zastoupena výroba 
cukrařiny, která je však čím dál tím více pekárnami opouš-
těna a této výrobě se věnují specializované fi rmy. Dalo by 
se říci, že sortimentní struktura výroby v klasické pekár-
ně je zastoupena ze 60 % výrobou chleba a běžného peči-
va a zbývajících 40 % reprezentuje výroba jemného pečiva, 
ať už baleného nebo nebaleného. Co se ekonomického po-
hledu týče, ziskovost jemného pečiva není v naší České re-
publice nijak omračující, často se drží jen lehce nad nulou. 
To je dáno značně vyšší nákladovostí této výroby, obzvláš-
tě v používaných surovinách a také nižší produktivitou, na 
rozdíl právě od výroby chleba a běžného pečiva. Logicky by 
měl být ekonomický přínos jemného pečiva značně vyšší, ale 
není tomu tak. Pro mnoho pekáren je výroba jemného peči-
va jen nutným přívažkem, který doplňuje nabídku, bez které 
by se u zákazníků nemohly jen jako dodavatel chleba a pe-
čiva uchytit. Velkou roli v tom jistě také hraje velká konku-
rence, neboť dle střízlivých odhadů představitelů pekařské 
obce je zde v republice cca 50 % volné kapacity a při snaze 
o přežití není mnohdy na logickou ekonomiku výroby brán 
zřetel. A to převážně malými a středními pekárnami. Po-
kud bychom se podívali do západní části Evropy, zjistíme, že 
mnoho průmyslových výrobců koncentruje výrobu jemné-
ho pečiva do několika málo závodů, tím výrobu zefektivňují, 
přesto striktně dbají na pokrytí veškerých nákladů a promít-
nutí slušné marže do fi nální ceny výrobku. Příkladem nám 
může jít rakouská fi rma Ölz v Dornbirnu nebo francouzský 
výrobce Harry‘s France. Nechceme a ani zde nemůžeme ho-
vořit o exaktních číslech, ale dalo by se odhadnout, že celko-
vá výroba jemného pečiva se do výsledku našich českých pe-
kařských fi rem promítá zhruba 10 % v dosahované EBITDA
(zisku před investicemi, zdaněním a odpisy). Což skutečně 
není mnoho. (Mimo jiné nám podíl baleného jemného pe-
čiva na prodejích také dává nelichotivý obraz o vývoji znač-
kové politiky v segmentu pekárenství. Jemné pečivo, máme 
na mysli balené, může být právě kvalitním nositelem mar-
ketingových aktivit). V dnešní době je možné dosahovat

zajímavých marží jen u nově vyvíjeného jemného pečiva, ne-
majícího na trhu konkurenci. I to se po jisté době stane obětí 
plagiátorství a stává se za nějaký čas znovu porovnatelným 
zbožím, jehož marže je postupně znehodnocována až na ob-
vyklou úroveň. To ovšem platí samozřejmě o veškerých pe-
kařských výrobcích. Proto je nutné neustále sledovat světové 
trendy, neustále vyvíjet nové výrobky nebo alespoň stávají-
cím výrobkům různými inovacemi dodávat přidanou hod-
notou. Potom jsou schopny nějaký čas přinášet nadprůměr-
né marže svým výrobcům. Paradoxem však je, že v normálně 
fungující ekonomice by byly tyto tzv. nadprůměrné marže 
vlastně maržemi normálními.

Rozvoj výroby jemného pečiva v pekárnách je také 
možné dát s mírným nadhledem do souvislosti se zvyšová-
ním zaměstnanosti žen na počátku minulého století. Mimo 
jiné se stále se zvyšujícím konkurenčním bojem v pekáren-
ském oboru hledali pekaři zejména ve městech další prostor 
na trhu pro své výrobky. Začali proto s formovou výrobou 
různých kynutých buchet plněných mákem, skořicí, povi-
dly a dalšími náplněmi, a to v rozličných tvarech, jako např. 
závinech nebo bábovkách. S posilováním manufakturizace 
pekařského řemesla docházelo současně ke zvýšené migra-
ci pekařských dělníků a tovaryšů, kteří s sebou přinášeli na 
svá nová působiště nové receptury, tvary výrobků a zároveň 
i nové pekařské technologie, které byly v té době velmi roz-
dílné. V sortimentu se začaly objevovat např. i různé druhy 
regionálních, dříve pouze v domácnostech pečených druhů 
koláčů. V Čechách to byly koláče tlačené, na Moravě kolá-
če vázané. Nejvíce nových zkušeností a receptur pocháze-
lo hlavně z regionů bývalého Rakousko-Uherska, převáž-
ně pak přímo z jeho centra Vídně. Výroba jemného pečiva 
měla v tomto období naprosto řemeslný charakter s mini-
málním využitím strojního zařízení. V tehdejších dobách 
nebyly běžné zámečnické fi rmy, které by se přímo zabýva-
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ly výrobou strojního vybavení pro pekárny, proto si pekaři 
většinou vývoj strojního vybavení svých pekařských dílen 
zadávali sami a aktivně spolupracovali na jejich neustálém 
vylepšování. K částečnému zařazení mechanizace došlo až 
v době koncentrace výroby do větších pekárenských celků. 
Jedním ze zakladatelů a realizátorů vize průmyslových pe-
káren byl František Serafín Odkolek, který byl ve své době 
označován za pekařského vizionáře. I přes intenzivní indu-
strializaci a neustálé sdružování výrobních operací do vel-
kých průmyslových celků obsahovala výroba jemného peči-
va stále velký podíl ruční práce, která limitovala pekaře jak 
výkonem, tak i svými náklady.

Zásadní vliv na výrobu jemného pečiva měla u nás v mi-
nulém století první dovezená mechanizovaná linka na jem-
né pečivo od fi rmy Fritsch. Tato linka dala podnět k výrobě 
nových československých mechanizovaných linek LJP 400 
a následně LJP 600. Tyto výrobní linky přinesly do pekař-
ského oboru i významné zvýšení produktivity práce, zvýše-
ní kvality výrobků a jejich standardizaci. Zavedení linek do 
prakticky všech pekáren okresního typu přineslo i sjednoce-
ní základního sortimentu jemného pečiva, tak jak jej známe 
dnes. Jedná se např. o dnes velmi oblíbené české buchtičky 
s různými druhy náplní, kynuté záviny, koláče, taštičky a po-
dobně. Prakticky stejným vývojovým procesem došlo k me-
chanizaci výroby u skupiny výrobků z provalovaných těst, 
a to jak kynutých, tak listových. Jedná se například o plund-
rové plněné i neplněné šátky, hřebeny, taštičky a rohlíky, kte-
ré mají své výrobkové alternativy i v těstech listových. Samo-
statnou kapitolou by byla výroba litých těst a hmot (Sandory, 
makovníky, babety a další).

Mechanizace výroby se samozřejmě vyvíjela dál. Sa-
motná výrobní linka sice zproduktivnila výrobu různých 
tvarů plněného těsta, ale na jejím konci bylo stále značné 
množství ruční práce. Odsazování vytvarovaných výrobků 
na plechy, ruční dohotovení – mašlování vejci, zdobení růz-
nými posypy, osazování plechů do vozíků, převážení vozíků 
do kynárny, ruční sázení do pece a vypékání. Všechny tyto 
popsané úkony byly pořád ještě značně pracné a nezaručo-
valy zákazníkem požadovanou vysokou jakost fi nálních vý-
robků. Tu stále značně ovlivňoval lidský faktor. Linky LJP 
sice standardizovaly tvary výrobků, zvýšily produktivitu 
práce při tvarování výrobku, ale stále nebyla vyřešena ná-
sledná manipulace s výrobkem při kynutí, pečení, chlad-
nutí a balení. Výrobky neustále „cestovaly“ po pekárnách 
z jednoho kouta do druhého, od kynárny k peci byly převá-
ženy po nerovných podlahách a neustálé přenášení plechů 
před a za pecí nedodalo kvalitě a také značně ztěžovalo ma-

nuální práci. A to se ani nebavíme o neustálém riziku kon-
taminace výrobků plísněmi a kvasinkami ze vzduchu po je-
jich upečení. Trvanlivost takto vyrobených výrobků byla 
proto značně omezená a pohybovala se v rozmezí od 3 do 
5 dnů. Proto byl další rozvoj zaměřen na eliminování těch-
to problémů. Výsledkem je dnes plně mechanizovaná a au-
tomatizovaná výrobní linka na jemné pečivo, která výrazně 
zefektivnila výrobu, standardizovala kvalitu a hlavně po-
mohla prodloužit trvanlivost výrobků na dnešních 8 dnů. 
Pokud máme informace, v provozu jsou v České republice 
jen dvě linky tohoto typu, a to v pekárně JZM v Praze, spo-
lečnosti UNITED BAKERIES a. s. Automatizace se u linky 
nepodílí pouze na snížení počtu pracovníků a tím i tzv. lid-
ského faktoru v dodržování technologických postupů a hy-
gieny výroby, ale i maximální eliminací možných kritic-
kých míst, kde může dojít ke znehodnocení výrobku. V lince 
není v současné době možné nenadávkovat do hnětačů
požadovanou surovinu, při nedodržení neustále kontrolo-
vaného množství dávek se linka odstaví a čeká na rozhod-
nutí obsluhy, není dále možné nedodržet nastavené para-
metry v automatických kynárnách a v průběžných pecích, 
chlazení výrobků probíhá v karuselových chladících věžích, 
ve kterých je neustále fi ltrován chladící vzduch, blížící se 
svými hodnotami čistotě vzduchu na operačních sálech. Po 
vychladnutí výrobku je následně ve stejně klimatizovaném 
a navíc ještě přetlakovém prostředí výrobek bez dotyku lid-
ské ruky zabalen. 

Současně s technickým rozvojem probíhal i vývoj tech-
nologie. Mimo vývoj různých receptur se hlavně jedná o stan-
dardizaci používaných surovin. Na standardní kvalitu použí-
vaných surovin je kladen velký důraz, protože kvalita vstupní 
suroviny při složitosti technologické operace, při její přípra-
vě a fi nalizaci, má velký vliv na výslednou kvalitu pekařských 
výrobků. Není v současné době možné zpracovávat suroviny, 
nebo polotovary – náplně, s rozdílnou kvalitou u jednotlivých 
dodávek. Proto je nyní proti dobám nedávno minulým kladen 
velký důraz na spolehlivé dodavatele, protože i oni mají za cíl 
maximálně zjednodušovat a zefektivňovat zpracovatelnost 
svých výrobků. Oproti základnímu a již výše zmiňovanému 
sortimentu jemného pečiva jsou v této kategorii na počáteč-
ním vzestupu dříve opomíjené alternativy, které mají pro-
kazatelný vliv na zdraví člověka. Jedná se o BIO výrobu. Ale 
vzhledem k zatím malé poptávce po biovýrobcích, která na 
českém trhu panuje, není ještě možné biovýrobky efektivně 
vyrábět průmyslovým způsobem a přiblížit tuto řadu většímu 
množství zákazníků. Nehledě na to, že biovýroba vyžaduje 
velmi striktní technologii, s praktickým oddělením od výroby 
běžné. Také je velmi důležité připomenout, že biovýrobky ne-
jsou představiteli tzv. zdravého stravování, jedná se jen o styl 
stravování a životní postoj.

Základní sortiment, nebo lépe řečeno nosný výrobní 
program, jemného pečiva se daří postupně řekněme úspěš-
ně zmechanizovat, stále je však řada výrobků, u kterých jsou 
sice různé strojní alternativy, ale protože mají právě „stro-
jový“ vzhled a jistý konzervatizmus zákazníka zde u nás na 
trhu je, vyžaduje výroba u těchto typů výrobků stále používá-
ní „staletých postupů“. Např. když porovnáme poptávku po 
ručně vyráběných, tzv. pletených, vánočkách a poptávku po 
strojních rolkách vánočky připomínající, jsou čísla drtivě ve 
prospěch ruční výroby . Stejná situace je doposud i při výro-
bě tlačených koláčů. Snahy o zmechanizování výroby koláčů 
dopadly stejně jako v případě rolky. Mohli bychom pokračo-
vat ve vyjmenovávání dalších tradičních výrobků, které stále 
čekají na svoji strojovou budoucnost. Z výše uvedeného vy-
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plývá, že další vývoj ve výrobě jemného pečiva není zdaleka 
ukončen. V současné době se trendy ve výrobě pekařských 
výrobků orientují na řemeslné tradiční výrobky. Při vývoji 
nových plně automatizovaných linek je nutné brát na tento 
trend ohled. 

Zavádění nových, netradičních chutí do těst a náplní 
jemného pečiva a v neposlední řadě také neustálé prodlužo-
vání jeho čerstvosti a trvanlivosti, a to bez použití chemic-
kých konzervantů a aditiv, jen na bázi přírodních konzervantů 
(např. cukr), je velkou výzvou pro všechny pekařské výrobce. 
Na celosvětovém trhu, tedy i u nás, se pohybují fi rmy, které se 
specializují na vývoj těchto pekařských zlepšovacích příprav-
ků, nabízejících jejich vývoj, dodávky a odborný servis. Sice 
to není levná záležitost, ale do budoucna nebude asi jiné al-
ternativy, pokud výrobce nebude chtít investovat mnoho mi-
lionů a mnoho času do vlastního výzkumu a vývoje.

Na závěr je také nutno podotknout, že v České repub-
lice bylo jemné pečivo donedávna bráno jako levná varianta 
k ostatním potravinám. Nebylo zvláštností, když si rodina ku-
povala velké množství kusů jemného pečiva, které dokázala 
spotřebovat během několika málo dní. To bylo ovšem v době, 
kdy fi nální cena na regálech v obchodech byla cca 20 Kč za 
0,5kg výrobek. Dnes, kdy se vlivem zdražování vstupních su-
rovin a ostatních nákladů tato fi nální cena prakticky zdvojná-
sobila, začaly domácnosti o těchto nákupech vážně přemýšlet. 
To se v poslední době znatelně promítlo do samotné výroby. 
Když ne jejím poklesem, tak minimálně její stagnací. Při vše-
obecném zdražování mají domácnosti jediný recept, jak rych-
le a tedy i okamžitě ušetřit. Přestat nakupovat potraviny v tak 
hojné míře jako v minulosti. Což se dotýká hlavně jemného 

pečiva. Také si je nutné uvědomit, že dnešní cenou se jemná 
pekařina dostala na cenovou úroveň s různými dovozy (rolá-
dy, bábovky, řezy z Rakouska a Německa) i dokonce do stej-
né hladiny, jako jsou výrobky tuzemských sušenkářů a oplat-
kářů. Zde již mají domácnosti širokou možnost volby. Velkou 
roli zde hraje i nástup dopékání pekařských zamražených po-
lotovarů přímo na prodejních místech, kterému bude těžko
 jemná pekařina ve své podobě a logistice konkurovat. Pře-
sto si však myslíme, že výroba jemného pečiva je tradiční, 
a i když nedochází k jejímu signifi kantnímu rozvoji, místo na 
českém trhu vždy mít bude. Bude se však jednat jen o vyso-
ce kvalitní výrobky. Vše ostatní bude jako balast nahrazeno 
a zmizí v propadlišti dějin. Dodejme, že po zásluze a zaplať 
pán bůh za to. �

ZÁTKOVY VAJEČNÉ TĚSTOVINYpř íloha století
www.zatka .cz
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Oplatkové zboží
– vývoj a výroba

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ,
ANNITA a. s

Oplatky jsou svérázným druhem trvanlivého pečiva. K vý-
robě vlastních oplatek není potřeba drahých surovin. 

Chceme-li však vyrobit kvalitní náplně, nemůžeme na suro-
vinách příliš šetřit. Dnes se na trhu setkáváme s výbornými 
výrobky zejména od velkých výrobců. Menší výrobci bohužel 
s kvalitou často pokulhávají. Snad tento článek jim bude ná-
pomocen ke zvýšení kvality, prodeje a následně i zisků. 

Výroba oplatek

Výroba oplatek se výrazně liší od výroby ostatního tr-
vanlivého pečiva. Zatímco všechno trvanlivé pečivo se peče 
v pásových pecích, oplatky se pečou ve vyhřívaných formách 
– kleštích.

Suroviny pro výrobu oplatek jsou především mouka 
a voda a v podstatě bychom si s tím i vystačili.

Tabulka č. 1   Běžná receptura oplatek
Surovina kg

Mouka 100

Voda 140
(dle vaznosti a vůle technologa)

Olej  3
Lecitin 0,6
Soda jedlá 0,35
Sůl  0,3
Mléko sušené odtučněné 2
Žloutky sušené 1
Amonium 0,2

Suroviny

Pro výrobu oplatek je nevhodná mouka silná s vyš-
ším obsahem silného lepku. Naopak je vhodná mouka pe-
kařsky slabá, s lepkem střední jakosti, nejlépe získaná mí-
sením mouk. Nevhodná je mouka z přerostlé pšenice, ta se 
pak lepí na formy. Je-li lepek silný, pečou se pláty s ostrými 
okraji a lepí se na formy. Je-li lepek slabý, odlupuje se vrchní 
vrstva plátů. Optimální obsah bílkovin je udáván mezi 8,3 až
10,5 %. Obsah mokrého lepku mezi 22 až 30 %. Nicméně 

recepturou se dá ještě hodně upravit. Pro zvýšení křehkos-
ti, nebo je-li silná mouka, lze do receptury přidat škrob, ne-
doporučuje se bramborový. Přídavek hrubší mouky způso-
bí větší křehkost, ale sníží se výtěžnost zvýšením hmotnosti 
plátů.

Dříve se do oplatkového těsta přidávaly žloutky (viz re-
ceptura výše). Později se ukázalo, že pro dobrou strukturu 
a křehkost oplatek plně postačí přídavek oleje a trochu leciti-
nu. Žloutky však mají pozitivní vliv na senzoriku oplatek. Pů-
vodně se uvažovalo, že přídavkem oleje se zlepší oddělování 
od forem. Ukazuje se, že rozdíl je minimální. Přídavek emul-
govaného oleje však zlepšuje vnitřní strukturu oplatek a je-
jich křehkost. Větší obsah tuku způsobuje lámavost oplatek.

Přidávaný lecitin v množství ca 0,3–1 % na mouku musí 
být dokonale rozmíchán s tukem. Je efektivnější používat le-
citin tekutý než práškový, neboť se lépe v tuku rozpustí a je 
levnější. Nedostatečný přídavek kypřidel způsobuje nedosta-
tečné rozdělení těsta v pečících formách, přebytek kypřidel 
způsobuje větší ztráty v odpečcích (odpečky jsou nezpraco-
vatelný odpad vznikající neodvratně vytékáním přebytku těs-
ta z pečících forem).

Někdy se přidává cukr, který příznivě ovlivňuje chuť, 
vůni, barvu a texturu oplatky. Přídavek vyšší než 6 % na mou-
ku způsobuje lepení na pečící formy. Nicméně speciální vý-
robky vyžadují až 60 % cukru na mouku. Tyto oplatky se ještě 
za horka tvarují do trubiček, kornoutů apod.

Pro lepší oddělování od forem se někdy přidává mastek 
(dtto talek, klouzek).

Příprava těsta

Úkolem mísení je dosáhnout rovnoměrného rozdělení 
surovin v těstě, aniž by došlo k vytvoření lepkových vláken. Ta 
vzniknou spíše při vyšších teplotách, pomalém mísení a při 
delším stání. Je-li k dispozici silný mixer, lze využít technolo-
gii jednorázového zámisu.

V běžných podmínkách je lépe připravit nejprve pre-
mix – emulzi z teplé vody, mléka a žloutků, případně cukru, 
ke kterým se po promíchání přidá roztok lecitinu v tuku. Dů-
kladně se šlehá ca 30–45 minut. V mixeru se do studené vody 
(15–20 °C) přidává emulze ze zásobníku přes dávkovač, kyp-
řidla a jiné drobné ingredience za chodu a nakonec mouka. 
Po krátkém rozmixování (dle zařízení cca 1 minutu, je-li déle 
než 3 minuty, je třeba zvážit chlazení) se přes síto přečerpá do 
nádrže k pečicí stanici. 

Při kontinuální přípravě těsta se využívá tzv. turbomixerů 
s 500–3500 ot./minutu. V nich je směs hotova za 45–100 s.

Těsto by mělo před použitím stát cca 10–20 minut, aby 
se odstranily vzduchové bubliny. Nemělo by stát déle než cca 
30 minut, aby se nevytvořily lepkové chuchvalce. Také proto 
je často využíváno neustálého proudu těsta v okruhu. Potom 
je třeba dbát na udržení nízké teploty těsta.

Pečení oplatkových plátů

Těsto se čerpá do nádržek pečicích automatů běžně zu-
bovými čerpadly. Z nádržek se objemově dávkuje na pečicí 
formy (kleště) v několika pruzích. Pro běžnou velikost plá-
tů 290 x 465 mm je nejlépe dávkovat v pěti pruzích. Proto-
že se dávkuje objemově, je třeba zajistit stále stejnou měrnou 
hmotnost těst.

Teplota pece bývá v první části 150–180 °C, ve druhé 
270 °C, ve třetí 240–250 °C. Formy musí být před započetím 
výroby předehřáty (cca 1 hodinu).
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Po nalití těsta dochází k sevření forem. Oddálení koneč-
ného těsného uzavření forem o 6 až 14 s má velký vliv na vý-
sledek. Znamená větší spotřebu těsta, ale rovnoměrnější jeho 
rozdělení ve formě a samozřejmě větší hmostnost a hustotu 
plátu.

Pečení trvá obvykle 1,5–3 minuty. Přílišné zkracová-
ní doby pečení se zvyšováním teploty způsobuje rozloupnu-
tí plátů.

Lepení plátů na formy bývá způsobeno:
�  nevhodnou recepturou, například více než 6 % cukru, nebo 

vytvořenými vlákny lepku, často také nevhodnou moukou
�  teplota pece je vysoká nebo nízká, nebo pečicí čas je dlou-

hý nebo krátký, což způsobí pláty nedopečené nebo připe-
čené

�  formy špatně seřízené, nebo seřízení poškozeno předcho-
zím karambolem (například po opětovném naplnění for-
my bez vyprázdnění)

�  vrásnění povrchu forem může být poškozeno
�  na formě se mohla vytvořit usazenina

Kondicionování plátů

Výstupní teplota plátů je 160 až 200 °C a vlhkost mezi 
1–3 %. Nicméně vlhkost v plátech není rovnoměrně rozděle-
na. Také bývají rozdíly ve vlhkosti mezi pláty vlivem nestej-
noměrně seřízených forem či jejich opotřebování. Rozdíly ve 
vlhkosti způsobují rozdíly v rozměrech plátů na 1 % vlhkos-
ti o 0,4 % délky. To by v namazaných oplatkách mohlo způ-
sobit oddělování vrstev a v máčených praskání polevy. Proto 
se nechávají pláty odležet, aby se vlhkost vyrovnala. Optimál-
ní vlhkost plátů před mazáním je 2,5–4 %. Nad 6 % vlhkosti 
ztrácí oplatky křehkost. 

Pokud po mazání má následovat máčení v čokoládě 
nebo tukové polevě, je dobře upravit vlhkost plátů na 5 %, aby 
se předešlo praskání polevy.

Výroba náplně pro oplatky

Pro běžné oplatkové náplně jsou hlavními surovinami 
cukr a tuk. Důležitou surovinou je zpracovatelný odpad, kte-
rého je vždy hodně. Dalšími důležitými surovinami jsou su-
šené mléko, sladká sušená syrovátka, škrob, sójová mouka, 
kakao, kakaová či čokoládová hmota, jádroviny a ochucova-
cí prostředky.

Nově jsou více a více využívány mleté pražené pšeničné 
klíčky. Jejich výhodou je výborná chuť i vůně po oříšcích, velmi 
dobrá cena a vynikající nutriční složení. S využitím pražených 
pšeničných klíčků se šikovným výrobcům daří snižovat nákla-
dy zároveň se zvyšováním kvality a nutriční hodnoty oplatko-
vého zboží.

Pro tuk je důležité, aby byl za teploty zpracování dobře 
roztíratelný, nevsakoval se do oplatek, v ústech aby se dobře 
rozpouštěl a nebyl vnímán lojově. Ze zdravotního hlediska je 
nanejvýš žádoucí, aby obsahoval co nejméně trans mastných 
kyselin.

Tuk v menších výrobnách se skladuje v blocích. Před 
použitím je třeba jej nechat cca 24–48 hodin v teple tak, aby 
změkl a byl snadno zpracovatelný. Není však možné zpraco-
vávat tuk tekutý, ten by se jednak vsakoval do oplatek a tím by 
ztratily křehkost, jednak by docházelo k oddělování surovin 
v náplni. Pro menší výrobu je často praktické nakupovat ná-
plně hotové od výrobců náplní.

Ve větších výrobnách se tuk skladuje tekutý v tancích. 

Před zpracováním je nutné z tekutého tuku připravit tuk plas-
tický postupným ochlazováním za stálého míchání (takzvané 
zrání, kdy vzniká velké množství tukových krystalů v poměr-
ně stálé modifi kaci), které trvá alespoň 24 hodin.

Cukr moučkový musí být prost hrubších částic, proto je 
žádoucí předem jej prosévat.

Zpracovatelný odpad se nejdříve jemně umele buď na 
tříválcích, nebo na mixeru. 

Zlevňování náplní

Chceme-li náplně zlevnit, a přesto udržet stále dobrou 
kvalitu, máme proti tradičnímu složení několik možností. 
Mléko nahradit syrovátkou, oříšky nahradit praženými pše-
ničnými klíčky mletými a přiaromatizovat, obsah tuku sní-
žit přídavkem emulgátoru – nejčastěji lecitinu (nepoužíváme 
práškový, neboť zde není účelný a je zbytečně drahý). Dosud 
nedoceněné pražené pšeničné klíčky nahradí v receptuře ne-
jen jádroviny, ale i sušené mléko. Kvalitní náplně s jejich po-
mocí vyrobíme velmi snadno. Navíc při sestavování receptur 
bez použití cukru jsou pražené pšeničné klíčky nejlepším po-
mocníkem.

Vyšleháním náplně z dobře temperovaného tuku zašle-
háme hodně vzduchu (případně dusíku). Ten zlepšuje roztí-
ratelnost náplně a zvětšuje objem hotového výrobku. 

Obsah tuku můžeme snížit při stejně dobré roztíratel-
nosti, když náplň důkladně mechanicky zpracujeme. Je důle-
žité, aby jemné částečky pevných surovin byly tukem na povr-
chu smočeny, tím se sníží jejich vzájemné tření.

V pšeničných klíčcích pražených přítomné přirozené 
antioxidanty – tokoferoly – pak zajistí dlouhou trvanlivost 
náplní.

Tabulka č. 2    Dobrá receptura lískooříškovo-čokoládové 
náplně

Surovina  %
Cukr moučka – přesátý 32,5
Tuk ztužený 29,4
Odpad plněný mletý 8,5
Odpad neplněný mletý 4,0
Lískové oříšky pražené mleté 1,0
Kakaový prášek natural 10,0
Klíčky pšeničné pražené mleté 10,0
Sladká sušená syrovátka 4,0
Tekutý lecitin 0,4
Sůl kuchyňská 0,1
Aroma lískooříškové 0,1
Celkem 100,0

Díky obsahu pšeničných klíčků, které již v sobě samy ob-
sahují 11 % tuku, bylo možno v této receptuře snížit obsah tuku 
o 1 %. Navíc pšeničné klíčky přirozenými antioxidanty chrání 
náplně proti žluknutí, a prodlužují tak jejich trvanlivost. 

Firma ANNITA a. s. (dříve BONITA) se zabývá vý-
vojem potravin a poradenstvím již od roku 1990. Na jejím 
kontě je již několik set úspěšných výrobků, které fi rma vy-
vinula. 

Kontakt: annita.as@volny.cz
  �
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Zapomenuté
sýry

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

Sýry jsou již od pradávna neodmyslitelnou součástí lidské 
stravy, a to nejenom proto, že jsou výborným koncentrá-

tem a svým způsobem i „konzervou“ jedné ze základních po-
travin lidstva, v tomto případě mléka, ale především proto, že 
jsou cenné z pohledu výživy. Jsou totiž bohaté na nenahradi-
telné bílkoviny, mléčný tuk a nesmírně cenný vápník, přitom 
jsou lehce stravitelné, a co je podstatné, patří většinou mezi 
opravdu chutné a vyhledávané potraviny.

Sýry představují velmi rozmanitou výrobkovou skupi-
nu, o které se odhaduje, že v současnosti čítá již více než 3 000 
rozličných druhů, odlišujících se nejenom svým tvarem či ve-
likostí, ale především konzistencí, chutí a vůní. 

Mezi spotřebiteli patří mezi nejznámější a také nejoblí-
benější skuteční „králové sýrů“, jež proslavily země svého pů-
vodu po celém světě. Kdo z nás by neznal „okatý“ Ementál, 
který už dávno překročil hranice Švýcarska, nebo třeba fran-
couzský Roquefort či Camembert. Edam či Goudu pocházejí-
cí z Holandska znají konzumenti rovněž po celém světě, stej-
ně tak jako anglický Cheddar, a možná i slovenskou Bryndzu 
či tatranský Oštěpok. 

Se zprůmyslověním mlékárenství u nás počátkem dva-
cátého století se do Čech řada známých sýrů také postup-
ně rozšířila, a tak není žádným překvapením, že jsou z nich  
mnohé součástí běžného výrobního programu našich sýrá-
ren. Výroba a zrání sýrů se časem zmechanizovalo, mnohdy 
zautomatizovalo a ze sýráren se postupně vytratily některé 
jiné sýry, jež naopak měly původ v naší zemi. Nakoukněme 
tedy zpět do naší bohaté sýrařské historie a připomeňme si 
některé z dnes už třeba zcela zapomenutých sýrů.

Budské sýry

Budské sýry se vyráběly ještě před 2. světovou válkou 
především v Krkonoších a vlastně tak trochu po domácku na 
horských boudách. Známé byly např. sýry z Vosecké boudy, 
Dvoraček či Martinovky, a také z ještě staré Labské boudy 
a mnohých dalších. Později se jejich výroba rozšířila do ma-

lých sýráren v Podkrkonoší. Někdy se jim také říkalo „Vrch-
labské sýrce“. Popis jejich výroby uvádí starý pamětník: 

„Polovina sbíraného mléka se uvaří a ráno slije se stude-
ným sbíraným mlékem. Pak se do směsi přidá trochu syrovát-
ky z výroby z minulého dne, ve které je namočen sušený telecí 
žaludek. To proto, aby se do mléka dostaly žaludeční enzymy 
potřebné ke sražení mléčné směsi. Po vysrážení se vzniklá sý-
řenina vkládá do kameninových formiček z pálené hlíny a ty se 
postaví na 1 až 2 hodiny do teplé místnosti, kde sýry dokysávají. 
Po otočení se lehce posolí a nechají ještě asi 1 až 2 hodiny stát. 
Poté se z formiček přenesou na dřevěná prkna, která se umís-
tí na kamna, kde se nechají osychat asi 4 až 5 dnů. Když jsou 
dostatečně suché, namáčejí se ve slané vodě nebo pivu, pak na-
skládají do bedýnek a nechají zrát v teplé místnosti. Jsou-li sýry 
plesnivé, omývají se v téže vodě. Po tomto uzrání se ještě jednou 
naposledy omyjí a posypou červenou paprikou.“

Velikost formiček byla dvojí: buď asi 5 nebo 10 cm v prů-
měru, s výškou 7 nebo 14−16 cm. Bedničky, v nichž sýry zrá-
ly, byly z hladce ohoblovaného dřeva a sýry se do nich klad-
ly přímo na dřevo. Takto se také sýry rozvážely do obchodů 
v okolí.

Jistě by stálo za to obnovit výrobu tohoto svérázného 
a původního sýra s využitím moderní technologie a moderní-
ho zařízení.

Nalžovský sýr

Tento již zcela zapomenutý původní český sýr by mohl 
být dnes jistě skutečnou raritou v našich obchodech. Jedná se 
totiž o sýr velmi blízký camembertu, nebo u nás Hermelínu, 
jehož povrchová plíseň není sněhově bílá, ale naopak jemně 
narůžovělá až červená. Výrobu tohoto zajímavého sýra za-
vedl Čeněk Charousek v roce 1897 na statcích Taaffeových 
v Nalžovech na Šumavě.

První český profesor mlékárenství dr. Otakar Laxa uvádí 
ve své učebnici sýrařství z r. 1924 tento výrobní postup: 

 „Čerstvě nadojené mléko se nejprve poněkud ochladí, po-
sýří a vzniklá sýřenina poté nalévá do tvořítek vyložených sáč-
ky. Po 12 hodinách se sáčky vyjmou, přenesou do solovny, kde se 
sýr na povrchu solí. Osolený sýr se dává do sklepa (18–19 °C),
kde jsou rozšířeny ušlechtilé plísně. Sýr dostává na povrchu 
nejprve bílý porost, který později zčervená a ve vysokém stáří 
sýra až zezelená. Zrání trvá asi 14−21 dní. Sýr představuje ko-
láčky 10−11 cm v průměru, 2−3 cm výšky a váží 200 g.“ 
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Historické prameny uvádějí, že v roce 1897 bylo vyro-
beno 148 708 kusů sýra, v roce 1914 však již 522 518 kusů. 
V pozdější době však na správné plesnivění nebylo bráno zře-
tele. 

Ještě počátkem šedesátých let minulého století popisu-
je výrobu Nalžovského sýra další významný český profesor 
mlékárenství Doležálek, který se sám věnoval studiu ušlech-
tilé plísně Penicillium nalgiovensis, pod jejímž zráním sýr zís-
kával svůj specifi cký vzhled a buket. Profesor Doležálek do-
konce hledal onu plíseň na statcích v Nalžovských horách, ale 
již neúspěšně. Tato specifi cká plíseň se z přirozeného prostře-
dí tehdejší manufaktury zcela vytratila. Pro své studium tedy 
uvedenou plíseň získal ze sbírek ušlechtilých kultur ve Fran-
cii a USA, realizoval mnoho mikrobiologických a biochemic-
kých zkoušek, pro obnovení tehdejší slavné sýrařské výroby 
to však již nestačilo. 

Moravský bochník

V některých našich sýrárnách se stále vyrábí sýr „Morav-
ský blok“, ten současný je však již na hony vzdálen od původ-
ního sýra „Moravský bochník“, který byl opět původním na-
ším sýrem. Vzorem pro jeho výrobu se stal ementál. Protože 
v našich mlékárnách byly zaměstnávány hlavně ženy a práce 
s velkými ementálskými bochníky vážícími až 60 kg byla pro 
ně obtížná, přistoupilo se již před první světovou válkou, nej-
prve na Moravě, k výrobě menšího sýra. Moravský bochník 
byl tedy nesporně sýrem ementálského typu, s typickou emen-
tálskou technologií výroby i zrání. Bochníčky sýra vážily okolo 
15 kg a na jejich řezu byla po uzrání patrná rovnoměrně rozlo-
žená sýrová očka, i když o něco menší než u klasického emen-
tálu. Pro výrobu se používala termofi lní ementálská sýrařská 
kultura zastoupená rody Lactobacillus helveticus a Streptococ-
cus thermophilus, a také kultura Lactobacillus casei, a přede-
vším Propionibacterium, která se podílí na charakteristickém 
otevírání sýrového těsta a tvorbě typických sýrových ok.

Sýr dozrával v několika zracích sklepích, nejprve 14 dnů 
v „předkvasném“ při teplotě 16 °C a pak po přibližně stejnou 
dobu až do otevření v „kvasném“ sklepě při teplotě 20 až 22 °C.
Dozrávání probíhalo 1 až 2 týdny opět při teplotě 14 až 16 °C 
a nakonec ve „zracím“ sklepě o teplotě 8 až 10 °C. V průběhu 
zrání se sýry obracely a přirozená pokožka sýra se ošetřova-
la potíráním lněným olejem. Pokud nebyl dodržen postupný 
teplotní zrací režim, docházelo k praskání těsta sýrů a ty mu-

sely být vyřazovány z určení pro konzum. Dozrálé sýry vyka-
zovaly velmi elastickou konzistencí s rovnoměrně rozložený-
mi oky, chuť byla oříšková a jemně mléčně nasládlá.

Původní „Moravský bochník“ se vyráběl ještě asi před 
25 lety např. v plánské Madetě nebo v sýrárně v Telči a jinde. 
Současný „Moravský blok“ je stále tvrdým, tzv. vysokodohří-
vaným druhem sýra, jeho zrání probíhá již ale pouze při rela-
tivně nízké teplotě sklepa a ve zracích fóliích, a charakteris-
tická „ementálská“ očka v něm již také nenajdete. Také užití 
tohoto sýra je jiné: většinou se používá jako surovina s vyso-
kou sušinou na tavírnách sýrů a v konzumu se s ním spíše se-
tkáte ve formě plátků. Chuť je o něco fádnější, spíše sýrově 
mléčně nakyslá bez „ementálské“ nasládlé stopy jako kdysi.

Sázavský sýr

Sázavský sýr byl sýrem s bílou plísní na povrchu s obsa-
hem 40 % tuku v sušině a 40 % sušiny. Jednalo se o českou 
variantu francouzského sýra „de Brie“. Sýr se tvaroval ruč-
ně do nízkých koláčů o průměru 24 cm a výšce 3 cm a jeho 
hmotnost byla asi 1,25 kg. (Poznámka: originální de Brie má 
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hmotnost okolo 3 kg a průměr přibližně dvojnásobný). Výroba 
Sázavského sýra byla velmi pracná, a proto i objemově velmi 
malá. Do obchodu se sýr dostával buď vcelku, nebo porcova-
ný na 8 výsečí. Také výroba tohoto sýra postupně zanikla.

Otava

Mezi sýry, které v minulosti na české území příliš ne-
prorazily, patřil také Čedar (angl. Cheddar). Podle originál-
ní technologie jej naposledy vyráběla sýrárna v Poličce. Po-
dobný čedaru však byla také „Otava“, sýr s mletou sýřeninou. 
Z historických pramenů se dočítáme, že tento sýr byl vyráběn 
pro zahraničního zákazníka nejprve jako náhrada za sýr Kaš-
kaval, proto měla Otava i vnější znaky tohoto sýra. Zahranič-
ní odběratel si však navíc přál, aby se konzistence sýra blíži-
la spíše sýru Gouda, která je dobře krájitelná a nedrobí se tak 
jako u Čedaru, chuť měla ale naopak být poněkud ostřejší, 
tedy „čedarová“. Po několika zkouškách se podařilo v Zápa-
dočeských mlékárnách v Žichovicích požadovaný sýr vyrobit. 
Sýr byl později pro tuzemský trh pojmenován podle řeky Ota-
va, která Žichovicemi protéká.

Původně požadované chuti Kaškavalu, který se vyrábí 
z ovčího mléka, bylo dosaženo použitím vhodně sestavených 
mléčných kultur. Používány byly Lactobacillus helveticus var. 
pragensis, Lactobacillus casei, Streptococcus lactis var. tae-
tte a ještě dva kmeny Lactobacillus helveticus a Streptococcus 
thermophilus vyizolované z ovčího mléka. Při zpracování sý-
řeniny se pak praktikovalo její nasolování a mletí používané 
jako u sýru Čedar.

Chuť sýrů Otava byla mírně nakyslá, výrazná, konzisten-
ce těsta byla jemná a vláčná, a tak se sýr nedrobil a nechal se 
i dobře krájet na plátky. Také tento sýr postupně vymizel z vý-
robkových portfolií západočeských sýrařů a dnes se o něm 
dočítáme již jenom ve starých učebnicích nebo u sběratelů na 
historických etiketách.

Sýr rytíře Žumbery a Maršovský sýr 
Sýr rytíře Žumbery byl místní název, známý především 

v západočeském kraji, kde se vyráběl stejně tak jako stejno-
jmenné víno. Tím se chtělo poukázat na jeho pikantnost, kte-
rá se dobře snoubí s vínem nebo také pivem, jež má právě 
v západočeském kraji svou tradici.

Při výrobě tohoto gurmánského sýra se vycházelo z tech-
nologie podobné francouzskému sýru „Port Salut“, zásadní 
změna však byla v jeho tvaru. Dodnes vyráběný francouzský 
předchůdce má tvar nízkého válce, zatímco „Žumbero“, jak 
se také český sýr nazýval, byl čtvercového tvaru a vážil přibliž-
ně 400 g. Jednalo se o měkký sýr, jehož slabá kůrka byla po-
kryta tenkým, ale pevným žlutočerným mazem. Sýr měl velmi 
výraznou, aromatickou až pikantní chuť a charakteristickou 
mazovou vůni.

Obdobou „Žumbery“ pak byl „Maršovský sýr“, lidově 
někdy také přezdívaný „Maršovák“, který byl většinou do-
plňkovou výrobou bílého exportního sýra Akawi. Vyráběl se 
například v Novém Městě na Moravě, ale také v dalších sý-
rárnách ve východních Čechách a na Moravě. Dnes se o ob-
novení výroby a tradice tohoto skvělého sýra, který zatím 
mnoho konkurentů na českém trhu nemá, pokouší jihomo-
ravská sýrárna ve Švábenicích na Kroměřížsku.

Zapomenutých sýrů z bohaté české historie je jistě 
ještě velmi mnoho, jmenujme např. „Harrachovský sýr“ 
připomínající Romadúr, „Pošumavský sýr“ blízký kláš-
terním sýrům typu „Münster“, kyselé sýry nazývané „Ho-

molky“, které mají blízko k Olomouckým tvarůžkům 
a které jsou zbytkem původního starodávného českého
sýrařství, nebo např. různé druhy čerstvých nezrajících 
sýrů jako „Imperial“ či „Jogurtový imperial“, máslové 
sýrce a další. 

To, že se dnes některé z výše popisovaných sýrů již ne-
vyrábějí, však neznamená, že by se náš sortiment sýrů ochu-
dil. Tak jak šel čas a rozvíjelo se české mlékárenství, přišly 
na svět zase další nové výrobky, které buď z některých již za-
pomenutých sýrů vzešly, nebo které vznikly na základě stále 
se rozvíjející mlékárenské techniky a technologie. Jsou jimi 
například tolik oblíbené sýry Madeland, Kamadet, Sedlčan-
ský hermelín, Blaťácké zlato, Lučina a další.

Sýrařství je totiž jako sám život – staré zaniká a nové 
a moderní se stále a znovu rodí. A když se stane, že to nové 
vznikne ze staré tradice, a navíc se v dnešní moderní mar-
ketingové době nový koncept dobře zkomunikuje se spo-
třebitelem, úspěch bývá zaručený. Nechť se tedy i naše čes-
ké sýrařství častěji vrací ke svým historickým kořenům, jen 
tak budeme moci držet krok s dalšími vyspělými sýrařskými 
velmocemi. 

Ilustrace s laskavým zapůjčením etiket
ze sbírky Laktos Collection.

 

ze sbírky Laktos Collection.ze sbírky Laktos Collection.

�
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Kontrolou kvality
k ekonomice

výroby mléka
MVDr. IVAN KADLEC,
MILCOM SERVIS a. s.

Současné období není jistě jednoduché, a to zejména z hle-
diska předvídání vývoje celkové ekonomické situace ve 

světě a následně i ve spotřebě a výrobě potravin. S nárůstem 
populace a zlepšováním životní úrovně je však možno počítat 
s nárůstem požadavků na množství a kvalitu potravin. Roční 
nárůst obyvatel činí cca 80 milionů, spotřeba masa se za po-
sledních 25 let zdvojnásobila. Problémem je, že poptávka po 
mléce nebývá vždy v souladu s jeho výrobou, a to z různých dů-
vodů, a tak jsme svědky často překotných změn a názorů jak 
u producentů mléka, tak jeho zpracovatelů, šarvátek o cenu 
mléka, spekulativních nákupů a prodejů zemědělských komo-
dit, celou zemědělskou politiku atd. Situaci jistě kompliku-
jí i klimatické změny, neúroda, úbytek orné plochy atd., a tak 
jako jsme vtipkovali, že největším nepřítelem komunismu je 
jaro, léto, podzim, zima, tak to můžeme vidět dále ve výrobě 
potravinářských surovin a komodit (reakce na sucho, zátopy, 
horka, vichřice, nedostatek sněhu, vláhy, nečekané mrazy, ce-
nový vývoj, výhrůžky regulací produkce mléka atd.). Jasné je, 
že pokud mléko nebudeme vyrábět my, bude ho vyrábět někdo 
jiný, se všemi dopady na chov skotu, krajinu atd.

Bez jídla se neobejdeme, požadavky na výrobu potra-
vin a jejich kvalitu se budou nadále zvyšovat. Musíme hledat 
cesty, jak dělat vše racionálně, snižovat náklady a dobře 
investovat, a to jak v produkci zemědělských surovin, tak 
jejich zpracování.

Rád bych podal informaci o komplexním přístupu, mož-
nostech a využití kontroly kvality nejen mléka a mlékáren-
ských výrobků, ale i zdrojů pro výrobu mléka (půdy, vody, kr-
miv) a zdravotního stavu dojnic jako nutných předpokladů 
pro racionální výrobu mléka a mlékárenských výrobků.

Je možno konstatovat, že docilujeme dobrých výsled-
ků nejen v kvalitě syrového mléka, ale zejména i v užitkovosti 
dojnic. Vysoká užitkovost dojnic vyžaduje perfektní mana-
gement stáda a výživu. 

Základní ukazatele ve výrobě mléka za rok 2006 ukazují 
následující údaje:
Průměrný stav dojnic 423 tis. kusů, z toho 407 tis. v KU*
Počet stájí skotu v KU 2642, prům. stav dojnic 154
Roční dojivost 
(průměrná)

 6370 l, Holštýnské plemeno 8170 l,
Česká straka 6175 l

Březost po první inseminaci
2001 49,1 % 2006 47,8 % !

Kvalita mléka
Celkový počet mikroorganismů 44 tis. v 1 ml
Počet somatických buněk 262 tis. v 1 ml !

Tučnost
4,08 %

Bílkovina 
3,38 %,

Sušina
8,84 % 

Kasein
2,63 %

Z uvedeného přehledu je vidět, že vedle poměrně dob-
rých výsledků v dojivosti a obsahových složkách mléka vyka-
zují trvalé zhoršování ukazatele reprodukce dojnic, dochází 
ke snižování procenta dojnic zabřezlých po první insemina-
ci, k prodlužování servis periody, mezidobí i inseminačního 
intervalu. Výsledky reprodukce, vysoké úhyny a nutné poráž-
ky telat ohrožují prostou reprodukci stáda a způsobují značné 
ekonomické škody ve výrobě mléka a chovu skotu. To vše uka-
zuje na rezervy ve výživě dojnic a managementu stáda, kterým 
je možno přičíst i neuspokojivé výsledky v počtu somatických 
buněk, svědčící o značném podílu subklinických mastitid (za 
zdravé stádo možno považovat hranici do 200 tis.). Všichni, 
kteří pracujeme v oblasti kvality mléka, delší dobu víme, že 

s uvedenými nedostatky, poruchami reprodukčního proce-
su a zdravotního stavu dojnic jdou vždy ruku v ruce problé-
my v kvalitě mléka, jeho technologické zpracovatelnosti, pro-
kysávacích schopnostech, syřitelnosti, bodu mrznutí, obsahu 
močoviny, podílu volných mastných kyselin atd.

Pro oblast výživy dojnic, její kontrolu a kontrolu zdra-
votního stavu dojnic (produkční choroby) nabízí fy Foss již 
delší dobu IR analyzátory (řady MilkoScan s FTIR techno-
logií) pro stanovení močoviny a kyseliny citronové v mléce. 
Obsah močoviny v mléce se stanovuje pro posouzení bílko-
vinného metabolismu dojnic, provádí se jeho posuzování ve 
srovnání s obsahem bílkovin podle hodnotících schémat.

Obsah kyseliny citronové je ukazatelem glycidového 
metabolismu dojnic, v praxi zatím nedoznal většího sériové-
ho využití, jako je tomu u močoviny. Perspektivním se jeví 
i stanovení ketolátek v mléce, zatím jako screeningové me-
tody pro stanovení ketóz dojnic. Tato stanovení nahrazují ná-
kladná diagnostická vyšetření krve a jsou získávána ze vzorků 
pro kontrolu užitkovosti, zejména individuálních vzorků jed-
notlivých dojnic, či zpeněžování mléka. Při posuzování kvali-
ty mléka a krmných dávek dojnic je možno posuzovat QTB,
tj. kvocient (poměr) tuku k bílkovině. Za optimální vzhle-
dem ke kvalitě mléka, sýrařským technologiím je např. ve 
Francii považován za vyhovující kvocient 1,10–1,20. Kvoci-
ent je využíván i k hodnocení energetické bilance dojnic. Po-
kles pod 1,1 ukazuje na zvýšení hodnoty bílkovin a pokles tuku 
v mléce a nedostatek strukturální vlákniny v krmné dávce. 
Naopak hodnota vyšší, u dojnic holštýnského skotu s vysokou 
užitkovostí nad hodnotu 1,6, ukazuje na nedostatek energie 
v krmné dávce dojnic a riziko ketózy. Se sériovým hodnoce-
ním tohoto kvocientu v praxi a jeho využíváním pro řízenou 
výživu jsem se setkal již cca před 15 lety v Německu v labo-
ratoři v Güstrově. IR analyzátory fy Foss je možno hodno-
tit i obsah kaseinu v mléce, vedle celkového obsahu bílko-
vin i čisté bílkoviny, tedy rozhodující parametry z hlediska 
výtěžnosti při zpracování mléka. Dlouhá léta jsme očeká-

* KU – kontrola užitkovosti
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vali sériově využitelné metody ke stanovení mikroorganismů 
v mléce s nežádoucí lipolytickou aktivitou. IR analyzátory fy 
Foss nabízí i možnost stanovení podílu volných mastných 
kyselin v mléce i jako ukazatele lipolýzy a aktivity těchto mi-
kroorganismů. Obsah volných mastných kyselin v mléce 
ovlivňuje zejména nízká hygiena ve výrobě mléka, nedostat-
ky ve výživě, mastitidy, způsob přepravy, přečerpávání mléka 
atd. Žhavou novinkou fy Foss je MilkoScan FT + s kapaci-
tou 200−600 vzorků za hodinu, který vedle kaseinu, čistých 
bílkovin a celkového obsahu volných mastných kyselin umož-
ňuje i stanovení celkového obsahu nenasycených mastných 
kyselin, nasycených mastných kyselin, mononenasyce-
ných a polynenasycených mastných kyselin, což umožňuje 
i případnou saturaci výrobků mastnými kyselinami z hlediska 
dietetických a zdravotních požadavků konzumentů mléčných 
výrobků (např. Omega 3, EPA a DHA kyseliny atd.).

V Dánsku je v současné době uváděn do prodeje Herd 
Navigátor do prvovýroby mléka k monitorování jeho kvality 
v průběhu dojení a získávání potřebných údajů pro manage-
ment stáda. Jedná se o následující specifi cké testy:

�  Počet somatických buněk k posouzení zdravotního stavu 
dojnic a výskytu mastitid

�  Screening ketolátek k posouzení stavu dojnic po otelení 
a prevenci správnou výživou

�  Stanovení hladiny progesteronu k identifi kaci dojnic 
připravených k inseminaci

�  Stanovení močoviny pro posouzení bílkovinné a energe-
tické bilance

síti. Stále většího významu nabývá hodnocení vlákniny ve vý-
živě dojnic, která ovlivňuje využitelnost krmiva. Velice žáda-
ným přístrojem je řada Fibertec Systém ke kontrole vlákni-
ny a možnost stanovení hrubé vlákniny, kyselé detergentní 
vlákniny ADF, neutrální detergentní vlákniny NDF, ligninu 
ADL a dietární vlákniny dle ISO, AOAC a EC standardů po-
dávajících informaci o sacharidech jako hlavního energetic-
kého zdroje v krmivu. Přístroje mohou být vybaveny WINISI 
softwarem pro vývoj nových kalibrací.

Pro kontrolu vody a půdy jsou využívány klasické auto-
matizované metody, především přístroje Fiastar 5000 Sys-
tems, Kjeltec Systems a Soxtec Systems. 

Systém Fiastar 5000 je využíván především ke kontrole 
koloběhu dusíku v atmosféře, vodě, půdě, rostlinách a zvířa-
tech. Speciální analýzy půdy jsou kontrola pH, nitrátů, NH4

+, 
fosforu, draslíku, bóru, hliníku, síranů a těžkých kovů. Mo-
hou být kontrolovány další prvky a organické a anorganické 
sloučeniny, zejména ve vodě a rostlinách dle potřeb zákazní-
ků a jednotlivých oborů, včetně potravin, mléka, masa atd. 

Mezi automatizované klasické metody využitelné v ce-
lém agrokomplexu patří i Kjeltec Systems a Soxtec Systems 
využitelné zejména při analýzách dusíku dle Kjeldahla a sta-
novení tuku a aplikace v celé řadě průmyslových odvětvích 
(tuk, extrahovatelné látky, PCB, pesticidy).

Průběžně aktualizujeme naše webové stránky www.
milcom.cz, kde v části Laboratorní přístroje Foss a přístrojích 
Foss podle komodit najdete podrobné informace o všech pří-
strojích. Firma Foss letos uvedla novou verzi svých webových 
stránek www.foss.dk, které průběžně aktualizuje, zájemcům 

je k dispozici Focus journal, podávající informace o novin-
kách, zkušenostech uživatelů Foss přístrojů. Je možno stáh-
nout verze ve více jazycích. Zájemcům nabízíme i pravidel-
né zasílání v originální verzi, zájemci o zasílání se obraťte na 
mne nebo mé kolegy. 

Kontakty:
www.milcom.cz 

kadlec@milcom.cz, 603 556 515
peterkova@milcom.cz, 603 731 399
sipalova@milcom.cz, 605 586 595

�

Systém byl vyvinut ve spolupráci Dánské federace pro 
skot a společností De Laval a Foss a slouží k okamžitým opat-
řením v managementu stáda profesionálními farmáři.

Pro kontrolu kvality krmiv, zrnin i pícnin, dodržování 
receptur k předcházení metabolických disbalancí a správ-
né výživě dojnic nabízí fi rma Foss nejmodernější analytické 
přístroje pracující v blízké infračervené oblasti (NIR, NIT). 
Přístroji se stanovují nejčastěji bílkoviny, tuk, vlhkost, vlákni-
na, škrob (Infraxact Analyzer, Feed§Forage analyzer), a to 
jak v tuhých, mletých i tekutých vzorcích. Přístroje mohou 
pracovat v kontrole v různých stupních výroby i distribuční 

průtokoměr
mléka

vzorkovač

vzorky mléka jednotka podávání
vzorků /podavač/

analyzátor zpracování
a zobrazení dat

zpětné využití výsledků pro řízení stáda

Navigátor systematického řízení stáda
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Pro skupinu COOP je rok 2008 přelomový. V mnohém by 
se dal označit za probuzení spícího obra. Šestý nejsilnější 

retailer na českém trhu zavádí nové služby v oblasti prodeje 
a zahajuje zbrusu novou komunikační kampaň směrem k zá-
kazníkům. 

Přestože tržbami skupina COOP patří mezi nejsilněj-
ší provozovatele maloobchodu v zemi, svou strukturou se 
od nich výrazně liší. COOP ve Svazu českých a moravských 
spotřebních družstev spojuje zájmy 59 spotřebních družstev. 
Družstva se spojila, aby mohla účinněji prosazovat své zájmy 
na trhu. Přestože v řadě oblastí družstva spojená v COOP vy-
stupují zcela jednotně, struktura skupiny není dána tak pevně 
jako u běžných obchodních řetězců. To dává družstvům mož-
nost v jednotlivých regionech uplatňovat obchodní strategii 
přesně na míru. COOP je mnohem více než prodejny potra-
vin a dalšího zboží. Své místo má také potravinářská výroba 
a vzdělávání mládeže i dospělých. COOP navazuje na 160le-
tou tradici prosperujícího družstevnictví, které ctí zodpo-
vědný přístup ke svému okolí, dobré vztahy s lokálními do-
davateli a především přátelský přístup k zákazníkům. To jsou 
důvody, proč je COOP úspěšný i v současnosti.

COOP navazuje na 160letou tradici

První spotřební družstvo, předchůdce dnešního COOP, 
na českém území vzniklo roku 1847 jako reakce na rostoucí 
chudobu dělníků. Pražský potravní a spořitelní spolek za vlo-
žené úspory ve velkém nakupoval zboží denní potřeby a roz-
prodával je svým členům. Na území Moravy vzniklo první 
družstvo v roce 1864 pod názvem Potravní spolek a výpo-
mocná pokladna. Roku 1908 vznikl Ústřední svaz českoslo-
venských konzumních, výrobních a hospodářských družstev 
v Praze. Po roce 1918 vstoupila do svazu i bývalá rakouská 
družstva.

V období první republiky se družstva spojovala do eko-
nomicky silnějších a konkurenčně schopnějších celků, jejich 
počet klesal. Už v tehdejší době družstevníci vnímali výhody 
spojení se do větších celků. Hospodářská krize družstevnický 
sektor zasáhla sníženou koupěschopností obyvatelstva, stej-
ně jako období druhé světové války. Po druhé světové válce 
byla hned v květnu 1945 založena jednotná družstevní orga-
nizace Ústřední rada družstev (ÚRD).

Komunismus družstevnictví nepřál. V padesátých le-
tech došlo k reorganizaci a deformaci družstevnictví. Všech-
ny organizační stupně spotřebních družstev se postupně sta-
ly závislými na orgánech KSČ. Do konce roku 1952 musela 
družstva předat všechny prodejny ve městech státu. Jedna-
lo se o 15 683 prosperujících prodejen. Družstva následně 
od státního obchodu převzala téměř šest tisíc venkovských 
prodejen. Pole působnosti družstev se přesunulo na venkov.
Aby zde družstevnictví prosperovalo, rozšířila družstva oblast
působnosti o pohostinství a vykupování zemědělských pro-
duktů.

V roce 1957 museli družstevníci odevzdat 48 velko-
obchodních podniků s jejich 199 oblastními závody. Po nu-
ceném předání potravinářské výroby státnímu sektoru začaly 

Jednoty opět rozvíjet výrobní činnost. V šedesátých letech na-
stalo uvolnění poměrů. Spotřební družstva se vrátila do měst, 
kde zřizovala své obchody a restaurace. Vznikla první druž-
stevní cestovní kancelář Rekrea. Invaze sovětských vojsk při-
nesla konec renesanci družstevnictví. To se začalo rozvíjet až 
po roce 1989, kdy se spotřební družstva pustila do procesu 
transformace. 

V roce 1992 vznikl COOP Morava, s. r. o., založený mo-
ravskými spotřebními družstvy. Na podzim roku 1993 vznik-
lo COOP Centrum družstvo jako reakce na rychlé změny na 
českém trhu na počátku devadesátých let. Cílem bylo sjedno-
tit nákupní aktivity spotřebních družstev Čech a Moravy, a vy-
tvořit tak nákupní alianci spotřebních družstev na území ČR. 
Dnes zajišťuje COOP CENTRUM pro spotřební družstva in-
tegrovaný nákup zboží a služeb přibližně od 450 dodavatelů. 
COOP CENTRUM rovněž organizuje prodejní akce a sou-
těže a jednou za čtvrt roku vydává svůj zákaznický magazín. 
Minulý rok navíc COOP Centrum družstvo obdrželo Národní 
cenu ČR za jakost. Družstva jsou dnes znovu sjednocena do 
silného celku, a to nejen na národní úrovni. Silnou spolupráci 
navázaly družstva v regionu střední Evropy i Evropské unie. 

Síla COOP

COOP má v současnosti významnou pozici na čes-
kém trhu. Řadí se na šesté místo v TOP 10 obchodních sku-
pin operujících na území České republiky. V roce 2007 rea-
lizovala skupina COOP celkový maloobchodní obrat ve výši 
27,3 miliardy korun, což je o 5,7 % víc než v roce 2006. Jednu 
čtvrtinu celkového maloobchodního obratu skupiny COOP 
vytvořilo pět největších družstev, každé mělo obrat přes mi-
liardu korun. Největší podíl na obratu měly regiony jihomo-
ravský, severomoravský, jihočeský a východočeský. Za první 

Z tiskové konference Svazu českých a moravských spotřebních 
družstev dne 9. září 2008 v Praze.  Zleva:  Ing. René Břečťan, 
ředitel OgilvyOne, Ing. Zdeněk Juračka, předseda svazu a sku-
piny COOP, a Ing. Miroslav Kajňák, MBA, ředitel odboru le-
gislativně právního a služeb svazu a skupiny COOP 

COOP – tradice s novou tváří



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t 41
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

8

P ř e d s t a v e n í  ř e t ě z c e

m a r k e t i n g

pololetí roku 2008 dosáhla skupina COOP maloobchodního 
obratu 13,8 miliard korun. Oproti stejnému období loňského 
roku tak vykázala nárůst o 7,39 %. Z těchto čísel je zřejmé, že 
růst COOP je dlouhodobý a stojí na pevných základech. Cel-
kově COOP tvoří 2 972 prodejen, z toho 455 je sdružených 
v obchodních řetězcích.

Rok 2007 znamenal růst nejen v oblasti maloobchodu, 
ale také v dalších aktivitách skupiny COOP. Celkový objem 
potravinářské výroby dosáhl částky 367 milionů korun. Cel-
kový velkoobchodní obrat skupiny COOP za minulý rok činil 
10,3 miliardy korun. 

Tabulka:    Top 10 obchodních skupin operujících na území
ČR – celkový maloobchodní obrat (mld. Kč)

Pořadí Skupina
(názvy prodejen) 2006 2007 Změna

 1. Schwarz (Kaufl and, Lidl) 45,5 51,1 5,6
2.–3. Ahold (Hypernova, Albert) 38,5 42,0 3,5
2.–3. TESCO (Tesco) 36,0 42,0 6,0

 4. MAKRO (Makro) 38,3 39,3 1,0
 5. REWE (Bila, Delvita, Penny) 25,8 31,6 5,8
 6. COOP 26,2 27,3 1,1
 7. GLOBUS (Globus) 20,5 23,0 2,5

 8. Tengelmann (Plus Discount, 
OBI) 19,5 20,5 1,0

 9. GECO Tabák 14,9 17,7 2,8
10. SPAR (Interspar) 12,0 14,0 2,0

CELKEM 277,2 308,5 31,3

Struktura maloobchodní sítě COOP

Velkou část maloobchodních prodejen COOP tvoří pro-
dejny s prodejní plochou do tří set čtverečních metrů, které 
odpovídají potřebám zákazníků z menších měst a obcí. Kro-
mě samostatných prodejen COOP provozuje také několik ob-
chodních řetězců. Ty jsou rozděleny podle toho, jaké služby 
svým zákazníkům nabízejí. 

Prvním z nich je COOP TUTY. Tento řetězec je charak-
teristický neanonymním vztahem k zákazníkům. Jedná se 
o plošně malé prodejny do 299 metrů čtverečních se zbožím 
denní potřeby. Důraz je kladen na příznivou cenu nabízeného 
zboží. COOP TUTY čítá 334 prodejen. Maloobchodní obrat 
za minulý rok činil 4,79 miliard korun. Za první pololetí roku 
2008 vykázal COOP TUTY nárůst oproti srovnatelnému ob-
dobí za rok 2007 o 8,44 %.

Dalším obchodním řetězcem je COOP TIP. Řetězec je 
charakteristický plochou od 300 do 999 metrů čtverečních 
a může se chlubit širokou nabídkou potravinářského i nepo-
travinářského zboží. Loňský maloobchodní obrat 72 prode-
jen činil 2,435 miliardy korun. COOP TIP vykázal významný 
nárůst obratu za období leden–červen 2008. Oproti srovna-
telnému období za loňský rok si polepšil o 16,76 %, nejvíce ze 
všech řetězců COOP.

Třetím typem řetězců je COOP TERNO, který sdružuje 
velkokapacitní prodejny nad tisíc metrů čtverečních. COOP 
TERNO spoléhá hlavně na systém přímého zásobování. 
V současnosti je v provozu 7 prodejen. Za loňský rok činil ob-
rat 1,65 miliardy korun. Za první letošní pololetí vzrostl ve 
srovnání se stejným obdobím loňského roku obrat o 5,85 %.

Na nižší ceny a možnost rychlého nákupu vsadil řetězec 
COOP DISKONT. Svým zákazníkům nabízí snadnou orien-
taci v prodejním prostoru, ve kterém nabízí určitý rozsah zá-

kladních položek potravinářského a nepotravinářského sorti-
mentu. V loňském roce bylo pod tímto názvem provozováno 
32 prodejen. Řetězec vykázal maloobchodní obrat 938,5 mi-
lionu korun.

Posledním řetězcem skupiny COOP jsou COOP STA-
VEBNINY, disponující sortimentem stavebnin a doplňko-
vých druhů zboží. Celkem 10 prodejen s jednotnou image 
a společnými marketingovými aktivitami vykázalo loni malo-
obchodní obrat 150,6 milionu korun.

Privátní značky a biopotraviny
– silná stránka COOP

Stále větší důraz klade skupina COOP na privátní znač-
ky, které pro spotřební družstva nakupuje COOP CENT-
RUM. Privátní značky se soustředí především na dosažení co 
nejlepší ceny pro zákazníky bez kompromisů na kvalitě.

První řadou produktů, určenou pro zákazníky hleda-
jící především výhodnou cenu, je COOP Klasik, 90 výrobků 
označených „Náš výrobek pro Vás“.

Druhou řadou vlastních výrobků je COOP Premium. 
Tato nadnárodní značka vznikla ze spolupráce COOP Jedno-
ta Slovensko, COOP Hungary a COOP CENTRUM. Zboží 
značky COOP Premium má nejvyšší evropskou kvalitu, a pře-
sto přijatelnou cenu. Nyní nově byla zavedena značka COOP 
Duality Standard. Tato značka je charakteristická potravinář-
ským i nepotravinářským zbožím známých světových značek 
za výhodnou cenu.

Novinkou v sortimentu COOP jsou privátní značky zdů-
razňující regionální původ výrobků. Tyto značky jsou dlouho-
době samozřejmostí v zahraničí, kde lokální původ potravin 
hraje pro zákazníky důležitou roli. Proto Jednota České Bu-
dějovice zavádí značku Chutná hezky. Jihočesky. Ta je urče-
na jen pro ty nejkvalitnější produkty pocházející z oblasti již-
ních Čech. Jejím cílem je představit ty nejkvalitnější produkty 
a podpořit lokální produkci.

Na současný trend zdravé výživy reagovala společnost 
zavedením biopotravin do svého sortimentu, které jsou umís-
těny ve speciálních regálech. V současnosti tak má COOP v na-
bídce 50 trvanlivých a 20 čerstvých potravin celkem v 445 pro-
dejnách. Do budoucna chce COOP zavést prodej biopotravin 
v jedné třetině prodejen. V sortimentu biopotravin je postup-
ným cílem COOP získávat co nejvíce produktů od lokálních 
producentů, a tím maximalizovat jejich kvalitu a čerstvost.

Strategie COOP pro budoucnost

Pro úspěch skupiny COOP je klíčová spokojenost zá-
kazníků. Té lze dosáhnout pouze prodejem kvalitních pro-
duktů za rozumnou cenu a především vynikajícím přístupem 
k zákazníkům. Proto neustále roste počet prodejen s certifi -
kací HACCP, která zajišťuje vysokou kvalitu poskytovaných 
služeb. V současnosti je certifi kováno přes 1 800 prodejen, 
další jsou v procesu certifi kace. 

V současnosti probíhá také rebranding prodejen COOP. 
Jedná se o sjednocení vzhledu všech prodejen na území České 
republiky. Rebranding citlivě respektuje tradici zavedených 
značek a nenahradí je jednotným názvem. K původním ná-
zvům je přidáno jednotící logo COOP. 

Na rebranding je navázána reklamní kampaň, která zá-
kazníkům představuje COOP jako blízkého partnera, kte-
rý rozumí svým zákazníkům i svému regionu. Od červen-
ce vybrané pořady doprovázejí sponzorské vzkazy COOP
a 15. září bude zahájena reklamní kampaň, která proběhne
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v tištěných médiích i v televizi. Na komunikační kampaň 
COOP pro letošní rok vyčlenil 30 milionů korun.

Nové služby v COOP

COOP navazuje na dlouhou tradici, ale zároveň sleduje 
i nejnovější trendy. To je patrné nejen na sortimentu potravin, 
ale také na nových službách. V současnosti začínají být zavádě-
ny multifunkční platební terminály, které otevřou zákazníkům 
nové možnosti nakupování. Nové terminály umožní nejen bez-
hotovostní platby a dobíjení kreditu mobilních telefonů. No-
vinkou bude možnost nabití dárkových karet. Ty mohou slou-
žit jako univerzální dárek nebo odměna, protože obdarovaný 
si v COOP může zakoupit zboží dle vlastní potřeby. V průbě-
hu roku 2009 bude na terminálech masivně zaváděn cashback, 
tedy vyzvednutí hotovosti přímo na pokladně. Velmi atraktivní 
službou bude také možnost zaplatit na pokladně složenky. Tato 
služba je zajímavá zejména pro obyvatele menších měst a obcí, 
kde jsou omezené poštovní služby. Jejich význam dále poroste, 
protože řada poštovních úřadů je uzavírána.

V současnosti je těchto multifunkčních terminálů 1 766 
a postupně budou zaváděny do jednotlivých prodejen. COOP 
při jejich zajišťování zvolil netradiční formu a nakoupil je na 
vlastní náklady. Běžnější je přitom jejich pronájem. Od tohoto 
kroku si COOP slibuje zejména výhodnější podmínky při uza-
vírání smlouvy s bankou, která bude terminály obsluhovat.

COOP v číslech (k 31. 12. 2007)

Počet prodejen:   2 972
Počet členů: 275 780
Počet zaměstnanců:  15 245

Maloobchodní obrat:  27,33 miliard korun
Velkoobchodní obrat:  10,34 miliard korun
Potravinářská výroba: 366,90 milionu korun 
 �
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Templářské
sklepy

Čejkovice

Historie a současnost

Tradiční pěstování hroznů a výroba vína je pro nás věcí cti, 
úcty, nadšení, ale i pýchy z vykonané práce. Pokračování 

zkušeností a tradice, jež se dědí z pokolení na pokolení, zača-
lo již v dobách temného středověku.

Historie fi rmy Templářské sklepy Čejkovice je spojena 
s příchodem tajemného řádu templářských rytířů. Ti přišli 
do Čejkovic ve 30. letech 13. století, přičemž první písemná 
zmínka o jejich působení je z roku 1248. Společně se stavbou 
templářské tvrze začala i výstavba rozsáhlých vinných skle-
pů, které neměly na našem území obdoby. Zároveň začíná 
i nová epocha pěstování vinné révy v oblasti Čejkovic a okol-
ních obcí. Čejkovickým panstvím prošlo po staletí několik vý-
znamných rodů a řádů – páni z Lipé, rod Vítkovců, jezuité 
a Habsburkové. 

V roce 1936 bylo založeno první vinařské družstvo, je-
hož pokračovatelem je od roku 1992 fi rma – Templářské skle-
py Čejkovice, vinařské družstvo. 

Společnost působí stále v historických sklepech, kde 
má uloženo téměř 500 000 litrů vín v dubových a barikových 
sudech a rozsáhlý archív lahvově zralých vín. Další kapaci-
tu více než 6 000 000 litrů má v průmyslových budovách nad 
templářským sklepením. 

Tradiční výroba a zrání vín se u nás snoubí s moderní-
mi postupy a technologiemi od zpracování hroznů až po ko-
nečnou fi nalizaci. Důraz na kvalitu je kladen již při výkupu 
hroznů, moderní odzrňovače a lisy jsou zárukou šetrného 
a přitom kvalitního vylisování hroznové šťávy. Reduktivní 
technologie, řízené kvašení a odbourávání kyselin vybra-
ných partií vín zaručuje vysokou kvalitu konečného produk-
tu, která je znásobena zráním v dubových sudech a po sto-
čení do lahví uložením ve starých chodbách templářského 
sklepení.

Vinice, ze kterých fi rma zpracovává hrozny, se nachází ve 
třech vinařských oblastech Moravy. Díky různorodosti podlo-
ží, odlišným polohám i klimatu dostává zákazník široké port-
folio nejkvalitnějších partií odrůd od daných pěstitelů. Firma 

sama hospodaří na 10 ha vinic, na kterých dozrávají hrozny 
pro nejvyšší partie ročníkových a přívlastkových vín. V oblas-
ti Čejkovic (vinařská oblast Velkopavlovická), odkud pochá-
zí stěžejní část hroznů, se daří vzhledem k půdám a podloží 
především těmto odrůdám: Tramínu, Moravskému Muškátu, 
Neuburskému, Rulandskému modrému, Frankovce, Caber-
net Sauvignonu a stále oblíbenějšímu Modrému Portugalu. 
Našimi dodavateli jsou i drobní vinaři sdružení pod hlavičkou 
vinařského družstva. Tak se může zákazník setkat i s menšími 
limitovanými partiemi odrůdových, přívlastkových, ledových 
a slámových vín, které vzešly z práce místních vinařů. 

V současné době jsou v nabídce vína v těchto řadách: ar-
chivní, ledová a slámová vína, přívlastková, bariková, roční-
ková a jakostní odrůdová vína. Jakostní vína jsou lahvována 
také do dárkových balení 3 litry, 0,5 a 0,187 litru. Zdůrazně-
ní výjimečnosti a tradice umocňují etikety na ručně vyrábě-
ném papíře z papírny ve Velkých Losinách a ručně dotisko-
vané originální pečetě řádu templářských rytířů. Vzhledem 
k originalitě adjustáže, která nemá v České republice obdoby, 
jsou výrobky Templářských sklepů často vyhledávány i v rám-
ci fi remních dárků. Proto jsou samozřejmostí dárková balení 
a vína s fi remními emblémy individuálně dle přání zákazníka 
dotvářená.

Šest obchodních zástupců zabezpečuje propagaci a pro-
dej vín ve všech regionech České republiky. Vzhledem k diver-
zifi kaci portfolia může zákazník najít naše vína v nadnárod-
ních řetězcích, v nezávislé velkoobchodní i maloobchodní 
síti, dále pak ve vinotékách a vybraných gastronomických za-
řízeních. 
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Templářské sklepy společně s vinárnou a templářskou 
tvrzí se staly hojně navštěvovaným místem v rámci indivi-
duální, vinařské, ale i kongresové turistiky. Pro zájemce jsou 
ve sklepech pořádány prohlídky spojené s řízenou degustací 
a přednáškou o historii templářského řádu a pěstování vinné 
révy na jižní Moravě. Zákazník pak může povečeřet a zatan-
covat si s cimbálovou muzikou ve Vinárně U Templářů, pří-
padně využít ubytovacích kapacit hotelů Zámek a Albor. Pro 
vyznavače cykloturistiky je v okolí Čejkovic připraveno něko-
lik cyklistických vinařských stezek.

Šumivá vína

Vedle tichých vín, které jsou pro Templářské sklepy 
prioritou a mají na našem trhu významný obchodní úspěch, 
je další významnou činností výroba a nabídka šumivých
vín. Sekty řady Saint Croix jsou určeny nejširšímu publiku 
milovníků šumivých vín. Pro tyto příznivce jsme připravi-
li tři druhy sektů: BRUT, DEMI a stále oblíbenější ROSE 
DEMI. Výrobky jsou vyrobeny metodou „Charmat“: Zrání 
sektů tak probíhá minimálně po dobu tří měsíců v nerezo-
vých tancích. 

Každý z těchto sektů je zasvěcen některému z velmistrů
templářského řádu. Pro zdůraznění odlišnosti bylo použito 
erbů těchto velmistrů společně s letopočtem, kdy tito rytíři 
vládli tomuto tajemnému středověkém řádu. Etikety jednot-
livých sektů se liší i barevně: pro BRUT byla zvolena temná 
modrá doplněná zlatou ražbou, pro DEMI barva černá a pro 
ROSE DEMI barva červená, která ideálně doplňuje barvu 
tohoto rose. V pozadí názvu bylo použito podobizny rytíře 
v plné zbroji s tzv. obouručným mečem. Láhev tohoto sektu 
má společné prvky s láhvemi tichých vín Templářských skle-
pů Čejkovice – lehké zúžení v těle láhve, spodní část zakonče-
ná elegantní patkou.

Saint Croix Sekt BRUT 
Sekt zasvěcený poslednímu templářskému velmistrovi Jac-
quesovi de Molay (vládl řádu 1293–1314). Tento rytíř zemřel 
upálením po ukončení soudního procesu vyvolaném Filipem IV. 
Sličným a papežem Klimentem V.
Složení sektu: 90 % Chardonnay a 10 % Pinot Blanc. 

Tento sekt nás nadchne světle zelenkavě žlutou barvou 
a jemným dlouhotrvajícím perlením.

Ve vůni dominuje medově nasládlý tón přezrálého ovoce 
a lískového oříšku. Chuť nás osloví svojí vytříbenou a břitkou 
svěžestí s jemným dovětkem zeleného jablka v harmonické 
dochuti. Zcela zřetelně však postřehneme dominantní mla-
dost Chardonnay, doplněné pevnou kyselinku Rulandského 
bílého.

Sekt doporučujeme podávat jako aperitiv, při slavnost-
ních příležitostech a oslavách. Vhodně doplňuje například 
kaviár či mořské speciality.

Saint Croix Sekt DEMI SEC
Sekt zasvěcený předposlednímu templářskému velmistrovi 
Theobaldu de Gaudinovi (1291–1293). 
Složení sektu: 90 % Chardonnay a 10 % Pinot Blanc. 

Sekt se světle žlutavou barvou a intenzivním perlením 
jemných bublinek. Nasládlý výraz vůně přezrálého žlutého 
ovoce se přirozeně snoubí se sladkým cukrovinkovým aroma. 
Chuť je sladká, plná s dlouhou dochutí, tvořená tónem pře-
zrálých hroznů odrůdy Chardonnay příjemně sladěna se svěží 
kyselinou Pinot Blanc.

Sekt doporučujeme podávat k ovocným salátům a jaho-
dovým zákuskům, svým charakterem se však hodní pro jakou-
koliv slavnostní příležitost.

Saint Croix Sekt DEMI ROSÉ
Sekt zasvěcený templářskému velmistrovi Wiliamu de Beau-
jeuovi (1273–1291). 
Složení sektu: 55 % Merlot a 45 % Cabernet Sauvignon. 

Tento atraktivní sekt rosé nás potěší lososově růžovou 
barvou s nádechem cibulové slupky. Vůně je tvořena ideální 
harmonií malin a kandovaného ovoce. Tento sekt je tvořen 
vyváženou kombinací odrůd Cabernet Sauvignon a Merlot, 
které do chuti vnáší kořenitost bílého rybízu a lahodnost pře-
zrálých malin.

Sekt doporučujeme podávat při rodinných oslavách 
k šlehačkovým dezertům a neváhejte také vyzkoušet v kombi-
naci se sušenou parmskou šunkou.

Sekty řady Sang Real jsou určeny pro milovníky a sku-
tečné znalce šumivých vín. Tyto sekty jsou vyrobeny v limito-
vaných sériích z ucelených partií „klasickou metodou“ kva-
šením v láhvi. Zrání sektů probíhá v láhvi min. po dobu 12 
měsíců v temných templářských sklepích. V této řadě je při-
praven Sang Real BRUT a Sang Real DEMI SEC. Název této 
řady vychází z legend souvisejících s historií templářského 
řádu a jeho rytířů.

Oba sekty jsou opatřeny ručně vytrhávanou etiketou ze 
speciálního papíru a originální pečetí templářského řádu. 
Výrobky jsou zařazeny do řady Komtur Ekko, která je urče-
na výhradně pro segment vinoték a gastronomických zaří-
zení.

Sang Real BRUT
Kupáž pro přípravu tohoto sektu byla umně sestavena 

z Ryzlinku rýnského a pro osvěžení a zdůraznění ovocnos-
ti doplněna o Chardonnay a Pinot Blanc. Sekt je jiskrně zla-

Dne 9. září 2008 převzal generální ředitel Templářské skle-
py Čejkovice Ing. Pavel Pastorek z rukou ministra zemědělství 
Mgr. Petra Gandaloviče ocenění Makro víno roku 2008.
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té barvy s vůní květu lípy a akátu. V chuti pak s vyrovnanou 
osvěžující kyselinkou s nádechem citrusových plodů.

Sekt doporučujeme pro slavnostní příležitosti, na začá-
tek slavnostního menu, případně k neutrálním předkrmům. 

Sang Real DEMI SEC
Kupáž pro přípravu tohoto sektu byla taktéž umně sesta-

vena z Ryzlinku rýnského a pro osvěžení a zdůraznění ovoc-
nosti doplněna o Chardonnay a Pinot Blanc. Sekt je jiskrně 
zlaté barvy s podmanivou vůní květu lipového medu a žluté-
ho ovoce. V chuti pak převládají smyslné tóny přezrálých datlí 
a hroznového cukru.

Sekt doporučujeme pro slavnostní příležitosti, k pose-
zení s přáteli a i jako milého společníka pro klidné prožití ve-
čera v rodinném kruhu.

Tradice a jakost

Vybudovat značku trvá desetiletí. Nám se podařilo v roce 
2002 překvapit trh novou adjustáží, která vycházela ze sym-
boliky a tradice templářských rytířů. Máme to štěstí, že tem-
pláři se nesmazatelně podepsali pod rozvoj Čejkovic a vybu-
dovali zde tvrz i sklepy, ve kterých se vyrábí a nechávají zrát 

vína až do současnosti. Toto je benefi t, který nešlo nevyužít. 
Kdo se dnes může opřít o tradici sahající až do 13. století? 
Nevrhli jsme se směrem k prodeji levných stolních a známko-
vých vín, ale naopak jsme vše vsadili na jakostní vína s morav-
ským původem, ke kterým se postupně přidala i ročníková, 
přívlastková a bariková vína.

Společnost působí stále v historických sklepích, kde má 
uloženo více než 350 000 litrů vín v dubových a barikových 
sudech a rozsáhlý archív lahvově zralých vín. Další kapacitu 
6 000 000 litrů má v pozemních prostorách v obci Čejkovice. 
Tradiční výroba a zrání vín se u nás snoubí s moderními po-
stupy a technologiemi. Vysoká kvalita konečného produktu 
je navíc znásobena zráním v dubových sudech a po stočení 
do lahví uložením ve starých chodbách templářského skle-
pení. 

Našim zákazníkům můžeme nabídnout široké portfolio 
kvalitních vín – jakostní odrůdová vína, ročníková, bariková, 
přívlastková, archivní, ledová a slámová vína. Snažíme se ne-
ustále pracovat na zkvalitnění vín. 

Ing. Pavel Pastorek,
Templářské sklepy Čejkovice 

�

�  Dodáváme víno jako dárek pro zákazníky a zaměstnance
na konci roku a k jiným významným příležitostem, víno můžeme 
opatřit logem zákazníka či požadovaným textem

�  Nabízíme široké portfolio tichých vín
�  Novinkou jsou sekty

Templářské sklepy Čejkovice, 696 15 Čejkovice 945, tel.: +420 518 309 011, fax: +420 518 309 010
E-mail: info@templarske-sklepy.cz, www.templarske-sklepy.cz 

ovice, 696 15 Čejkovvice 945 tel : +42kov
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Kostelecké uzeniny a. s., tradiční výrobce fermentovaných 
salámů s ušlechtilou plísní, rozšiřuje svoji nabídku o mini-

verze oblíbeného výrobku Křemešník, a to o Křemešník sa-
lámky 100 g a Křemešník párty salámky 80 g. Nové varian-
ty Křemešníku plně zachovávají jeho jedinečnou masovou 
chuť, která je podtržena použitým kořením a ušlechtilou pří-
rodní plísní na povrchu, a přitom přinášejí nové možnosti 
v okamžité spotřebě bez nutnosti krájení.

Jsou výborným a jednoduchým řešením od delikátní
svačinky na cestách přes pikantní doplněk k vínu až po občer-
stvení na párty, když potřebujete rychle něco dobrého k za-
kousnutí. A právě chuť odlišuje tyto výrobky od konkurence 

Nová řada fermentovaných salámů

a přináší do tohoto segmentu vysokou kvalitu zpracování tra-
dičního výrobce z Kostelce.

Nové miniverze jsou začátkem připravované řady kos-
teleckých fermentovaných salámů s ušlechtilou plísní na po-
vrchu, která bude pokračovat výrobky Křemešník, Uherák 
a Sevilla ve 180g balení a následně se nové obalové a grafi c-
ké řešení rozšíří i na stávající produkty tohoto sortimentu. 
Celá řada pak zákazníkovi přinese nabídku skvělé české tra-
diční chuti v širokém a jasně defi novaném portfoliu vyrábě-
ných produktů řady kosteleckých fermentovaných salámů 
s ušlechtilou plísní na povrchu.  �
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Obaly na tekuté 
potraviny 

pro náročné 
a zodpovědné

Ing. JOSEF HORKÝ, CSc.,
ŘEDITEL ELOPAK, s. r. o.

S obaly se setkáváme denně a na každém kroku, při každé 
naší činnosti. Snad si ani neuvědomujeme, jak pestrý je 

sortiment obalových materiálů a jakým obrovským rozvojem 
prošel vývoj obalů a obalových technologií především za po-
slední půlstoletí. 

V potravinářském průmyslu jsou pochopitelně náro-
ky na vlastnosti obalových materiálů vyšší než u průmyslové 
produkce. Obal pro potraviny v tekutém stavu musí splňovat 
funkce nádoby, ochrany, udržení trvanlivosti, vhodnosti pro 
dopravu, skladování, logistiku, prodej a praktického použití 
u spotřebitele. Obal současnosti představuje výsledek využití 
vědeckého výzkumu v oborech chemie, potravinářských obo-
rů, mikrobiologie a hygieny, je těsně spojen s vývojem ve stro-
jírenství, technologiích tisku a patří mezi důležité prvky mar-
ketingu, je ovlivněn výtvarnými uměleckými trendy a postupy 
designérů. Vliv obalu na životní prostředí v celém jeho život-
ním cyklu je jedním z nově sledovaných kritérií a hraje stále 
významnější roli při rozhodování výrobců obchodních systé-
mů o výběru obalového materiálu a způsobu balení.

Společnost Elopak patří již více než 50 roků k význam-
ným výrobcům obalového materiálu nazývaného nápojový 
karton a strojů k plnění tekutých potravin využívajících ten-
to materiál. Cesta k využití obalu vyrobeného na základě pa-
pírového kartonu opatřeného po obou stranách tenkou vrst-
vou polyethylenu dosahujícího tloušťky pouhých 12 mikronů 
a s atraktivním vnějším potiskem pro balení čerstvého mléka 
dalších nápojů byla dlouhá. První komerčně vyráběné papí-
rové sáčky se objevily v Anglii v polovině 19. století, ale trvalo 
ještě řadu desetiletí, než byl objeven způsob úpravy povrchu 
papíru tak, aby mohl být použit pro balení tekutiny a mohl se 
tak postupně stát adekvátní, fl exibilní variantou k používa-
nému těžšímu sklu nebo plechu. První dostupný popis balení 
mléka do papírového kartonu je z roku 1908 v knize dr. Win-
slowa, uvádějící pokus realizovaný v Los Angeles o dva roky 
dříve, který ještě nezaznamenal žádný úspěch. Ve dvacátých 
letech minulého století je již evidováno ve Spojených státech 

deset výrobců papírového obalu na mléko s voskovaným po-
vrchem. Většímu rozšíření bránila skutečnost, že kartonový 
obal byl dodáván hotový jako „papírová láhev“ a po naplnění 
byl jen uzavřen. Nevýhodu přepravy lehkých, ale objemných 
obalů vyřešil patent Johna Van Wormera z roku 1915 z Tole-
da v Ohiu v USA, který vycházel z principu složeného vos-
kovaného papíru tvarovaného a podélně uzavřeného tak, aby 
po dodání do mlékáren byl na plnicím stroji vytvarován, bylo 
uzavřeno dno a po naplnění byl obal defi nitivně uzavřen. Ten-
to patent (obr. 1) se stal základem obalového systému Pure-
Pak®, kartonového obalu se stříškou (gable top carton), nos-
ným výrobním programem společnosti Elopak.

V roce 1928 zakou-
pila patent od Johna Van 
Wormera společnost 
American Paper Bottle 
Company, která zadala vý-
robu strojů specializova-
nému výrobci společnosti
Ex-Cell-O. Ta následně 
samostatně převzala vý-
voj a výrobu. První stro-
je pro plnění do karto-
nového obalu Pure-Pak® 
instalovala Ex-Cell-O na 
přelomu let 1936 a 1937 
a nastartovala rychlý růst 
obliby kartonu pro balení 
mléka.

O počáteční úspěch 
nového typu obalů v Ev-
ropě se zasloužily přede-
vším po druhé světové 
válce americké vojenské 
síly umístěné na území 

západní Evropy. Tisíce vojáků vyžadovaly a následně oceňo-
valy příděl mléka v obale, na který byly zvyklí. V roce 1956 
měla společnost Ex-Cell-O v Evropě jen dva licenční distribu-
tory systému Pure-Pak®. Norský inženýr Christian A. Johan-
sen vycítil příležitost a získal od společnosti Ex-Cell-O licenci 
na výrobu obalů Pure-Pak® pro Evropu a práva na distribu-
ci plnicích strojů. Investora pro svůj projekt nalezl v Johanu 
H. Andresenovi, majiteli Tiedemanns Tobaksfabrikk v Oslu. 
Dne 11. února 1957 byla formálně založena společnost Elo-
pak (European Licence of Pure-Pak) v norském městě Spik-
kestad. Úspěch byl jednoznačný, za deset roků po založení 
společnosti 39 velkých norských mlékáren plnilo mléko do 
kartonů Pure-Pak®. V 60. letech minulého století nastal čas 
pro expanzi za hranice Norska. 

V této době se na trhu zviditelnil také hlavní konkurent 
Elopaku − švédská společnost Tetra Pak − se svým obalem 
tvaru „čtyřstěnu“, tetraedr, který dal společnosti název. Tet-
ra Pak zařadil do své výroby v roce 1967 karton nazvaný Te-
tra Rex, obdobu oblíbeného obalového kartonu se stříškou 
Pure-Pak®. Snaha konkurence o upevnění pozic se vyhro-
tila až v pověstnou „švédskou válku mléka“ zahrnující me-
diální boje a soudní pře. Přesto vysoká obliba mléka v oba-
lech Pure-Pak® ve Švédsku a tlak spotřebitelů docílil toho, že 
jsou zde nápoje v obalech Pure-Pak® stále oblíbeny, vyráběny, 
distribuovány a prodávány. Elopak si k roku 2007 ve Švéd-
sku drží zhruba 30 % tržního podílu. V evropském měřítku 
je Elopak leaderem v segmentu balení čerstvého pasterova-
ného mléka a čerstvých džusů do kartonových obalů, k če-
muž přispěla také koupě celé obalové divize od společnosti 
Ex-Cell-O v roce 1987 včetně celosvětových práv na značku 
Pure-Pak® (obr. 2).

Obr. 1    Patent Johna Van 
Wormera z roku 1915
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Obr. 2    Plnicí stroj Elopak® E-PS120UCSC (výkon 12 000 ks 
kartonů Pure-Pak®/hod)

V čem spočívá atraktivnost nápojového kartonu pro 
výrobce a spotřebitele v současnosti a jednoho z této rodiny 
obalů obzvláště, obalu charakteristického svým tvarem kar-
tonu se stříškou (Pure-Pak®)? Proč si udržuje významnou 
pozici v období pronikání plastových obalů a v záplavě novi-
nek z různých materiálů a tvarů? Jednoduše proto, že splňu-
je všechna důležitá kritéria na kvalitní, bezpečný, praktický 
a k životnímu prostředí ohleduplný obal. 

Nápojový karton splňuje kritéria pro fyzickou ochranu 
potraviny. Papírový karton laminovaný polyethylenem pro 
aplikace na čerstvé mléko, čerstvé tekuté mlékárenské výrob-
ky, čerstvé džusy a nektary je dostatečně pevný a odolný vůči 
okolním vlivům nastávajícím při plnění, skupinovém balení, 
skladování, dopravě a při prodeji výrobků. Tyto vlastnosti si 
zachoval i při výrazné redukci hmotnosti na plošnou jednot-
ku dosaženou aplikací výzkumu a vývoje na technologii výro-
by papírového základu (paper board) pro nápojové kartony. 
Současný karton Pure-Pak pro jednolitrový obal na čers-
tvé mléko váží necelých 28 g, zatímco v roce 1960 byla jeho 
hmotnost 36 g.

Nápojový karton se vyznačuje vynikajícími bariérový-
mi vlastnostmi. Chrání bezpečně výrobek před mikrobiální 
kontaminací, možným negativním působením kyslíku, svět-
la, čímž přispívá k udržení čerstvosti a trvanlivosti výrob-
ků. U výrobků s prodlouženou a dlouhou trvanlivostí (vyso-
kotepelně ošetřená mléka a nápoje, plněné technologiemi
ultra-clean nebo asepticky) jsou bariérové vlastnosti papíro-
vého kartonu vylepšeny přidáním tenké vrstvy hliníku nebo 
nově stále častěji ekologicky vhodnějším speciálním plastem 
(např. EVOH). Nápojový karton ve srovnání s plastovými 
materiály (PE sáčky, PET a HDPE láhve) zaručuje prakticky 
100% ochranu před účinkem světla, zvláště jeho UV-složkou 
(300–400 nm), působící snížení nutriční hodnoty u mléká-
renských výrobků degradací cenných vitaminů B2, A, a C a ke 
zhoršení chuti mléka reakcí aminokyselin s lipidy při působe-
ní světla a aktivního kyslíku ve výrobku.

Obal je obecně vnímán jako důležitá součást prezenta-
ce výrobku, jeho marketingu. Nápojový karton představuje 
velkou plochou čtyř stran ideální prostředí pro komunika-
ci se spotřebitelem, poskytuje dostatečný prostor pro dobře 
čitelné umístění údajů o výrobku předepsaných legislativou. 
Plocha svislých stran obalu plně využitelná pro kvalitní tisk 
(billboard effect) je u kartonu se stříškou Pure-Pak® ještě na-
víc doplněna dvěma šikmými plochami stříšky obalu, ideální-
mi jako nosič signální informace, loga či brandu výrobku ke 
zvýšení přitažlivosti pro kupujícího. Při vhodném grafi ckém 
zpracování designu obalu je možné část povrchu obalu vy-

užít jako reklamní médium, což je u velkých výrobců častá 
praxe k udržení dlouhodobé zákaznické pozornosti a loajali-
ty. 

V oblasti inovace obalového systému Pure-Pak® se Elo-
pak zaměřil na ovlivnění pozornosti spotřebitele, vytvoření 
racionální i emocionální vazby k produktu, na možnost dife-
renciace výrobku, dosažení prémiové pozice na trhu s atribu-
ty vynikající chuti, čerstvosti, atraktivního vzhledu a celkové 
spotřebitelské spokojenosti s obalem (convenience). Samo-
zřejmostí se během poslední dekády stal u nápojového karto-
nu Pure-Pak® kvalitní šroubovací uzávěr, který vyniká jedno-
duchostí a funkční spolehlivostí. Určený zprvu pro segment 
vysoce kvalitních čerstvých džusů (např. značky Tropicana) 
je běžně používán pro mléko a tekuté mlékárenské výrobky, 
nektary, u aplikací nápojového kartonu pro balení vína, rost-
linných olejů nebo vody. Příklady inovovaných obalů Pure-
Pak® uvedených na trh pod názvem Pure-Pak Curve®, Dia-
mond Pure-Pak® a Slim® jsou na obrázcích 3 až 6. Obal Slim® 

určený pro aseptické plnění prémiových značek trvanlivých 
džusů štíhlým tvarem s elegantní křivkou na boku zesiluje vi-
ditelnost a přitažlivost v regálovém prodeji, nabízí všechny 
funkční výhody kartonového obalu, navíc odlišení od konku-
rence a dosažení výhodné cenové pozice. Je určen pro výrob-
ky zaměřené na moderní, zdravý, aktivní životní styl, kontro-
lu tělesné váhy, na wellness, fi tness segment.

Nápojový karton splňuje bez výhrady také další kritéria 
optimálního obalu. Mezi ně patří nerozbitnost, rozměrová 
fl exibilita, bezpečnost, výhodnost v distribučních kanálech 
a logistice. Flexibilita velikosti obalu je u kartonu Pure-Pak® 
a jeho inovovaných variant zvláště zřejmá v tom, že na jed-
nom plnicím stroji lze plnit 3 až 5 objemů (v řadě obalů

   Obr. 5   Diamond Pure-Pak®                  Obr. 6   Slim®  Obr. 6   Slim®

Obr. 3   Pure-Pak® Classic           Obr. 4   Pure-Pak Curve®
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standard od 0,25 l až 1,0 l, v řadě mini od 200 ml až do 500 
ml). Obaly o malých objemech nabývají na významu v souvis-
losti s trendy početnějšího výskytu jednočlenných domácnos-
tí, stravovacího trendu nazývaného snacking (5 až 6 menších 
jídel za den z malých obalů – portion packs) nebo s demogra-
fi ckým vývojem populace – více než jedna třetina obyvatel-
stva Evropy bude v roce 2010 starší než 55 let.

Z hlediska bezpečnosti nápojového kartonu je důleži-
tá okamžitá identifi kace neporušenosti obalu, u uzávěrů do-
dávaných k obalům Pure-Pak® to platí bez výjimky, že jsou 
opatřeny zajišťovacím kroužkem signalizujícím neporušený 
uzávěr. V distribuci zvýhodňuje nápojový karton čtvercová 
základna oproti lahvím lepším využitím prostoru při dopra-
vě a skladování. 

Jako posledním uvedeným, ale na významu dramatic-
ky nabývajícím kritériem při posuzování kvality nápojového 
kartonu a při rozhodování o jeho volbě při balení tekutých po-
travin bude vliv obalu na životní prostředí. Proto si zaslouží 
více pozornosti také v tomto příspěvku. 

Obaly a odpad vznikající jejich použitím se staly častým 
tématem debat na nejrůznějších úrovních, obalový průmysl
se stával cílem jak pro ekologické aktivisty, tak pro politiky 
v souvislosti se skleníkovým efektem a problematikou glo-
bálního oteplování. Kritika se logicky nevyhnula ani maso-
vě rozšířenému používání nápojových kartonů, jejichž denní 
prodej ve světě dosahuje hodnoty téměř miliardy kusů a spo-
třeba roste s tím, jak se zvyšuje podíl balení do malých ob-
jemů (portion packs) a ekonomická síla velkých regionů, 
např. v Asii a v Jižní Americe. Tento vývoj přispěl k obavám 
o významných dopadech na životní prostředí. Alternativou 
k nápojovému kartonu se může jevit rychlý nárůst používá-
ní plastových lahví (HDPE, PET) v potravinářském průmys-
lu zaznamenaný v 80. letech ve světě a o dekádu později také 
v našich domácích podmínkách. Plastové obaly jsou vyráběny 
z ropy, v průběhu svého životního cyklu dodávají oxid uhliči-
tý do prostředí. Zde je první kontrast s nápojovým kartonem: 
karton je vyráběn z přibližně 80 % z celulózových vláken zís-
kaných šetrnou chemickou separací z dřevní hmoty. Zásad-
ní rozdíl je v tom, že dřevo ze stromů je součástí přírodního 
cyklu oxidu uhličitého. A je na rozdíl od ropy obnovitelným 
přírodním zdrojem. Stromy používané na výrobu nápojových 
kartonů jsou získávány ze severských lesů, převažují měkké 
jehličnany a bříza, těžba podléhá přísným pravidlům ekolo-
gicky řízeného, odpovědného lesnictví při zachování lesní bi-
odiverzity a obnovy lesa podle pravidla, že přírůstek je vždy 
vyšší než těžba. Dodavatelé papírového boardu pro výrobu 
nápojových kartonů Pure-Pak® se striktně řídí pravidly udrži-
telného rozvoje lesnictví a jsou certifi kováni u Pan European 
Forest Certifi cation, Forest Stewardship Council nebo Forest 
Sustainable Initiative. 

Významným faktorem hodnocení a porovnání obalo-
vých systémů z hlediska vztahu k životnímu prostředí je otáz-
ka obalu jako odpadu, především snižování množství odpa-
du  (snižování hmotnosti obalu), úroveň recyklace, zpětného 
získávání energie a vliv na životní prostředí v případě ulo-
žení na skládku. Nápojový karton vychází ze srovnávacích 
studií jako velmi přátelský, ohleduplný k životnímu prostře-
dí (environmental friendly packaging). Nápojový karton je 
100% recyklovatelný. Vzhledem k tomu, že je vyráběn vý-
hradně z kvalitní, poprvé použité celulózy (virgin fi bre), je 
vyhledávanou druhotnou surovinou pro další zpracování na 
obalové lepenky, kartonáž, papír, stavební deskový mate-
riál a podobně. V Evropě je nyní 60 % nápojových kartonů 
z odpadu zpracováno na nové papírové výrobky nebo využi-
to jako zdroj energie ve spalovnách. Vývoj směřující k sníže-
ní hmotnosti, jak již bylo uvedeno výše na příkladu kartonu 

Pure-Pak®, znamená také snížení spotřeby paliv při dopravě. 
Se zvyšujícím se zájmem spotřebitelů o problematiku 

globálního oteplování se vstřícný postoj k ochraně životního 
prostředí stává předmětem konkurence na trhu. Obchodníci 
si povšimli této reakce spotřebitelů dříve než výrobci mléka 
a nápojů a zareagovali poskytováním informací o výrobcích 
a obalech, které co nejnižší měrou přispívají ke zvyšování 
emisí oxidu uhličitého. Nástrojem k takovému posuzování je 
měření uhlíkové stopy (carbon footprint).

Uhlíková stopa je měřítkem vlivu lidských aktivit na 
životní prostředí, zejména změny klimatu. Vztahuje se na 
množství skleníkových plynů vyprodukovaných v průběhu 
každodenní činnosti, při výrobě, využíváním služeb, spalová-
ním fosilních paliv na výrobu elektřiny, topení, k dopravě atd. 
Může se vyjadřovat jako součet produkce těchto plynů čin-
ností jednotlivce, fi rmy nebo za životní cyklus výrobku jako 
ekvivalent vyprodukovaného oxidu uhličitého v hmotnost-
ních jednotkách na uvedenou entitu (www.carbonfootprint.
com). První výrobci uvádějící uhlíkovou stopu výrobku se ob-
jevily v roce 2007 ve Velké Británii a jejich počet roste. Průz-
kumy totiž prokázaly, že informace o uhlíkové stopě výrobku 
ovlivňuje stále významnější počet spotřebitelů při nákupním 
rozhodování ve prospěch výrobků s nízkou hodnotou uhlíko-
vé stopy. Mezi nejaktivnější obchodní řetězce v tomto směru 
patří společnost Tesco, která oznámila záměr snížit svou uh-
líkovou stopu do roku 2020 o 50 %.

Studie zabývající se porovnáním dopadů různých dru-
hů obalů v průběhu jejich životního cyklu na životní prostředí 
a srovnání hodnot uhlíkových stop výrobků jednoznačně pro-
kázaly přednosti nápojového kartonu. Srovnání průměrných 
hodnot uhlíkové stopy vyjádřené v gramech oxidu uhličitého 
na některé běžně používané obaly objemu 1 litr jsou shrnuty 
v tabulce. Nápojový karton na čerstvé mléko přispívá k emi-
sím oxidu uhličitého jednou pětinou ve srovnání např. s láhví 
vyrobenou z PET nebo polyethylenu. 

Tabulka:   Uhlíková stopa obalů

Obal
Emise oxidu 

uhličitého
( g/obal 1 litr)

Pure-Pak ® (pro čerstvé mléko) 30,7
Pure-Pak® s uzávěrem (pro čerstvé mléko) 38,7
Pure-Pak® (aseptické aplikace, 
s hliníkovou fólií) 57,5

Pure-Pak® s uzávěrem 
(aseptické aplikace, s hliníkovou fólií) 65,5

Láhev PET 150−220
Láhev PET (50 % recyklovaný materiál) 100
Láhev HDPE 100−150

Společnost Elopak navazuje na dlouholetý zodpověd-
ný přístup k otázkám ochrany životního prostředí vyjádřený 
mj. aktivní účastí v organizaci založené předními světovými 
výrobci nápojových kartonů Alliance for Beverage Cartons 
and Environment (ACE, www.beveragecarton.eu). V břez-
nu 2008 podepsal Elopak důležitou smlouvu o partnerství 
s World Wide Fund for Nature (WWF) v Norsku. Hlavním 
cílem partnerství pro Elopak a WWF je dosáhnout prostřed-
nictvím společného úsilí snížení emisí oxidu uhličitého. Elo-
pak se zavazuje snížit produkci oxidu uhličitého při svých vý-
robních aktivitách o 15 % v roce 2010. WWF bude sledovat 
a ověřovat úsilí Elopak při dosažení tohoto cíle. Jedná se o tří-
letou partnerskou smlouvu, která je první tohoto druhu v his-
torii společnosti Elopak. �
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Makro víno roku 2008
přineslo poprvé dvě kategorie

– oběma kraluje Rulandské bílé

Milovníci dobrého vína již dobře vědí, že každoročně v září 
představuje odborná porota v čele s profesorem Krau-

sem ta nejlepší česká a moravská vína v rámci soutěže Makro
víno roku. V letošním roce došlo k významné změně, a to 
k rozšíření soutěže na dvě kategorie. V kategorii suchých vín 
bylo oceněno 10 nejlepších vín, kategorie vín ostatních při-
nesla ocenění 5 vínům – všechna tato vína jsou nyní součás-
tí sortimentu každé z 12 velkoobchodních prodejen Makro 
Cash & Carry ČR.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo na 109 vzorků 
od 21 výrobců z celé České republiky, což je o 25 vzorků více 
oproti předchozímu roku. Největší novinkou letošního roční-
ku je však rozdělení soutěže na dvě kategorie, které reaguje 
především na stále rostoucí tuzemskou nabídku vín se zbyt-
kovým cukrem. Do této kategorie patří vína polosuchá, polo-
sladká a sladká. 

Pro bližší osvětlení nového uspořádání soutěže jsme 
se obrátili na Iva Dvořáka, hlavního sommeliéra společnos-
ti Makro Cash & Carry: „Důvodem této změny je především 
fakt, že při srovnatelné kvalitě sladká vína při hodnocení obec-
ně dosahují vyšších bodových hodnot. My tímto krokem chce-
me poskytnout šanci suchým vínům, která jsou vhodnější pro 

každodenní konzumaci, jako ideální doprovod k jídlu. Zároveň 
z dietologického hlediska přísun energie je u suchých vín niž-
ší, což nahrává současným moderním trendům životosprávy. 
Sladká vína jsou speciální kategorií, jejichž popularita mezi 
milovníky vín stoupá, takže si vlastní samostatnou kategorii 
zaslouží. Rozdělení celé soutěže do dvou kategorií je velmi po-
zitivně hodnoceno výrobci a také usnadní a zpřehlední výběr 
našim zákazníkům.“ 

Pro zajištění objektivity a té nejvyšší úrovně již tradič-
ně soutěž probíhá pod záštitou nejuznávanějšího vinařského 
odborníka v České republice, prof. Ing. Viléma Krause, CSc. 
Také letos předsedal sedmičlenné degustační komisi, v níž 
se sešli nejrenomovanější sommeliéři Čech a Moravy. Právě 
pana profesora Krause jsme se zeptali, čím byl letošní šestý 
ročník specifi cký: „Na vybraných vínech bylo možné zazname-
nat hlavně pokrok v technologickém procesu výroby vín u nás. 
Potěšil mě nárůst počtu vín přihlášených do soutěže, nejvíce 
bylo přihlášeno vín suchých, a to i červených, jejichž jakost neu-
stále stoupá. Kvalita našich vín roste rok od roku vlivem správ-
ně usměrňovaného množství sklízených hroznů i s rostoucími 
investicemi do výrobních kapacit a technologií.“

A jak je to s osobními tipy prof. Krause na letos ohod-
nocená vína?  „V každém roce se objeví vína zvláště zajímavá. 
Ale mezi 15 vybranými víny si každý milovník vína určitě vy-
bere pro danou situaci vhodné a jemu nejmilejší. Přes vysoké 
bodové hodnocení byl rozdíl mezi prvním a desátým vínem na-
tolik malý, že všechna tato ohodnocená vína lze s klidným svě-
domím označit za vína špičkové kvality. Pro mě osobně bylo vý-
jimečné Rulandské bílé, pozdní sběr z Vinných sklepů Valtice, 
pozdní sběr odrůdy Cabernet Sauvignon od Vinselektu Mich-
lovský a nakonec výběr z bobulí Tramínu červeného, jehož vý-
robcem je ZNOVÍN Znojmo.“ �
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�   Od 18. do 20. listopadu 2008 se koná druhý veletrh
oils+fats – Mezinárodní odborný veletrh pro výrobu 
a další zpracování olejů a tuků z obnovitelných zdrojů.

�   Při premiéře v roce 2007 jsme mohli přivítat 69 před-
ních podnikatelů z oboru a 1 100 odborných návštěvní-
ků z 58 zemí. 

�   Provedená anketa potvrdila vysokou odbornost návštěv-
níků veletrhu oils+fats. 

Od 18. do 20. listopadu 2008 si mohou zájemci z řad exper-
tů z tukového a olejového průmyslu ve veletržním centru 

M, O, C na druhém oborovém veletrhu oils+fats – Mezinárod-
ní veletrh pro výrobu a další zpracování olejů a tuků z obnovi-
telných surovin – vyměnit informace o aktuálních trendech, 
nejnovějších technologiích a navázat nová obchodní spojení.

Premiérou v roce 2007, na které jsme mohli přivítat 
69 vůdčích podnikatelů ze 14 zemí a 1 100 odborných ná-
vštěvníků z 58 zemí, se Veletrhům Mnichov podařilo úspěš-
ně etablovat na trhu jediný mezinárodní oborový veletrh vě-
novaný průmyslu olejů a tuků. To se odráží i ve veletržním 
průzkumu, který byl proveden nezávislou agenturou pro vý-
zkum trhu forschungplus: 

93 procent vystavovatelů hodnotí kvalitu a odbornost 
návštěvníků veletrhu oils+fats známkami „výborná“ až „dob-
rá“. Lze z toho odvodit, že 87 procent návštěvníků disponuje 
rozhodovacími pravomocemi ve své fi rmě, 49 procent z nich 
má určující vliv na chod fi rmy. 

Díky provedenému průzkumu byla prokázána vysoká 
spokojenost vystavovatelů s premiérovým veletrhem: 96 pro-

cent vystavovatelů by veletrh oils+fats doporučilo dál a stejný 
počet z nich by se opakovaně tohoto veletrhu zúčastnil. 

Norbert Bargmann, ředitel společnosti Messe Mün-
chen, zdůrazňuje: „S 49procentním podílem zahraničních 
návštěvníků měl veletrh oils+fats v mezinárodním měřítku 
přesvědčivý úspěch. Těší nás, že naše premiéra byla oborem 
samotným tak dobře přijata.“

Veletrhem oils+fats v roce 2007 dostal rostoucí trh prů-
myslu olejů a tuků nový mezinárodní odborný veletrh. Oleje 
a tuky z obnovitelných zdrojů – lhostejno zda jako potraviny, 
palivo nebo výchozí látky pro výrobu rozličných produktů – 
tvoří stále rostoucí trh, jehož význam vzrůstá kontinuálně se 
stále aktuálnějším nedostatkem surovinových zdrojů. 

V pořádání veletrhu oils+fats spojuje společnost Messe 
München nezbytnou kompetenci a ekonomické know-how 
tak, aby mohla tukovému a olejovému průmyslu i v tomto 
roce nabídnout optimální fórum. 

Další informace naleznete na:
www.oils-and-fats.com 

O veletrhu oils+fats 2008

Odborný veletrh oils+fats se koná od 18. do 20. listopa-
du 2008 v M,O,C-Veletržním centru. Je jediným mezinárod-
ním oborovým veletrhem B2B pro výrobu a další zpracování 
olejů a tuků z obnovitelných zdrojů. Dozvíme se zde o aktuál-
ních trendech z oblasti surovin, pomocných látek, zpracová-
ní až po zabezpečení kvality, balení a logistiku a budeme mít 
možnost se informovat o nejnovějším technologickém vývo-
ji. Toto vše činí veletrh oils+fats důležitým místem setkání 
pro experty a odborníky s rozhodovací pravomocí z tukového 
a olejového průmyslu. Ing. Jaroslav Vondruška

�

Oborový veletrhOborový veletrh
tukového a olejového průmyslu  tukového a olejového průmyslu  

v Mnichověv Mnichově
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Objednejte si vstupenky 

již nyní, a ušetřete až 

60% z ceny: 

www.oils-and-fats.com

Veletrh oils+fats je jedinou 
mezinárodní odbornou akcí pro 
výrobu a zpracování olejů, tuků 
a maziv z obnovitelných zdrojů
s koncentrovanou nabídkou řešení 
pro praxi. Tato jedinečná evropská 
platforma oboru se ovšem 
neomezuje pouze na nabídku 
produktů a služeb, nýbrž přináší 
také aktuální trendy 
a informuje o nejnovějším 
technologickém vývoji. 
Toto vše činí z veletrhu oils+fats 
nejdůležitější oborové setkání pro 
experty a vedoucí pracovníky z 
olejářského a tukového průmyslu.

Mezinárodní odborný 
veletrh pro výrobu 
a zpracování olejů, tuků 
a maziv vyrobených 
z obnovitelných zdrojů

18.–20. listopadu 2008

M,O,C, Mnichov

Podporováno

Messe München GmbH
M,O,C,
Lilienthalallee 40
80939 Mnichov
Německo
info@oils-and-fats.com

Informace pro návštěvníky,
ubytování, zájezdy
EXPO-Consult + Service
Tel./Fax 545 176 159
info@expocs.cz
www.expocs.cz

Brenntag CR s. r. o.
Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9

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

Firma Brenntag CR s. r. o. si dovoluje nabídnout
z bohaté škály potravinářských aditiv následující:

NOVINKA:
Nově také exklusivně v ČR nabízíme

originální sladidlo sukralózu SPLENDA®.

� Aromata GIVAUDAN
� Bio škroby
� Bio tekuté glukózové sirupy
�  Bio maltodextriny

a sušené sirupy
� Bio slady a sladové výtažky
� Bio lepek
� Enzymy
 �   Pivovarnické
 �   Lihovarnické
 �   Zpracování ovoce
 �   Pekařské
� Přírodní barviva 
� Glukózové sirupy tekuté
 �    Glukózovo-fruktózové (izoglukóza) – náhrada cukru
 �    Glukózové sirupy  s obsahem fruktózy do 9% – F9
 �   Škrobové sirupy
 �   Tekutá dextrosa
�  Karamel – tekutý, krystalický, aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza
� Krystalická fruktóza
� Lecithin – práškový i tekutý
 �   sojový
 �   řepkový
 �   slunečnicový
� Maltodextriny
� Modifikované kukuřičné škroby
 �   za tepla rozpustné
 �   instantní
 �   instantní granulované
�  Nativní kukuřičný

a pšeničný škrob
� Sušené glukózové sirupy
� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 �   demineralizovaná 
 �   delaktózovaná 
� Sorbitol
 �   tekutý
 �   práškový
�  Speciální mouky tepelně upravené zahušťující za studena

(pšeničná, kukuřičná, rýžová)
�  Vitamíny, minerální látky (jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny
 �    rozpustné (inulín,  polydextróza)
�  Vonné látky – vanilin, ethylvanilin, sušený kokosový creamer
�  Zahušťovadla a stabilizátory

– směsi
 �   Želatina
 �   guarová guma
 �   xanthan
 �   karagenany
 �   arabská guma
 �   moučka ze svatojánského chleba – LBG
 �   pektiny
 �   mikrokrystalická celulóza
 �    celulózová guma – karboxymethylcelulóza – CMC
 �   agar
 �    methylcelulosa

a hydroxypropylmethylcelulosa – METHOCEL
� Oleoresiny tekuté a na nosiči 
� Rostlinné extrakty 
�  Omega 3 mastné kyseliny, CLA, fytosteroly
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V současné době již všichni velice dobře známe národní 
značku kvality Klasa, která označuje prvotřídní tuzemské 

potraviny a garantuje zákazníkovi, že jsou mu nabízeny sku-
tečně kvalitní potraviny v porovnání s ostatními potravinami. 
A právě tímto oceněním se mohou pochlubit všechny fritova-
né produkty značky Schneider, do které patří – Masové kar-
banátky, Masové karbanátky mini, Masové čevapčiči, Kuře-
cí řízek, Kuřecí nugetky, Kuřecí kuličky se šunkou a sýrem 
a Kuřecí Cordon Blue. 

Celá tato řada zaujala na trhu významné 
místo, neboť se díky své snadné a rychlé přípra-
vě stala u spotřebitelů vyhledávaným produktem. 
Při dnešním hektickém životním stylu ocení tyto 
výrobky téměř každý, od svobodného muže až 
po ženu v domácnosti. Velmi rozmanitá nabíd-
ka uspokojí téměř každého zákazníka, ať se roz-
hodne pro tradiční český karbanátek nebo kuře-
cí kuličky či Cordon Blue. Aby společnost mohla 
nabídnout tyto produkty a uspokojit stále rostou-
cí požadavky trhu, musela investovat do nových 
technologií, tzn. speciální linky včetně všech zaří-
zení umožňující náročnou výrobu těchto produk-
tů. Gramáž výrobků se pohybuje v rozmezí 200–500 g. V le-
tošním roce se celá řada objevila na trhu v novém moderním 
designu. Při tvorbě designu byl kladen důraz především na 
jednotný vzhled, který bude charakteristický pouze pro tuto 
řadu, bude výrazný a moderní. Toto vše se společnosti jistě 
podařilo. V současné době se na trhu objevily nové příchu-
tě fritovaných výrobků řady Schneider, např. Pikant, Mexico 
atd., které jistě stojí za ochutnání. Na období před Vánoce-
mi se pak připravují různé promoční akce podporující prodej 
této řady např. balení 5 + 1 zdarma, ochutnávky v místě pro-
deje atd. 

Společnost získala včetně oceněných výrobků fritova-

cí řady již 57 Klas, což skutečně dosvědčuje vysokou kvalitu 
produktů značky Schneider (Cikánský šál, Masové karbanát-
ky, Pražská šunka, Grilovací tyčinky se sýrem, Grilovací ty-
činky masové, Grilovací tyčinky s pepřem, Grilovací tyčinky 
Barbecue, Šunkový salám, Špekáčky, Junior, Šunka Gyros, 
Vysočina, Anglická slanina, Anglická slanina speciál, Dušená 
šunka, Gothaj, Masové čevapčiči, Bavorská sekaná, Jemná 
sekaná, Šunkové párky, Selský salám, Párky s nivou, Vídeň-
ské párky extra, Masová sekaná, Lyonský salám, Mandlo-

vá paštika, Kuřecí řízek, Kuřecí nugetky, Kuřecí 
kuličky se šunkou a sýrem, Kuřecí Cordon Blue, 
Grilovací kuřecí párek se sýrem a slaninou, Ját-
rovka, Francouzská paštika, Debrecínské párky, 
Frankfurtské párky, Kuřecí párky, Kuřecí klobása 
se sýrem, Karbanátky mini, Čabajková pomazán-
ka, Vepřová kýta bez kosti, Hovězí zadní, Kuřecí 
šunka Fitness, Vepřová šunka Fitness, Párky ex-
tra Fitness, Výběrová šunka, Selské uzené maso, 
Vepřové kostky na guláš, Hovězí kostky na guláš, 
Eso párky skopové střívko, Mleté polotovar, Spiš-
ské párky, Královská šunka, Turistická pomazán-
ka, Čardášová pomazánka, Junior Párečky, Bio 

šunka, Bio Frankfurtský párek). 
Výrobky Bio šunka a Bio Frankfurtský párek řady 

Schneider Vita Natura získaly ocenění Klasa na letošní vý-
stavě Země živitelka, kde byly certifi káty slavnostně předá-
ny ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem. Bio šunka 
navíc získala ocenění Zlatý Klas. Soutěž Zlatý Klas každoroč-
ně vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR, hodnotící kritéria 
soutěže jsou též velmi přísná, a proto si společnost všech výše 
uvedených ocenění velice váží a věří, že počet ocenění ještě 
více rozšíří.

www.schneider-group.cz �

Speciální řada fritovaných výrobků
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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: jan.tuma@aarhuskarlshamn.cz,  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



57
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

8
m a r k e t i n g

Podlahový
systém UCRETE®

MARTIN MRŠTNÝ,
PRODUKTOVÝ MANAŽER,

PODLAHOVÉ SYSTÉMY UCRETE®

BASF STAVEBNÍ HMOTY
ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o., CHRUDIM

Nová mlékárna (foto leden 2006) 

Výstavba nové mlékárny MILTRA B
v Městečku Trnávce

Stávající výrobní prostory byly pro významného výrobce 
tvrdých sýrů MILTRA B nevyhovující. A to jak z hlediska 

kapacitních, kdy poptávka trhu po výrobcích MILTRA B se 
stále zvyšuje, tak z hlediska hygieny provozu. Vedení mlékár-
ny MILTRA B se tedy rozhodlo pro investici velkého rozsahu, 
která zajistí řešení těchto problémů a umožní fi rmě vstoupit 
na trhy, které vysoké nároky na kvalitu a čistotu výroby vyža-
dují. 

Výstavba nového závodu probíhala na naše české pod-
mínky nezvykle dlouhou dobu. A to téměř 2 roky, kdy se neu-
stálými změnami technologie a její dispozice postupně změ-
nila kompletní vnitřní dispozice stavby. Ve svém důsledku 
však relativně dlouhá doba realizace stavby měla pozitivní 
vliv nejen na stavbu samotnou, ale i na modernizaci výroby. 
Stavební technologie se neustále vyvíjejí a to samozřejmě pla-
tí i o technologii výroby. A tak byl dostatečný čas na to, aby 
se všechny stavební detaily precizně řešily. Vzniklo tak vysoce 
moderní dílo, které se bezesporu řadí k nejmodernějším mlé-
kárnám v Evropě. 

Mlékárenský provoz klade na průmyslovou podlahu ty 
nejvyšší nároky na její odolnost. Provoz je neustále mokrý a je 
zatěžován chemicky syrovátkou a čistícími systémy užíva-
nými v potravinářství. Podlaha je stále zatěžována cyklickou 
změnou teploty, tzv. „teplotním šokem“. 

Vše začíná před realizací kvalitní projektovou přípra-
vou, aby se vše neřešilo hekticky během realizace. Řešení 
detailů bez ústupků vycházejících z dlouholetých zkušenos-

tí při realizaci podobných prostorů. Vždyť právě podlaha je 
jedna z nejdůležitějších částí stavby. Na funkčnosti podla-
hy je závislý provoz a její nefunkčnost a případná destrukce 
v budoucnu je důvodem pro orgány statní správy k uzavření 
provozu. Podlaha v takovém provoze proto musí splňovat ty 
nejvyšší nároky a odolávat tomu nejtěžšímu provoznímu za-
tížení. 

 

Realizace podlahy

Požadavky investora:
� Vodonepropustnost
� Chemická odolnost
� Mechanická odolnost – pojezd manipulačních vozíků
� Odolnost teplotnímu šoku do +70 oC
� Nízký modul pružnosti 
� Odolnost proti obrusu
� Protiskluznost
� Dobrá čistitelnost
� Atesty pro potravinářský průmysl
� Rychlá opravitelnost podlahy

Tyto požadavky splňuje bezezbytku podlahový systém 
UCRETE® UD200. Tento systém byl navržen pro realiza-
ci podlahy a od počátku byly řešeny veškeré detaily. Celko-
vé spádování plochy k zajištění odvodu vody a médií do od-
vodnění. Bylo řešeno napojení podlahy na stěnu přes fabion 
a odtokové žlaby byly celoplošně povlakovány systémem
UCRETE®. Toto povlakování žlabů je jedinečná a vysoce 
funkční technologie, která zajišťuje nepřerušený povrch pod-
lahového systému nejen v ploše, ale právě i v místě odvodně-
ní plochy. Vše bylo detailně popsáno a řešeno ještě před za-
početím prací. 

Na připraveném podkladním betonu bylo nutno vyspá-
dovat podlahu do systému odvodnění potěrovými betony. Vy-
spádování bylo provedeno potěrovým betonem třídy C 30/37 
do spojovacího můstku PCI-Repahaft, který zajišťuje bezdu-
tinové spojení s podkladním betonem. 

Aplikace UCRETE® UD200

Aplikaci podlahových systémů UCRETE® mohou pro-
vádět pouze certifi kované a námi proškolené podlahářské fi r-
my. Tím je zajištěna kvalita pokládky a splnění všech poža-
davků pro aplikaci. 

Realizace podlahy byla významně urychlena. To umož-
ňuje vlastnost systému UCRETE® ho aplikovat na 7 dní sta-
rý beton. Možnost aplikace podlahových systémů UCRETE® 
na takto mladý beton a na vlhké podklady je neocenitelná ne-
jen u novostaveb, ale i v případě rekonstrukcí, kdy za provozu 
nebo při krátké odstávce výroby je nutno podlahu vyspravit 
nebo rekonstruovat. 

V podkladní betonové vrstvě byly vytvarovány odtokové 
žlaby s provedením zámků na horní hraně žlabu. Zámek za-
jistil kotvení podlahového systému a zároveň vytvořil plochu 
pro osazení nerezové mřížky. Žlaby byly vytvarovány tak, aby 
tvořily podkladní vrstvu pro povlakování podlahovým systé-
mem UCRETE®. 

Celá plocha se otryskala z důvodu odstranění cemento-
vého šlemu z povrchu betonového podkladu. Poté bylo nut-
no vyřezat kolem dilatací, kolem každého pracovního záběru, 
odtokových žlabů, pracovních spár a po celém obvodu kotvící 
drážky, které mají za úkol nejen kvalitně zakotvit podlahu, ale 
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zároveň plní funkci jakési přehrady, která zabraňuje průsaku 
vody do podkladu. 

Následně byla provedena kompletní aplikace podlaho-
vého systému UCRETE® UD200. Dle přání investora byla 
celá plocha provedena v krémovém odstínu. Po vytvrzení se 
prořezaly spáry. Jedná se o smršťovací spáry betonu, které se 
přiznaly do povrchu, aby při smrštění betonu nedošlo k trže-
ní povrchu podlahy. K vyplnění spár byl použit speciální trva-
le pružný tmel, který odolává nejen chemickému zatížení, ale 
zároveň teplotním šokům.

V roce 2005 byl spuštěn zkušební provoz a mlékárna 
v současné době vyrábí na plný výkon. Při předání podlahy in-
vestor ocenil především bezesparý povrch podlahy a mecha-
nickou odolnost, kdy během stěhování technologie nedošlo 
k poškození podlahy.

 

Odtokový žlab vytvarovaný v betonové vrstvě s nařezanou kotví-
cí drážkou a viditelným zámkem na hraně žlabu

Realizovaný odtokový žlab podlahovým systémem UCRETE® 
 

Odtokový žlab s osazenou nerezovou mřížkou

Fabion u stěny s keramickým obkladem

Fabion u termoizolačního panelu, který je chráněný betonovou 
zídkou.

Aplikace podlahového systému UCRETE® UD200

Realizovaná podlaha UCRETE®
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Vlastnosti
podlahového systému

UCRETE®

Podlahový systém UCRETE®, který byl navržen, je vy-
soce odolný polyuretanový beton vyvinutý v Evropě před 38 
lety. Odolává tomu největšímu zatížení, které potravinář-
ský a farmaceutický průmysl bezesporu představují. Tento
systém splňuje požadavky odolnosti proti vysokému che-
mickému a mechanickému zatížení včetně odolnosti pro-
ti teplotním šokům až do 150 oC. Více než 30 let používání 
těchto podlah potvrzuje schopnost tohoto unikátního systé-
mu dlouhodobě, bez problémů a tedy hospodárně a skuteč-
ně s maximální efektivitou chránit podlahy v těch nejtěžších 
podmínkách. Všechny naše podlahové systémy UCRETE® 
jsou aplikovány pouze námi proškolenými fi rmami, aby bylo 
beze zbytku dosaženo všech vlastností, které z dlouhodobé-
ho hlediska nabízejí. 

Pro své vynikající vlastnosti je podlahový systém určen 
především pro všechny mokré provozy. Protiskluzný reliéf 
povrchu určuje jeho užití a především bezpečnost provozu 
pro uživatele. 

�  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 (včetně ko-

vových koleček), mechanické rázy
�  Hygienické normy EU
�  Aplikace pouze řádně vyškolenou aplikační fi rmou

Rychlá aplikace
�  Lze aplikovat na 7 dní starý beton / 3 dny starý polymero-

vý 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
�  Odstín: šedá, červená, žlutá, zelená, krémová, oranžová

Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným při výstav-
bě mlékárny MILTRA B za vynikající spolupráci.

Podlahový systém UCRETE® je tu pro potravinářství, 
tedy pro Vás. Těšíme se na spolupráci s Vámi a vítejte ve světě 
nejodolnějších podlah UCRETE®.  �
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• obchodník stanovuje hmotnost v závislosti na prodejní ceně

• zákazník kupuje výrobek s konečnou cenou za kus bez přepočtu ceny za kg

• skvělá nabídka zejména pro obchodní řetězce a diskontní prodejny

NAŠE KALIBROVANÉ KUSOVKY

    S VAŠÍ POŽADOVANOU

                        HMOTNOSTÍ

     Jen velmi omezený počet firem dispo-
nuje touto výrobní technologií, která dokáže 
z masných specialit nepravidelných tvarů 
(anglická slanina, různé boky, debrecínská 
pečeně, kladenská pečeně, ...) dodávat vaku-
ově balené kusy požadované hmotnosti.

Scanner výrobek zváží a naskenuje celý jeho povrch.

Nářezový stroj vypočítá ze scannerem dodaných údajů interval 
řezu (proměnlivý dle tvaru výrobku) tak, aby bylo dosaženo 
nastavené, požadované hmotnosti. Rozřazovací dopravník
s kontrolní váhou vyloučí kusy mimo váhovou toleranci.

Vakuová balicí linka s další kontrolní váhou proces výroby dokončí a opatří kusovku etiketou.
www.sunka.cz

zelená linka:

800 100 172
LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.
průmyslová zóna Jirny
Poděbradská 606
250 90 Jirny

... žijeme s chutí.

tel./fax: +420 / 225 391 200
             +420 / 225 391 203
e-mail: le-co@le-co.cz
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Nový veletrh
pro potravináře 

a obaláře

V termínu 15.–17. dubna 2009 připravuje veletržní správa 
ABF v Praze zcela nový a svou tematickou komplexností 

v České republice ojedinělý projekt pod názvem FOR 3P (For 
food-Processing, Packaging, Printing). Veletrh FOR 3P inte-
gruje 3 úzce související obory, neboť do potravinářského sek-
toru putuje 70–80 % obalových materiálů, obalů i balicích 
strojů a linek.

I přes to, že uvedená odvětví byla v ČR doposud pre-
zentována na oddělených veletrzích, poslední dekáda trendu 
veletrhů spojených s obalovými technologiemi ukazuje jas-
ný směr: spojení zpracovatelských a balicích technologií. 
Na toto jádro také úzce navazují sektory logistiky a polygra-
fi ckého průmyslu. A proto se veletržní správa ABF rozhodla 

refl ektovat sílící hlasy odborných společností, které volaly po 
společné akci propojující expozice těchto úzce navazujících 
odvětví.

Akce je i vítaným zdrojem informací ukazující trendy 
v obalových materiálech, v konstrukci a v designu obalů, ale 
také ve výkonech moderních zpracovatelských, plnicích a ba-
licích strojů a linek.

Funkci odborných partnerů přijaly také Potravinářská 
komora a Český svaz zpracovatelů masa, což dokládá atrakti-
vitu veletrhu pro potravinářský sektor – výrobce a dodavatele 
technologií pro zpracování potravin a výrobu nápojů.

Připravovaný veletrh je považován za významný pří-
nos pro veřejnou prezentaci příslušných oborů a pro další 
rozvoj fi remních know-how, proto se mu také dostalo dvojí 
podpory od vrcholných představitelů státní správy. Záštitu 
projektu udělil ministr průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Martin Říman a také ministr zemědělství České republiky
Mgr. Petr Gandalovič.

FOR 3P je akce šitá na míru potravinářskému a obalo-
vému průmyslu, a proto získala plnou podporu Obalové aso-
ciace SYBA, kterou vyjadřuje i v rámci svých mezinárodních 
aktivit: World Packaging Organisation (WPO) a European 
Packaging Institutes Consortium (EPIC). 

Aktuální informace o přípravě veletrhu FOR 3P s mís-
tem konání v Pražském veletržním areálu Letňany a podmín-
ky účasti pro vystavovatele jsou pro Vás k dispozici na strán-
kách www.for3p.cz, kde je nyní možno nově využít komfortu 
elektronicky vyplnitelných přihlášek.  �

●   

●  

●  

●  

●   

●   

●   

●   

●   



62
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

8
b i o k o u t e k



63
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

8
b i o k o u t e k

Biopotraviny
se stávají běžnou 

součástí nákupu
Obchody Tesco potvrzují rostoucí zájem 

zákazníků o tento sortiment

Český zákazník roste. Ty tam jsou ty doby, kdy zákazníko-
vi stačila běžná nabídka nejbližšího supermarketu nebo 

kdy jediným důležitým kritériem při nákupu byla cena. Stá-
le více zákazníků se zajímá o kvalitu a složení výrobků a mezi 
lidmi přibývá vyznavačů zdravého životního stylu. Odpově-
dí na tento stále sílící trend jsou biopotraviny, které se pře-
staly skrývat v malých specializovaných prodejnách, ale našly 
své místo i v regálech velkých řetězců. V minulém roce je pod 
značkou Tesco Organic představila také společnost Tesco.

Biopotraviny pocházejí
z ekologického zemědělství

A co že to biopotraviny vlastně jsou? Biopotravina je po-
travina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického ze-
mědělství, což je pokrokový způsob hospodaření s kladným 
vztahem k půdě, rostlinám, zvířatům a přírodě. Nepoužívají 
se pesticidy, umělá hnojiva ani geneticky modifi kované orga-
nismy. Na ekofarmách se zvířata chovají s možností výběhu 
nebo pastvy a jsou krmena přirozenými krmivy bez stimulá-
torů růstu či hormonálních přípravků. Výsledkem ekologic-
kého zemědělství je produkce potravin v biokvalitě. 

Tesco Organic nabízí
přes 120 výrobků v kvalitě bio

Pod značkou Tesco Organic se na pultech obchodů Tesco 
objevilo více než 120 výrobků z oblasti čerstvých a trvanli-
vých potravin. Nabídka obsahuje cereální výrobky, semínka 
a ořechy, několik druhů čajů a kávy, nápoje, rýži, těstoviny, 
olivové oleje, velký výběr čerstvého masa a uzenin, pečivo, ale 
také ovoce a zeleninu. Tesco zákazníkům nabízí také biovíno 
z unikátní biosférické rezervace Pálava v odrůdách Malverina 
a Laurot. Cílem Tesca bylo pokrýt svou nabídkou co nejširší 
spektrum potravin, aby mohli zákazníci bez problémů zařadit 
biopotraviny do svého každodenního jídelníčku.

Většina výrobků Tesco Organic
pochází od českých dodavatelů

Při vývoji nové řady Tesco Organic se fi rma obrátila 
na české výrobce, pěstitele či chovatele. Snahou společnos-
ti Tesco bylo zajistit co nejvyšší počet výrobků pocházejících 
z České republiky, nicméně nebylo to možné u všech výrobků. 
Důvodem byla například nedostatečná kapacita českých vý-
robců nebo fakt, že některé plodiny nelze v České republice 
pěstovat. Všechny výrobky pod značkou Tesco Organic byly 
prověřeny kontrolní organizací KEZ, která zajišťuje odbor-
nou nezávislou kontrolu a certifi kaci v systému ekologického 
zemědělství a je pověřena Ministerstvem zemědělství.

Tesco Organic slaví u zákazníků úspěch

Výrobky řady Tesco Organic si téměř ihned našly mezi 
zákazníky obchodů Tesco četné příznivce, a to nejen v Praze, 
ale po celé České republice. Pozitivnímu přijetí vděčí určitě 
i větší informovanosti zákazníků, kteří se s tímto tématem se-
tkávají nyní v médiích častěji než kdykoliv v minulosti. Největ-
ší zájem je jednoznačně o ovoce a zeleninu. Tesco nabízí v kva-
litě bio papriky, rajčata, okurky, brambory, květák a mnoho 
dalších druhů ovoce a zeleniny. Z této nabídky zákazníci nej-
častěji upřednostňují banány, mrkev a cibuli. Z trvanlivých vý-
robků vedou müsli tyčinky, dýňová semínka a čokolády.

Tesco neustále vyhodnocuje zájem zákazníků o ten-
to sortiment a navíc získává zpětnou vazbu. Zákazníci moh-
li výrobky Tesco Organic ochutnat při četných ochutnávkách 
v obchodech Tesco a hodnotit je v porovnání s konkurenční-
mi výrobky. Na základě připomínek ze strany zákazníků plá-
nuje Tesco sortiment biovýrobků nadále upravovat a rozšiřo-
vat tak, aby co nejvíce pokryl jejich potřeby a přání. Cílem není 
nabídnout stejný počet výrobků, jako nabízí Tesco ve Velké 
Británii, ale takové výrobky, které bude žádat český zákazník 
a které budou vyvinuty ve spolupráci s českými dodavateli.

Biopotraviny chutnají lépe

Mnoho lidí oceňuje také to, že jsou biopotraviny chut-
nější − neobsahují totiž žádné cizorodé přidané látky, a vy-
nikne tak jejich přirozená chuť. Například ovoce a zelenina 
v kvalitě bio jsou mnohem výraznější, a to díky nižší vodna-
tosti. Díky absenci látek urychlujících růst se prodlužuje doba 
zrání plodin, a to se projevuje i na výsledné chuti. Mnoho zá-
kazníků ocení rovněž kvalitu biomasa. Například hovězí po-
chází z masných plemen, a ne z vyřazených kusů mléčných 
plemen. Steak připravený z biohovězího může tak být daleko 
křehčí a šťavnatější než steak z běžného masa. aviny do svého každodenního jídelníčku. kř

�

Tesco Stores ČR a. s.
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Společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s., 
provozující lihovar v Chrudimi, významného 
českého výrobce jemného a technického lihu, 
nabízí:

�  líh kvasný rafi novaný velejemný,
velejemný neutrální 

� líh kvasný rafi novaný jemný
� líh kvasný rafi novaný technický 

Společnost je dle přání zákazníka schopna dodat líh 
jak v autocisternách, tak i ve vlakových cisternách. 

V případě zájmu prosím kontaktujte:
Bohumil Mejtský, obchodní zástupce
Tel.: 602 112 346 , fax: 469 699 770
Email: b.mejtsky@ch.ttdcukrovary.cz

Společnost Agroetanol TTD, a. s.,  provozující 
lihovar v Dobrovici,  je prvním českým 
výrobcem bioethanolu  (líh kvasný bezvodý), 
který se vyrábí z cukrové řepy. 

Použití bioethanolu je především jako složka do 
automobilových benzínů, pro svou kvalitu lze 
použít ale i v kosmetickém a chemickém průmyslu. 

Společnost je dle přání zákazníka schopna dodat 
bioethanol jak v autocisternách, tak i ve vlakových 
cisternách. Jakost bioethanolu odpovídá českým 
normám i evropským normám. 

V případě zájmu prosím kontaktujte:
Jaroslav Drštka, obchodní zástupce
Tel.: 724 872 048, fax: 326 900 106
Email: j.drstka@ttdcukrovary.cz

lS l č D
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Lidé,
zpracování masa 

a technika
Ing. PETR HLAVÁČEK

Ohlédnutí zpět za 37 let práce v masném průmyslu vede 
k úvahám o vývoji spojení technologie zpracování masa, 

technických zařízení k tomuto technologickému vývoji nut-
ných a lidech, kteří musí tato zařízení obsluhovat. Techno-
logie zpracování masa urazila v minulé době obrovský kus 
cesty směrem k vysoké hygieně, racionalizaci práce a v nepo-
slední řadě k maximálnímu využití suroviny. To třetí vyvolává 
často otázku: Je to dobře, nebo špatně? Je to v podstatě obojí. 
Využít kvalitní surovinu beze ztrát je samozřejmě přednost. 
Její náhrada a záměna pouze z hlediska dosažení minimální 
výrobní ceny, deklarovaná slovy „zákazník má zájem přede-
vším o nízkou cenu“, je trochu laciná výmluva a úplná ztráta 
hrdosti na vlastní dobrý a kvalitní výrobek. Je nutno s polito-
váním říci, že technika a chemie to vlastně umožnila. Nejvyš-
šího stupně technického a technologického vývoje dosáhla 
část výroby mezi bourárnou a meziskladem hotových výrob-
ků. Je zajímavé, že vývoj zde probíhá po určitých skocích a ve 
spirále, nebo vyjádřeno poněkud fyzikálně − pohyb po kru-
hu a pak přeskok na vyšší energetickou hladinu. Někdy je 
to možno vyjádřit slovy „všechno již tu v určité podobě bylo 
a některé technologie se opakují s určitou pravidelností, za-
pomenutím jedné generace a novým objevením generací ná-
sledující“. Někdy s tvrdošíjnou ideou bez ohledu na minulé 
ztráty a neúspěchy.

Jako příklad je možno uvést stále se opakující bezobalo-
vou výrobu párků, respektive jejich výrobu s potahem párku 
současně vyráběným střevem. Tato technologie se již objevila 
ve čtyřech variantách:
1.  K narážce byla přidána tažná hlava na kolagen a celý pá-

rek se nechal chvíli plavat ve vytvrzovací lázni. To byl 
současně největší problém, protože si párek plaval, jak 
chtěl, a ne jak potřebovala výroba. Toto zařízení zůstalo 
pouze u funkčního modelu.

2.  Další variantou bylo využití fyzikálního principu o prů-
chodu proudu vodičem, kdy se zvyšující frekvencí stří-
davého proudu se elektrony procházející výrobkem tlačí 
k jeho povrchu. Dílo je uzavřeno do vaničky, na jejímž 
konci jsou elektrody, průchodem proudu je jeho povrch 
koagulován. V dalším procesu jsou párky normálně 
tepelně opracovány na korečkovém dopravníku. Tech-
nicky nesmírně komplikované zařízení s vysokými ná-
roky na údržbu a náhradní díly. Technologicky proble-

matická výroba z pozice ztrát, kdy tenká vrstva obalu 
způsobuje vysoké ztráty odparem vody a dochází i ke 
ztrátám tuku. Zařízení na tomto principu pracovala ně-
kolik let v Čechách i na Slovensku a všichni si oddechli, 
když zařízení byla odstavena.

3.  Po letech se vrátila varianta s potahem kolagenu na na-
rážené dílo. Vytvrzování v kolagenu probíhalo také v láz-
ni, ale párek byl nekonečný a dělil se na jednotlivé porce 
až po vytvrzení obalu. Vzniklý výrobek připomínal párek 
vzdáleně, pouze podlouhlým tvarem. Nehezké konce 
by šly odpustit, ale lepkavý povrch kolagenu a chybějící 
chrupnutí na skusu ne. Tato technologie se u nás naštěs-
tí nikdy nezavedla.

4.  Uplynulo dvacet let a byla oprášena technologie koagu-
lace povrchu díla, tentokráte průchodem tefl onovou ha-
dicí a současným působením tepla. Výsledek byl na kon-
ci stejný. Neúspěch.

Všem těmto výrobkům chyběl základní charakter pár-
ku požadovaný zákazníkem, chrupnutí při skusu a charakte-
ristický tvar. Technicky pak vždy poněkud monstrózní jedno-
účelové zařízení s vysokými nároky na údržbu. Takže za tako-
vých osmnáct let můžeme očekávat další pokus.

Zajímavý byl vývoj míchání díla. V míchárně vládla dlou-
há léta klasická sestava řezačka, míchačka a kutr. Pak přišla 
idea nahradit přesun mezi jednotlivými stroji namísto 200lit-
rových vozíků potrubím. Idea zajímavá, ale použitím malých 
průměrů potrubí také velmi neúspěšná. V dlouhém potrubí 
o malém průměru docházelo k separaci tuku na stěnách. Pak 
na dlouhou dobu kralovaly v míchárnách pouze 200litrové 
vozíky. Idea potrubí se vrátila po cca 15 letech pro velkoka-
pacitní výroby se standardizací suroviny a při použití omeze-
ného sortimentu měkkých a sekaných výrobků. Potrubí však 
nyní mají o řád větší průměr − 300 mm a více, a jsou relativně 
krátká. Obě technologie tak existují a fungují s ohledem na 
požadovanou výrobní kapacitu vedle sebe.

Vysoce výkonné dvojsponovací zařízení FCA 3430-18
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Technika narážení, uzavírání, tepelného opracování 
a následného zchlazení udělala neuvěřitelný pokrok kupředu. 
Strojírenská výroba na číslicově řízených strojích umožni-
la levně vyrábět jakýkoliv díl bez ohledu na požadovaný tvar 
a použitý materiál. To v součinnosti s řízením všech výrob-
ních strojů a zařízení počítačem zvedlo nebývalým způsobem 
výslednou rychlost a účinnost technologií masné výroby.

Objevily se však nové hranice omezující produktivitu 
práce a celkový ekonomický efekt výroby, a to jsou lidé. Zde 
jsou omezení dána jednak fyzickým výkonem a pak stupněm 
kvalifi kace. Co je platná soustava výkonné narážky a dvou-
sponovacího automatu, kde výkonová hranice je asi 10 tun/
hodinu, kdyby nebyla výkonná navěšovací zařízení na hůlky, 
která právě přicházejí do praxe. Pořád ale chybí manipuláto-
ry, které by dokázaly dostat za minutu 30 hůlek o váze 20 kg 
do udírenského vozíku. Lidská síla zde prostě nestačí. Zde je 
ještě dost místa pro technický vývoj.

Druhou hranicí je kvalifi kace obsluhy. Paradoxem je, že 
pro řízení malého motocyklu o obsahu válce 50 ccm je potře-
ba řidičské oprávnění a pro obsluhu narážecí linky v hodnotě 
6 mil. Kč je využívána obsluha nemluvící česky, které někdo 
ráno před začátkem směny ukázal pouze která tlačítka a v ja-
kém pořadí se mají mačkat. Výsledek takového postupu se 
samozřejmě projevuje na výrobních ztrátách, úrazech, poru-
chách zařízení a životnosti strojů.

Vedoucí pracovníci a obsluha zařízení pro tepelné opra-
cování masných výrobků by měla mít alespoň základní před-
stavivost o fyzikálních vlastnostech suroviny a fyzikálním 
principu technologického procesu. Je hrůzné vidět technolo-
gické postupy, které nectí alespoň základní fyzikální zákony. 
Ohřívání výrobku lze defi novat jako prostup tepla vedením 
v konečném válci. Ten je dán průměrem válce, specifi ckým 
teplem a rozdílem teploty v jádře a na povrchu. Teplota na po-
vrchu je dána pevností střeva a složením suroviny, rychlostí 
proudění média (vlhkého vzduchu) a jeho relativní vlhkos-
tí. Opracováním výrobku tedy můžeme v dané udírně určit 
teplotu a vlhkost vzduchu. Co si máte myslet o udírenském, 
kterému všechno popadá, a při kontrole se zjistí, že výrobek 
narážený do kolagenního střeva byl tepelně opracováván pět 
hodin, protože teplota v udírně byla shodná s požadovanou 
teplotou jádra a střevo bylo vystaveno nesmyslnému tepelné-
mu namáhání.

Jiný příklad − výrobek v plastovém střevu po vychlazení 
musí být dobře vypjatý, ale on je vrásčitý. Požadavek při na-
rážení − musí být více přeražen. Po tepelném opracování ale 
velká část výrobků praskne nebo vypadne ze spony. A hned 
je důvod k reklamaci. Podstata problému však leží ve fyzikál-
ních vlastnostech střeva. Plastové střevo si při teplotách nad 
50 °C pamatuje průměr, na který bylo vyrobeno, a snaží se na 
tento průměr stáhnout. Obsluha však se snaží co nerychleji 
zchladit výrobek na co nejnižší teplotu v co nekratším čase. 
To představuje vysoké náklady na energii a vodu bez zlepšení 
chlazení. To, co platí při ohřevu, platí i pro chlazení, ale obrá-
ceně. Povrch se rychle ochladí a jádro zůstává horké. Má to 
ale neblahé účinky na střevo. Ochlazené střevo ztratí tepel-
nou paměť a zůstane na průměru, na kterém bylo při teplo-
tě ztráty paměti. Horké jádro se ovšem ochlazuje pomalu dál, 
přičemž se dílo smršťuje. Výsledek je vrásčitý povrch. Tech-
nologicky stačí tak málo, zchladit povrch, přerušit chlazení 
a počkat, až teplota povrchu vystoupí nad teplotu ztráty pa-
měti, střevo se o něco stáhne. Pak znovu zchlazovat a tento 
postup stále opakovat, dokud teplota jádra není nižší než tep-
lota ztráty paměti. Teprve pak výrobek zchladit na požadova-
nou teplotu. Náklady na zchlazování klesnou o 60 % a výro-
bek bude krásně vypjatý.

Další, kdo přichází do přímého styku s technikou, jsou 

pracovníci údržby. Funkce tak často podceňovaná a mnoh-
de i špatně honorovaná. Přitom tito lidé obhospodařují často 
obrovské hodnoty. Na jejich práci záleží, jaká je spolehlivost 
a životnost zařízení. Jestli je dodržován mazací plán a zda-
li jsou včas vyměňovány pravidelně se opotřebovávající díly. 
Jsou to také oni, kteří často musí provádět zaškolování vlast-
ní obsluhy strojů. Správný údržbář by měl znát základní lo-
giku zařízení a technologie a měl by umět i udělat ty nejjed-
nodušší opravy. Současně by měl umět popsat kvalifi kovaně 
závadu. Při kvalifi kovaném popisu závady lze často údržbáře 
navést na opravu po telefonu tak, aby stroj pracoval alespoň 
v základních funkcích a nedošlo k výpadku výroby. Optimál-
ní kombinací na tuto funkci je manuálně zručný a mechaniky 
znalý elektrikář. I když ze zkušenosti patří tento požadavek 
do říše nesplnitelných snů.

Nejvyšším pánem nad technikou je technický ředitel, 
někde též technický náměstek, hlavní mechanik nebo ve-
doucí údržby. Funkce to veskrze nevděčná. Tato manažer-
ská funkce slouží často jako hromosvod pro výrobní potíže 
a často neprávem. Nese i dlouhodobé důsledky minulých 
chybných rozhodnutí. Každý vedoucí technický pracovník, 
který na jednom závodě vydrží déle jak pět let, je člověk, kte-
rý v minulosti neudělal mnoho chyb ve svých rozhodnutích. 
Kvalifi kační nároky na takovéhoto pracovníka jsou značné. 
Musí alespoň rámcově znát technologie, v jednom z oborů 
by měl být odborníkem (stavař, strojař, elektrikář) a znát 
slušně zbývající obory. Jako manažer musí umět zajistit větší 
opravy s cizí vysoce kvalifi kovanou údržbou. Cizí jazyk, an-
gličtina nebo němčina je jen předností. Činnost tohoto pra-
covníka postoupila také velkým vývojem. V minulosti to byl 
člověk, který dokázal vytvořit velké zásoby všech možných 
a nemožných náhradních dílů, aby zabezpečil chod výro-
by. To se v tržním hospodářství prudce změnilo. Zásadně 
musí platit, že náhradní díly musí být dostupné u dodavate-
le. Když tomu tak není, je jediné rozumné řešení dodavate-
le změnit. Když je však takovýto dodavatel v technologii tak 
výjimečný, že se bez něj výroba neobejde, je nutno nakoupit 
příslušné díly do zásoby, ale již při podpisu kupní smlouvy je 
důležité nechat si tuto nákladovou položku vyčíslit. Jako od-
strašující příklad je možno uvést dodavatele, používajícího 
pro jeden výrobek tři různé typy vzájemně nezaměnitelných 
frekvenčních měničů, které nemá skladem. Pak samozřejmě 
roste umrtvený kapitál u zpracovatele. Na konci technické 
životnosti zařízení budou díly sešrotovány. Často je klade-
na otázka, jaký je poměr mezi hodnotou investice a hodno-
tou ročních nároků na údržbu. Ve světě obecně platí 10 %. 
Pro tuzemsko je tento poměr poněkud tvrdý. Potřeba údržby 
v průměru let odpisování by neměla přesáhnout 8 % z poři-
zovací hodnoty. 

Podíváme-li se na vývoj do budoucna, můžeme vidět dvě 
věci. Jednu silně optimistickou a jednu katastrofálně pesi-
mistickou. Technika se bude stále vyvíjet z hlediska výkonů 
a humanizace práce. Podíl lidské práce bude klesat a práce 
nebude tak namáhavá. Možná, že bude stoupat i podíl kvalifi -
kovaných pracovníků. Pesimistická představa je horší, nebu-
dou lidi na práci. A to jak nekvalifi kovaní, tam to nebude tak 
zlé, ale budou chybět ti kvalifi kovaní. Prestiž potravinářských 
a technických řemesel klesá. Učí se minimum učňů ve všech 
oborech. Zavírají se střední odborné školy. A u vysokých škol, 
kde v minulosti v těchto oborech promovalo 27 studentů, jich 
nyní promuje 6. To nepotřebuje dalšího komentáře. Snad jed-
nou přijde doba, kdy právníků, fi lozofů, manažerů, umělců 
a absolventů ostatních podobných oborů bude tolik, že budou 
obtížně hledat zaměstnání, a lidí pro potravinářské a technic-
ké obory tak málo, že budou placeni zlatem. Pak snad zase bu-
dou normální učni, středoškoláci i vysokoškoláci.  �
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Zákon o potravinách
– aktuální

legislativní změny
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE, 
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA 

BRNO

Příspěvek „zákon o potravinách“ se týká novelizace a vy-
mezení legislativního rámce novelou z března 2008. Pro-

vedená legislativní úprava a změny zákona o potravinách 
jsou obsahem tohoto příspěvku, který si klade za cíl včasnou 
a pohotovou informaci k této aktuální legislativní problema-
tice v potravinářství. 

Legislativní změna se týká zákona o potravinách (tj. zá-
kona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrob-
cích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, publikováno – Sbírka záko-
nů ČR, ročník 2008, částka 38, s. 1510−1527, jako zákon
č. 120/2008 Sb.). Novelou zákona byly provedeny změny tý-
kající se souladu s právními předpisy Evropských společen-
ství. S uvedenými změnami souvisejí i další právní úpravy 
souvisejících některých právních předpisů. Jejich přehled 
a charakteristika je uvedena v následujících částech příspěvku.

Zákon č. 120/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 110/
1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.

Konkrétní právní úprava zákona o potravinách se týká 
celé řady změn, které uvádějí soulad s aktuálními předpisy 
Evropských společenství. Jejich doplnění a konkretizace je 
obsahem ustanovení § 1 odst. 1, kterým se doplňují do textu 
zákona tzv. přímo použitelné předpisy Evropských spole-
čenství zapracované do zákona č. 120/2008 Sb. Následná le-
gislativní úprava vychází z těchto ustanovení.

Vybrané související předpisy
Evropských společenství

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze 
dne 8. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a poža-
davky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bez-
pečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti po-
travin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 
ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická 
pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 
ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla 
pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného půvo-
du určených k lidské spotřebě, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/
2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech urče-
ných pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS 
a 89/109/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 
2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 
2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé vý-
robky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES)
č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění naří-
zení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, 
kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichi-
nel v mase, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1664//2006.
Nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 
2005, kterým se stanoví přechodná nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES)
č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/
2004 a (ES) č. 854/ 2004, ve znění nařízení Komise (ES)
č. 1666/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 
ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ově-
ření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a po-
travin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmín-
kách zvířat, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 854/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 
o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných 
a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny 
určené k lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/
2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifi kace a evi-
dence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hově-
zího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v plat-
ném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označo-
vání hovězího masa a výrobků z hovězího masa, ve znění na-
řízení Komise (ES) č. 275/2007.
Nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 
o obchodních normách pro vejce.
Nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 ze dne 26. června 1990 
o některých obchodních normách pro drůbeží maso, v plat-
ném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS)
č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží 
maso, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 
o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultu-
ry, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
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č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produk-
tech rybolovu a akvakultury, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/
2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifi kovaných potra-
vinách, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1981/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/
2003 ze dne 22. září 2003, týkající se sledovatelnosti a ozna-
čování geneticky modifi kovaných organismů a sledova-
telnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifi -
kovaných organismů, a kterým se mění směrnice č. 2001/
18/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 
o označování potravin a složek potravin s přidanými fytoste-
roly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 
ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových slož-
kách potravin, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o spo-
lečné organizaci trhu s ovocem a zeleninou, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 
o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovo-
ce a zeleninu, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o spo-
lečné organizaci trhu s vepřovým masem, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci 
trhu se skopovým a kozím masem, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 
o klasifi kační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla 
dospělých kusů skotu.
Nařízení Komise (EHS) č. 563/82 ze dne 10. března 1982, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS)
č. 1208/81 pro stanovení tržních cen dospělého skotu na zá-
kladě klasifi kační stupnice Společenství pro jatečně uprave-
ná těla, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, 
kterým se určuje klasifi kační stupnice Společenství pro jateč-
ně upravená těla prasat, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kte-
rým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifi kační stupnici Spo-
lečenství pro jatečně upravená těla prasat, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2137/92 ze dne 23. července 1992 
o klasifi kační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla 
ovcí, standardní jakosti čerstvých nebo chlazených jatečně 
upravených těl ovcí ve Společenství a o prodloužení platnosti 
nařízení (EHS) č. 338/91, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 
o zemědělských produktech a potravinách, jež představují 
zaručené tradiční speciality.
Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 
o ochraně zeměpisných označení a označení původu země-
dělských produktů a potravin, ve znění nařízení Rady (ES)
č. 1791/2006.
Rozhodnutí Komise 2006/504/ES ze dne 12. července 
2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz někte-
rých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku je-
jich kontaminace afl atoxiny.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/
2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potra-
vin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví.
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.
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kte-
rým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, 
kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maxi-

málních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v po-
travinách živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 
2006, kterým se stanoví maximální limity některých konta-
minujících látek v potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 
ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesti-
cidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného pů-
vodu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/
EHS, ve znění nařízení Komise (ES) č. 178/2006.

Ve smyslu novely zákona jsou defi novány tzv. doplňky 
stravy (ustanovení § 2 písm. i) zákona), zdravotně nezávad-
né potraviny (§ 2 písm. f) zákona). Povinnosti provozovatelů 
potravinářského podniku upravuje ustanovení § 3, který za-
hrnuje: 
–  povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, 

které vyrábějí, dovážejí nebo uvádějí do oběhu přídat-
né látky a 

–  povinnosti provozovatelů potravinářských podni-
ků, které vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro 
zvláštní výživu. 

Právní úprava je novelou zákona vymezena i ve vztahu k in-
formační povinnosti provozovatele potravinářského pod-
niku, která se týká fortifi kace potravin, potravin určených 
pro zvláštní výživu a výživových a zdravotních tvrzení.

Defi nice z novely zákona:
Doplněk stravy – potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou 
stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerál-
ních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombina-
ci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Informační povinnost provozovatele potravinářské-
ho podniku se týká provozovatele potravinářského podniku, 
který vyrábí nebo uvádí do oběhu potraviny, do kterých byly 
přidány vitaminy, minerální látky s nutričním nebo fyziolo-
gickým účinkem, počáteční kojeneckou výživu nebo doplň-
ky stravy. Provozovatel potravinářského podniku je povinen 
před jejich prvním uvedením do oběhu zaslat Ministerstvu 
zdravotnictví a v kopii Ministerstvu zemědělství český text 
označení, který bude uveden na obale výrobku, a v případě 
obohacené potraviny je povinen též neprodleně podat Mi-
nisterstvu zdravotnictví a Ministerstvu zemědělství informa-
ci o stažení výrobku z oběhu. Další povinnosti provozovatele 
potravinářského podniku řeší dietní potraviny pro zvláštní lé-
kařské účely, údaje zdravotního nebo výživového tvrzení. 

Před prvním uvedením potraviny, kde je na obale nebo 
v reklamě uvedeno zdravotní tvrzení, je provozovatel potra-
vinářského podniku povinen zaslat Ministerstvu zdravotnic-
tví a v kopii Ministerstvu zemědělství český text tohoto tvr-
zení a dále na žádost Ministerstva zdravotnictví neprodleně 
předložit podklady a údaje podle přímo použitelného před-
pisu Evropských společenství, upravujícího výživová nebo 
zdravotní tvrzení při označování potravin (tj. Nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006).

Defi nice z novely zákona:
Zdravotně nezávadné potraviny – potraviny, které splňují 
chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravot-
ní nezávadnost stanovené tímto zákonem, přímo použitelným 
předpisem Evropských společenství a prováděcím právním 
předpisem nebo jsou uváděny do oběhu se souhlasem Minister-
stva zdravotnictví vydaným podle ustanovení § 3a odst. 1 nebo 
§ 11 odst. 2 písm. b) bod 1.

Ve vztahu k surovinám živočišného původu zákon upra-
vuje klasifi kaci a označení jatečných zvířat ve smyslu způ-
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sobu a rozsahu přímo stanoveném přímo použitelnými 
předpisy Evropských společenství upravujícími klasifi -
kaci jatečných zvířat. Jedná se o následující právní předpi-
sy ES: Nařízení Rady (EHS) č. 1183/2006, Nařízení Komise 
(EHS) č. 563/82, Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84, Nařízení 
Komise (EHS) č. 2967/85, Nařízení Rady (ES) č. 2137/92, 
Nařízení Rady (EHS) č. 2979/75, Nařízení Rady (ES)
č. 2529/2001.

Následně novela zákona upravuje ustanovení § 6, 7, 
8, 10, 11 až 16. Novela zákona o potravinách řeší i potravi-
ny nebo složky potravin nového typu v návaznosti na přímo 
použitelné předpisy Evropských společenství upravujícími 
nové potraviny nebo nové složky, tj. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97, Nařízení Komise (ES)
č. 608/2004, Rozhodnutí Komise (ES) č. 2003/867, Roz-
hodnutí Komise (ES) č. 2001/721, Rozhodnutí Komise (ES)
č. 2000/500, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1829/2003 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1830/2003.

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 882/2004 Ministerstvo zemědělství zpracovává jednotný 
víceletý vnitrostátní plán úředních kontrol a roční zprávy 
o prováděných kontrolách. Ministerstvo zdravotnictví při-
jímá žádosti o souhlas s uvedením do oběhu potravin nového 
typu jiných než rovnocenných, o schválení druhových popisů 
(názvů), které se tradičně používají k označení určité zvláštnos-
ti skupiny potravin nebo nápojů, z níž by mohl vyplývat nějaký 
účinek na lidské zdraví, a o schválení zdravotního tvrzení.

Současně je zákonem č. 120/2008 Sb. defi nována úloha 
celního úřadu při dovozu potravin nebo surovin ze třetích 
zemí (ustanovení § 15 odst. 11). Generální ředitelství cel po-
skytuje Ministerstvu zemědělství údaje o zboží, které bylo pro-
puštěno do režimu volného oběhu nebo do režimu vývozu, ne-
zbytné pro výkon kontrolní činnosti správních úřadů a orgánů 
dozoru uvedených v § 16 za účelem shromažďování těchto 
údajů ve společném informačním systému. Generální ředitel-
ství cel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a orgány 
veterinární správy si navzájem vyměňují informace významné 
pro jejich kontrolní činnosti. Rozsah údajů a informací o zbo-
ží se poskytuje v rozsahu statistických údajů uváděných v cel-
ním prohlášení včetně údajů a dovozci nebo vývozci.

Novela zákona také upravuje problematiku správních 
deliktů, která je obsahem ustanovení § 17 až § 17i zákona 
č. 120/2008 Sb. Toto ustanovení řeší správní delikty ve vzta-
hu k provozovatelům potravinářských podniků. Ustanovení 
těchto paragrafů rozlišují správní delikty provozovatelů po-
travinářského podniku, dále provozovatelů potravinářské-
ho podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu přídatné látky, 
provozovatelů potravinářského podniku, kteří vyrábějí nebo 
dovážejí ze třetí země potraviny určené pro zvláštní výživu 
nebo dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely. Správní de-
likty klasifi kátora a provozovatele jatek řeší následně ustano-
vení § 17f až 17g. Za správní delikty lze uložit pokutu v rozsa-
hu 500 000 až 50 milionů korun, v případě klasifi kátorů činí 
pokuta do 100 000 Kč.

Systém projednávání správních deliktů je řešen v prv-
ním stupni krajskou hygienickou stanicí, inspektoráty Stát-
ní zemědělské a potravinářské inspekce, krajské veterinární 
správy a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem země-
dělským.

Součástí zákona jsou i přechodná a zmocňovací usta-
novení k vyhlášení úplného znění zákona o potravinách a zá-
kona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

S novelou zákona o potravinách úzce souvisí legislativ-
ní rámec, který je vymezen předpisy Evropských společen-
ství, tj. nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES), 

nařízeními Komise ES a rozhodnutími Komise ES. Je-
jich přehled v návaznosti na ustanovení § 1 odst. 1 zákona
č. 120/2008 Sb. je uveden v následujícím souhrnu.

Aktuální přehled vybraných souvisejících 
právních předpisů k novele zákona 
o potravinách 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES 
ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů člen-
ských států týkající se označování potravin, jejich nabízení 
k prodeji a související reklamy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze 
dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpi-
sů členských států týkající se výroby, obchodní úpravy a pro-
deje tabákových výrobků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze 
dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských 
států ohledně potravin a přísad do potravin ošetřených ioni-
zací.
Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kte-
rou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, je-
jich koncentrační limity a požadavky na označování a poža-
davky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě 
přírodních minerálních vod a pramenitých vod.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES 
ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů člen-
ských států týkajících se doplňků stravy.
Směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících 
se potravinářských přídatných látek povolených pro použití 
v potravinách určených k lidské spotřebě.
Směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližo-
vání právních předpisů členských států týkajících se potravin 
určených pro zvláštní výživu.
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999
o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely.
Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, 
kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upra-
vují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených 
potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování potra-
vin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 
o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směr-
nice 1999/21/ES.
Směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbli-
žování právních předpisů členských států týkajících se látek 
určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích 
materiálů pro jejich výrobu.
Směrnice Rady 88/344/EHS ze dne 13. června 1988 o sbli-
žování právních předpisů členských států týkajících se ex-
trakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin 
a složek potravin.

A závěrem si dovoluji krátkou autorskou poznámku – pří-
spěvky v rámci seriálu legislativní problematiky jsou koncipo-
vány tak, aby informovaly o řadě zásadních změn vybraných 
ustanovení právních předpisů ve vztahu k potravinářství. Za-
hrnují i obecně platná ustanovení v rámci jednotlivých právních 
předpisů, např. účinnost právního předpisu, zmocňovací usta-
novení, ustanovení o správních činnostech apod. Cílem těchto 
příspěvků není prezentovat celý text příslušného právního před-
pisu, ale stát se jakýmsi „průvodcem vybranými legislativními 
ustanoveními“ pro Vaši odbornou praxi v jednotlivých oborech 
potravinářství.  �
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Certifikace podle globálních standard
 – bezpe nost potravin pro sv tový trh

Bureau Veritas Certification je lídrem akreditované certifikace standard  

pro potraviná ství. Certifikace Global Standard for Food Safety verze 5 

a Global Standard for Packaging and Packaging Materials verze 3 jsou 

koordinovány sv tovým technickým centrem Bureau Veritas Certification, 

a to pod dohledem britského akredita ního orgánu UKAS.

Nabízíme také možnost kombinovat tyto certifikace s dalšími 

uznávanými schématy pro potraviná ství – IFS, HACCP, ISO 22000, 

GMP, GTP, GlobalGap.

Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4, tel.: +420 210 088 226
certifikace@bureauveritas.cz
www.bureauveritas.cz
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Výroba
a spotřeba mléka

na Ukrajině
GEORGIJ ALEXEJEVIČ JERESKO,

I. O. ROMANČUK, 
TECHNOLOGICKÝ ÚSTAV PRO MLÉKO A MASO 

(UAAN) V KIJEVĚ, UKRAJINA

Georgij Alexejevič Jeresko

V posledních letech pozorujeme stoupající poptávku po 
mléce nejenom v Evropské unii, ale i na celém světě.

Podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí je po dobu 
posledních 4 let v Evropě pozorována stálá poptávka po všech 
druzích mléčných výrobků. Podle průzkumu trhu bylo zjiště-
no, že evropská poptávka vzrostla v letech 2003−2007 o 5,5 
mil. tun mléka, zatímco úroveň výroby zůstala nezměněna.

Na Ukrajině, na rozdíl od EU, neexistují žádné kvóty na 
výrobu mléka, protože není jeho nadvýroba. Kromě toho kaž-
doročně v zimě, v době sezonního poklesu výroby, existuje 
značný defi cit mléka.

Ceny mléka na Ukrajině se liší podle oblastí, okresů 
a jednotlivých typů hospodářství. Kromě toho ceny podléha-
jí výrazným sezonním výkyvům, což je spojeno se značným 
kolísáním mléčné výroby v průběhu roku. Nákupní ceny za 
mléko mohou být v prosinci téměř dvojnásobné než v červnu. 
A někdy i více než dvojnásobné.

Vysokou úroveň nákupních cen zde způsobuje trvalý de-
fi cit mléka a v jeho důsledku také vysoká konkurence, zejmé-
na při nákupu mléka u obyvatelstva.

Níže jsou uvedeny statistické údaje o výrobě mléka 
a mléčných výrobků uveřejněné v ofi ciálním tisku („Statistič-
nyj ščoričnik“) a také údaje analytiků trhu publikované v pe-
riodickém tisku.

Tabulka č. 1    Průměrný stav dojnic a roční výroba mléka

Rok Stavy dojnic,
v tis. ks Roční výroba mléka, tis. t

2003 4 283,5 13 661
2004 3 953,3 13 710
2005 3 635,1 13 714
2006 3 346,7 13 287
2007 3 139,9 12 255

Tabulka č. 2   Průměrná mléčná užitkovost (v kg) 
Rok Mléčná užitkovost (v kg)
2003 2 887
2004 3 185
2005 3 487
2006 3 652
2007

(leden−říjen) 2 867

  Obr. 1     Vývoj stavu dojnic (v tis. ks) a výroby mléka (v tis. t)
na Ukrajině
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Tabulka č. 3    Výroba mléka na Ukrajině v různých typech hospodářství (v mil. tun)

Rok 2003 2004 2005 2006 2007
Snížení

(zvýšení)
2007

Soukromí chovatelé 11,0 11,2 11,1 10,8 10,1 -7,0 %
Zemědělské závody  2,7  2,5  2,6  2,5  2,2 -11,2 %
Výroba mléka celkem 13,7 13,7 13,7 13,3 12,3 -7,76 %
Podíl soukromě hospodařících 80,3 % 81,8 % 81,2 % 81,5 % 82,1% +0,6 %

Tabulka č. 4   Export mléčných výrobků z Ukrajiny

Výrobek
2004 2005 2006 2007

Množství 
(tun)

Tržby
tis. USD/t

Množství
(tun)

Tržby
tis. USD/t

Množství
(tun)

Tržby
tis. USD/t

Množství
(tun)

Tržby
tis. USD/t

Mléko a smetana 1 739 708,1 1 883 1 072 2 835 1 595 4 164 2 765
Sušené
a zahuštěné mléko 107 757 154668 97 235 168 001 92 626 152 621 91 291 290 320

Zakysané mléčné
výrobky 556 532 3 122 3 382 809 621 1 143 978

Sušená syrovátka 3 836 2 237 10 168 8 554 7 722 5 899 15 528 18 991
Máslo 42 309 62 672 24 369 43 859 12 721 23 312 3 902 10 909
Sýry 93 596 217 029 116 194 320 142 49 231 144 261 61 956 269 671
Mražené krémy 2 736 3 094 4 428 5 674 1 858 2 268 2 232 3 102
Kasein 21 341 97 024 17 945 97 128 13 853 58 158 8 366 66 511
CELKEM 537 964 647 812 388 735 663 2247

Tabulka č. 5    Dovoz mléčných výrobků na Ukrajinu

Výrobek
2004 2005 2006 2007

Množství 
(tun)

Tržby
tis. USD/t

Množství
(tun)

Tržby
tis. USD/t

Množství
(tun)

Tržby
tis. USD/t

Množství
(tun)

Tržby
tis. USD/t

Mléko a smetana 493 733 638 1 162 1 390 1 967 2 238 3 304
Sušené
a zahuštěné mléko 33 78 47 153 338 818 476 1 547

Zakysané mléčné
výrobky 19 469 17 379 25 360 23 843 29 471 32 069 33 123 39 955

Sušená syrovátka 604 634 1 557 1 558 1 830 1 948 2 349 4 335
Máslo 24 42 2 7 35 127 841 2 406
Sýry 2 979 6 711 5 544 14 526 8 535 24 520 11 859 37 083
Mražené krémy 766 2 547 731 2 030 814 2 470 787 2 561
Kasein 29 159 38 214 71 287 55 537
CELKEM 28 283 43 493 64 206 91 728

Tabulka č. 6    Struktura exportu mléčných výrobků z Ukrajiny
Rusko Kazachstán Německo Japonsko Čína Nizozemí Turecko Emiráty Moldávie Ostatní

38 % 8 % 5 % 4 % 4 % 3 % 2 % 2 % 2 % 19 %

Obr. 2    Podíl 
exportu a importu 
mléčných výrobků 
na Ukrajině
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Tabulka č. 7    Vývoj mlékárenské výroby na Ukrajině v letech 2003−2007 (tis. t)
Výrobek 2003 2004 2005 2006 2007 (p) 

Dodávky mléka
ke zpracování 645,1 686 862 818 860

Sušené mléko 
a sušená smetana 88,5 106 113 106 125

Máslo 137 138 120 105 100
Čerstvé sýry 
a tvarohy 57,7  71 83  93  94

Polotvrdé a tvrdé 
sýry 172,9 224 274 217 244

Mléčné konzervy 78,2 104 110 100 114
Zakysané mléčné 
výrobky 427,1 467 498 523 535

Kasein a kaseináty  21 18 13 9
Mražené krémy 112 116 129 120 130
Smetany 9,9 23,6 21,2 13,8 13,9
Pomazánky
a směsné 
roztíratelné tuky

53,0 80,3 81,1 93,2

Tavené sýry 31,3 42,7 50,2 50,1
Mléčné nápoje
a smetanové krémy 
pro děti

2,360 2,211 3,967 6,504

Kojenecká a dětská 
výživa 3,963 3,050 4,245 4,205

p = předběžný údaj
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�

Spotřeba mléka a mléčných výrobků na Ukrajině vyjád-
řená hodnotou mléčného ekvivalentu je uvedena v následují-
cí tabulce:

Tabulka č. 8   Spotřeba mléka a mléčných výrobků na Ukra-
jině vyjádřená v hodnotě ekvivalentu mléka

2003 2004 2005 2006 2007(p)
226 226 226 235 220

p = předběžný údaj

Tabulka č. 9   Vývoj spotřeby vybraných mléčných výrobků (kg/osobu za rok)

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 (p)

Mléčný ekvivalent 226 226 226 235 220

Konzumní mléko 13,5 15,1 18,3 17,5 18,7

Smetany 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3

Pomazánky
a  směsné 
roztíratelné tuky

… 1,1 1,7 1,7 2,0

Čerstvé sýry 
a tvarohy 1,2 1,5 1,8 2,0 2,0

Polotvrdé a tvrdé 
sýry 3.6 4,7 5,8 4,6 4,0

Zakysané mléčné 
výrobky 8,9 9,9 10,6 11,2 11,0

Máslo 2,9 2,4 2,5 2,2 2,0

p = předběžný údaj

V posledních letech je pozorován všeobecný trend zvy-
šující se poptávky po plnotučných mléčných výrobcích s před-
pokládanou roční mírou růstu 2−3 %.

Snížení spotřeby másla je vyvoláno změnou stravova-
cích návyků a také konkurencí směsných roztíratelných tuků, 
jakož i embargem na vývoz másla do Ruska.

Článek zajistil Ing. Oldřich Obermaier,
odborně upravil Ing. Jiří Kopáček, CSc.

Kontakty na obchodní oddělení:
OBALY A PLASTOVÉ ETIKETY

Ivan Dlouhý: dlouhy@euro-label.cz
tel. 602 480 013

SAMOLEPÍCÍ ETIKETY
Jana Zadinová: zadinova@euro-label.cz

tel. 728 382 899
www.euro-label.cz

vyžadující vysokou kvalitu a pohybující se v menších 
i větších objemech z důvodů požadavků řetězců, 
marketingových akcí, atd.

jící vysokou kvalitu a pohybující se v menších 
h bj h dů dů ž d ků ř ě ů

Nabízíme
�  obaly

�  plastové etikety především
pro nápojový průmysl 

�  samolepící etikety
pro potravinářský průmysl 

Kontakty na obchodní oddělení:

Nabízíme vysokou fl exibilitu
včetně vlastního DTP studia

VĚŘÍME, ŽE S NAŠIMI SLUŽBAMI BUDETE SPOKOJENI



75
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

8
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

moderní kuchyně 
s rodinnou tradicí

okamžité nadšení 
z neodolatelné chuti

tradice i inspirace 
bez námahy
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Kroměříž – město 
nejen mlékařů 

aneb Střední škola 
hotelová a služeb 
mění kroměřížské 

tradice
Ing. PETR HAJNÝ, ŘEDITEL ŠKOLY

Kroměříž je sice nevelké město, ale s velkou historickou 
a kulturní tradicí. Jistě právem se díky tomu zdejší zahra-

dy a zámek dostaly na seznam Světového kulturního dědictví 
UNESCO. 

Od začátku 20. století je Kroměříž známá jako město 
mlékařů působením mlékárenské školy, kterou prošla napro-
stá většina odborníků tohoto oboru u nás. 

Poklepáním generálního ředitele mlékárenského prů-
myslu MVDr. Jiřího Gabriela na základní kámen internátu 
mlékárenského průmyslu v roce 1974 a rozšířením tohoto in-
ternátu o učební prostory získala mlékárenská škola mladší-
ho sourozence v podobě Středního odborného učiliště potra-
vinářského. 

Stěžejní učební obor biochemik se zaměřením pro mlé-
kárenskou výrobu ročně opouštělo kolem sta absolventů-
mlékařů, kteří nacházeli uplatnění v mlékárnách celé Mora-
vy. A z celé České republiky pak přicházeli zájemci o dvouleté 
nástavbové studium, ve kterém si vyučení biochemici-mléka-
ři mohli rozšířit vzdělání a získat maturitu. Určitý malý pro-
stor byl dán i výuce řezníků a uzenářů. 

V devadesátých letech bylo Střednímu odbornému uči-
lišti potravinářskému umožněno začít hledat nové cesty vý-
ukové realizace. K učebním oborům přibyl studijní obor 
operátor potravinářské výroby, jehož absolventi se stali vy-
hledávanými odborníky v potravinářských závodech celé ČR. 
Dočasným řešením bylo zřízení rodinné školy a dvoustupňo-
vé experimentální odborné školy zaměřené rovněž na potra-
vinářství. Z učiliště se stala Integrovaná střední škola.

Postupně škola zcela opustila oblast mlékárenství, ale 
potravinářství zůstala věrná. Byly otevřeny tříleté učební obo-
ry cukrář, pekař, kuchař, číšník a řezník–uzenář s možností 
pokračování v nástavbovém maturitním studiu. Škola získa-
la poměrně rychle vysokou úroveň výuky všech potravinář-
ských oborů a v mnoha případech získávala nejvyšší ocenění 
žáků na nejrůznějších soutěžích jak doma, tak i v zahraničí.

Poklepání generálního ředitele mlékárenského průmyslu 
MVDr. Jiřího Gabriela na základní kámen internátu mléká-
renského průmyslu v roce 1974.

Mladí pekaři se učí plést vánočky.

Nácvik přípravy pokrmů z masa 
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Rodící se potravinářská tradice byla doplněna otevře-
ním čtyřletých maturitních oborů kuchař a číšník a v součas-
né době nejatraktivnějšího studijního oboru hotelnictví a tu-
rismus. Byl vytvořen nový profi l školy zasahující do oblastí 
potravinářství, hotelnictví a cestovního ruchu. Škola získa-
la neocenitelné možnosti osobními kontakty s managemen-
tem potravinářských podniků, hotelů, restaurací a cestovních 
kanceláří. Svým členstvím v profesních svazech, asocia-
cích a spolcích se zařadila mezi organizace, které se podíle-
jí na rozvoji potravinářství, gastronomie a cestovního ruchu. 
Mezinárodními kontakty, zvláště se školami ve Francii, Itá-
lii, Německu a Polsku, získala možnosti porovnávání způso-
bů výuky. Zajišťováním mezinárodních praxí žáků ve Francii, 
Itálii, Německu, Španělsku, Řecku a Polsku umožňuje škola 
svým žákům získávat odborné pracovní zkušenosti, které by 
jen stěží bylo možné získat v ČR. 

V roce 2002 došlo ke sloučení této školy se Středním od-
borným učilištěm zemědělským. Tím škola získala v té době 
již chybějící výukové prostory. Nové zemědělské učební obo-
ry zahradník a chovatel koní a jezdec doplnily původní pro-
fi l školy. Gastronomickou problematiku s problematikou 
hotelnictví a cestovního ruchu velmi dobře doplňuje oblast 
zemědělská, která zvláště v kroměřížském a zlínském regio-
nu má své nezastupitelné místo. Byla defi nována potřebnost 
výchovy žáků pro oblast agroturistiky. Sadovnické, aranžér-
ské a pěstitelské znalosti jsou velmi dobře použitelné v ob-
lasti péče o hosta přímo v hotelích, restauracích a zařízeních 
cestovního ruchu i pro oblast péče o krajinu, která může do 
kroměřížského regionu hosty přilákat. Samotná problemati-
ka chovu koní a jejich využití pro volnočasové aktivity již fun-
guje a velmi dobře doplňuje atraktivní turistickou nabídku. 
Sloučením obou škol vznikl nový vzdělávací subjekt – Střední 
škola hotelová a služeb Kroměříž.

Od června 2008 se škola zvětšila sloučením s Odborným 
učilištěm a Praktickou školou Kroměříž. Vzniklo propojení 
a další rozšíření školy o 120 žáků a 19 pedagogů. Ke stávajícím 
učebním a studijním oborům se připojily tříleté učební obory 
zednické práce, zámečnické práce a údržba, kuchařské práce, 
cukrářské práce a Praktická škola dvouletá. Škola tak rozšířila 
nabídku o vzdělávání žáků s nejrůznějšími výukovými a zdra-
votními problémy, pro které jsou výše uvedené obory speci-
álně určené. Rozdílnost od běžných učebních oborů spočívá 
ve speciálně pedagogickém přístupu učitelů k jednotlivým žá-
kům a také v systému vzdělávání pravidelným střídáním teo-
retického vyučování a odborného výcviku v jednom týdnu. 

Idea kompletního vzdělávání byla doplněna v roce 2004 
zřízením detašovaného pracoviště Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně. Byla prosazena myšlenka potřebnosti postavit gas-
tronomii na vysokoškolskou úroveň. V ČR má vysokoškolská 

výuka gastronomie, založená na vědeckém poznání, před se-
bou ještě dlouhou cestu, i když zkušenosti ze zahraničí jed-
noznačně ukazují, že tato cesta je správná a že se máme od 
koho učit. V současné době je výuka realizována ve studijním 
programu „Chemie a technologie potravin“ v oboru „Tech-
nologie a řízení v gastronomii“ formou denního i kombino-
vaného studia.

V akademickém roce 2008/2009 studuje tento obor 130 
studentů prezenční a 140 studentů kombinovanou formou 
studia. V loňském a letošním roce proběhly státní bakalářské 
zkoušky a s titulem bakalář v oboru Technologie a řízení v gas-
tronomii opustilo školu 80 absolventů, kteří nastoupili do pra-
xe jako vedoucí gastronomických zařízení, případně jako uči-
telé gastronomických předmětů na středních školách. Většina 
z nich bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Výuka v gastronomických předmětech probíhá i bloko-
vě za účasti odborníků. Zajímavým přínosem jsou přednáš-
ky Prof. RNDr. Miroslava Raaba, CSc., z Ústavu makromo-
lekulární chemie AV ČR, v.v.i., který je jedním z průkopníků 
nového oboru „Molekulární gastronomie“, který vznikl ve 
Francii v polovině osmdesátých let. Jedná se o spojení potra-
vinářské chemie a technologie na straně jedné a praktickým 
uměním kuchařským na straně druhé. Tento nový a zajímavý 
obor společně založili francouzský chemik Hervé This a brit-
ský fyzik Nicholas Kurti. Cílem přístupu je popsat a objasnit 
složité fyzikální a fyzikálně-chemické děje, které se odehrá-
vají v hrnci, na pánvi a pekáči při kuchyňské úpravě potravin. 
Výsledkem je skutečnost, že se v chemické laboratoři objevu-
je běžné kuchyňské vybavení a také naopak v kuchyních re-
nomovaných restaurantů je možno spatřit analytické váhy, 
spektroskopy nebo moderní mikroskopy.

Zřízením oborů vysokoškolského studia se jakoby uza-
vírá kruh spolupráce i mezi kroměřížskými středními škola-
mi. V rámci vysokoškolského studia dochází k propojování 
práce pedagogů VOŠ a SPŠ mlékárenské a SŠHS, společně 
jsou využívány prostory a vybavení obou škol.

Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži je zřízena 
jako příspěvková organizace Zlínského kraje. Má veškeré po-
třebné materiální vybavení pro teoretickou i praktickou výu-
ku. Vyučují v ní v odborném světě známí učitelé s požadova-
nou kvalifi kací i dlouholetou praxí. Škola je v současné době 
velký komplex tvořený 16 budovami, v nichž probíhá teore-
tické i praktické vyučování. Součástí školy jsou dva domovy 
mládeže s kapacitou 705 lůžek, dvě jídelny s kapacitou 1800 
jídel, tři tělocvičny, společenský sál, aula, multimediální po-
sluchárny, učebny, cvičná restaurace s barem, cukrářské a za-
hradnické dílny. Škola má cvičnou pekárnu, kavárnu a restau-
raci Slávia s kapacitou 110 obslužných míst, cvičný hotelový 
provoz. Součástí školy je i sportovní areál s fotbalovým hřiš-
těm, tenisovými a volejbalovými kurty a tzv. Hubertcentrem 
– stáje pro 20 koní s parkurem, ve kterých probíhá výuka cho-
vatelů koní a jezdců. 

Škola úzce spolupracuje s dalšími 35 smluvními praco-
višti, jako jsou hotely a restaurace, chovatelské stanice, za-
hradnictví, i menšími podnikateli, u kterých zajišťuje praktic-
ké vyučování žáků. 

V současné době je ve škole 932 žáků, na jejichž výchově 
a vzdělání se podílí asi 110 pedagogů. Domov mládeže s 18 
vychovateli zajišťuje ubytování pro asi 550 žáků. Vzhledem 
k rozsáhlé činnosti, která doplňuje činnost pedagogickou, za-
městnává škola dalších asi 100 zaměstnanců. 

Škola ve velké míře využívá možnosti, které jí dává Ev-
ropská unie formou realizace nejrůznějších projektů. Jedná 
se zejména o projekty zaměřené do vzdělání v obecné i kon-
krétní rovině, tedy o podpory vzdělání, které je hlavní činností 
školy, i o podpory nadstandardních forem vzdělání. 

Jednání zkušební komise při obhajobách bakalářských prací 
FT UTB Zlín
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Pro pomoc vlastnímu vzdělávání škola využívá projekty, 
z nichž je možné fi nancovat výjezdy žáků do zahraničí, spolu-
práci se zahraničními školami, proškolování pedagogických 
pracovníků, pomoc při tvorbě pedagogických dokumentů 
nebo pomoc při výsledném hodnocení žáků. Velmi potřebnou 
pomocí je podpora práce psychologa a výchovné poraden-
ství. Pro pomoc nadstandardním formám výuky jsou využí-
vány podpory Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
– OPRLZ na vzdělávání dospělých. 

Škola byla v minulém období zapojena do projektů fi -
nancovaných z rozpočtu Evropské unie a z rozpočtu ČR.

Projekty financované z EU
Kvalita 1 – Pilotní ověřování jednotného zadání 
závěrečné zkoušky v oborech
29-54-H/002 Cukrář - výroba 
65-52-H/001 Kuchař  
29-53-H/001 Pekař   
41-52-H/001 Zahradník  

V uvedených oborech proběhly závěrečné zkoušky po-
dle pilotního ověřování a absolventi obdrželi vedle výučních 
listů i certifi káty v rámci řešení systémového projektu ESF 
KVALITA I, směřujícího k reformě závěrečné zkoušky, k sjed-
nocení výsledků vzdělávání žáků v daném oboru a k souladu 
odborné přípravy absolventů s požadavky praxe. 

VIP kariéra
Škola spolupracuje s Institutem pedagogicko-psycho-

logického poradenství České republiky (IPPP), se kterým má 
uzavřenou smlouvu na zajištění činnosti školního psycholo-
ga. V rámci této spolupráce, která je fi nancovaná z ESF, má 
zřízené poradenské psychologické pracoviště, jehož náplní 
je poskytování poradenských služeb výchovným poradcem 
a školním metodikem prevence a školním psychologem. Pra-
coviště poskytuje standardní poradenské služby, a to bezplat-
ně v oblastech výchovného poradenství, preventivní činnosti 
a činnosti školního psychologa.

Škola velmi kladně hodnotí možnost využívat tuto pre-
ventivní i poradenskou činnost z prostředků EU. Práce psy-
chologa se stala pro školu nezbytnou a škola hledá prostřed-
ky,  jak tuto činnost zajišťovat po skončení projektu.

OPRLZ – Operační program Rozvoj lidských zdrojů – 
vzdělávání dospělých
Škola je zapojena do Operačního programu Rozvoj lidských 
zdrojů jako koordinující škola pro dalších 5 škol:
– Střední škola hotelová a obchodní, Uherské Hradiště
– Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Vizovice
– Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Vsetín
– Střední zemědělská škola, Rožnov pod Radhoštěm
– Střední odborné učiliště, Rožnov pod Radhoštěm

V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno 12 programů dalšího 
vzdělávání:
– Průvodce cestovního ruchu 
– Znalosti a dovednosti v pekařské výrobě 
– Zeleň měst a obcí 
– Zemědělství v méně příznivých oblastech 
– Víno a gastronomie 
– Obchodnické minimum – psychologie prodeje 
–  Moderní obchod – plánování, organizování a vedení malo-

obchodní jednotky 
– Logistika v praxi 
– Kadeřnické a kosmetické minimum 

– Módní trendy v osobních službách 
– Programování víceosých CNC strojů 
– Využívání Open Source Software 

Škola již realizuje rekvalifi kační kurzy pro pracovníky 
pekáren v rámci dalšího vzdělávání dospělých pracovníků. 

Škola rovněž realizuje přípravu uchazečů o získání cer-
tifi kátu průvodce ČR. Ve spolupráci s Asociací průvodců ČR 
realizuje průvodcovské zkoušky.

 PILOT S tvorba a ověřování školních vzdělávacích 
programů (švp)
Škola je jednou ze 30 pilotních škol, zapojených do projektu 
PILOT S. Byly vytvořeny a ověřeny nové švp pro obory: 
–  Hotelnictví a turismus, který je realizován podle švp Hotel-

nictví a cestovní ruch
– pekař 
–  kuchař-číšník, který je realizován ve třech švp: kuchař, číš-

ník a kombinovaný kuchař-číšník
Realizované švp je možné získat na www.hskm.cz.

Socrates – Comenius (tříletý program spolupráce se ško-
lami ve Francii a Itálii)
Škola má schválený tříletý projekt s názvem „Restos du han-
dicoeur“ realizovaný ve spolupráci se školami:
–  Lycée Professionnel Condorcet, 1, avenue Roland Dor-

gelès, 33120 Arcachon – Francie 
–  Instituto Professionale di Stato et della Ristorazione Ber-

nardo Buontalenti Via de Bruni 6-50, 50122 Firenze,
Itálie.

Cílem celého projektu je integrace handikepovaných 
mladých lidí do vzdělávacího procesu a jejich následné zařa-
zení do světa práce. 

Spolupráce s těmito školami má již mnohaletou tradi-
ci. Na základě spolupráce a vzájemných recipročních návštěv 
byly vytvořeny krásné interpersonální vztahy jak mezi peda-
gogickými pracovníky, tak i mezi studenty zainteresovaných 
škol.

Celý projekt odhalil rozdílnosti v legislativě jednotlivých 
zemí i rozdílnosti v přístupu k hendikepovaným občanům. 

TANDEM (spolupráce se školou v Quedlinburgu – SRN)
Byla dojednána spolupráce v oblasti učebních oborů 

a společné čerpání fi nancí prostřednictvím česko-německé 
organizace TANDEM a jejího programu „Auf geht‘s – A je 
to!“. Velmi zajímavým momentem spolupráce je poznání ně-
meckého školského systému, jehož myšlenky budou možná 
v budoucnosti realizovány i v ČR. 

Leonardo da Vinci – zahraniční stáže 
Škola v minulosti realizovala pět projektů schválených 

agenturou Leonardo da Vinci, které se týkaly zahraničních 
stáží žáků i pedagogických pracovníků. V rámci těchto pro-
jektů bylo umožněno asi 300 žákům a 15 pedagogům zúčast-
nit se odborných stáží v zahraničí – Itálii, Francii, SRN, Špa-
nělsku, Polsku.

Stáže byly vždy odborně zaměřené a účastníci se sezná-
mili s celou problematikou gastronomických a hotelových 
provozů v zařízeních vysoké úrovně.

Zahraniční praxe a stáže

SŠHS má dlouholetou družbu s hotelovou školou ve 
francouzském Arcachonu, italské Florencii, s polskou ško-
lou ve Wodzislawi a hotelovou školou v Nitře. V rámci této 
spolupráce probíhají výměny žáků i pedagogů. I s jejich po-
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mocí se každoročně uskutečňují prázdninové zahraniční 
stáže žáků. 

Na základě dlouhodobých kontaktů s německou orga-
nizací ZIHOGA, na základě dvoustranných dobrých kontak-
tů se zahraničními hotely a subjekty i na základě pomoci ab-
solventů školy, kteří již působí v zahraničí, vyjíždí každoročně 
asi 200 studentů do SRN, Itálie, Španělska, Řecka, Švýcar-
ska, Polska a Francie, včetně Korsiky, na dvou až čtyřměsíční 
stáže. Do školy se po prázdninách vrací studenti jako mladí 
lidé, kteří prošli cizím, mnohdy pracovně i sociálně náročným 
prostředím, lidé se zkušenostmi komunikace v cizím jazyku, 
lidé, kteří se museli umět poprat s nepředvídatelnými situa-
cemi, ale lidé šťastní z plodně prožitých prázdnin. Zanedba-
telným není ani v mnoha případech velmi příjemný fi nanční 
výdělek, ze kterého mnozí studenti mohou studovat celý další 
rok bez přispění rodičů.

Soutěže žáků

Žáci školy se účastní celé řady soutěží. Pravidelně je to 
Gastro Junior Nowaco cup, mnoho různých barmanských, 
cukrářských a pekařských soutěží. Odtud si přinášejí mnoho 
úspěchů a ocenění. Žáci soutěží i v oblasti aranžérství, květi-
nářství a pěstitelství. 

Žáci – členové školního jezdeckého klubu si z pravidel-
ných jezdeckých soutěží, většinou na úrovni regionální jez-
decké ligy, rovněž přivážejí nejvyšší ocenění.

Škola sama je organizátorkou některých soutěží. 
Každoroční Kroměřížská juniorská koktejlová soutěž, 

zapsaná již stabilně do kalendáře akcí MŠMT ČR i do rozpisu 
soutěží České barmanské asociace, se stala tradiční únorovou 
barmanskou soutěží pro barmany celé ČR.

Každoroční jezdecké závody o „Pohár města Kromě-
říže“ završily v roce 2008 již dvanáctý ročník svého konání. 
Akce v nádherném prostředí sportovního areálu SŠHS a Hu-
bertcentra se stala vyhledávanou sportovně-společenskou 
akcí města.

Aktivity školy

Výčet dalších akcí by zabral ještě mnoho místa, a tak ale-
spoň z těch nejdůležitějších: 

Pekařský seminář, pořádaný ve dvouletých cyklech ve 
spolupráci s Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů ČR – 
pro asi 200 odborníků pekařů, 

Kurzy studené kuchyně, barmanské kurzy, kurzy vyře-

Areál Hubertcentra při jezdecké soutěži o pohár města Kromě-
říže 

závání do zeleniny, kurzy o přípravě a podávání kávy, some-
liérské kurzy.

Město Kroměříž a Zlínský kraj pravidelně využívají pro-
story SŠHS i dovednosti jejích žáků při pořádání různých 
akcí, především rautů. Naši žáci často připravují rauty i v pro-
storách Kroměřížského zámku a Květné zahrady.

Gastronomie a sympozium

Škola ve spolupráci s Fakultou technologickou UTB 
ve Zlíně pořádá ve dnech 25. a 26. září 2008 již druhé Gas-
tronomické symposium zaměřené na vědecko-pedagogic-
kou problematiku za účasti vysoce kvalifi kovaných odborní-
ků z potravinářství a gastronomie. Sborníky v elektronické 
formě je stále možné získat na adrese školy. Rovněž pro-
gram tohoto významného gastronomického, nyní již tra-
dičního, sympozia je možné získat na webové stránce školy:
www.hskm.cz.

Přestože škola začíná teprve svůj 27. školní rok, sta-
la se již nedílnou součástí života Kroměříže, Zlínského kra-
je i českého gastronomického školství. Absolventi, kteří se 
do Kroměříže stále vrací, hovoří o svém studentském městě, 
nazývaném Hanáckými Athénami, jako o městě gastronomie 
a vzdělání. 

SŠHS Kroměříž svým působením na všech stupních 
vzdělání vytváří nové tradice v potravinářství, gastronomii, 
hotelnictví, cestovním ruchu a agroturistice.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Na Lindovce 1463, 767 27 Kroměříž

www.hskm.cz
�
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Lépe roztíratelné!
Kiri, lahodný sýr z tvarohu a smetany,

je nejprodávanější sýr pro malé labužníky s rostoucím 
tržním podílem (58% tržní podíl v kategorii dětských sýrů)*,
s rostoucí penetrací (+14,6 % 1–6/08 vs. 1–6/07)* 
a vysokou mírou znalosti značky u spotřebitelů 
(94% podpořená znalost)*.
* MEMRB data MJ08, Gfk data 2008, Millward Brown data 2008.

Od října je nejoblíbenější dětský sýr Kiri s novou recepturou ještě chutnější a navíc se lépe roztírá. Vyzkoušejte!

Kir

je 
trž
s r
a v
(94
* ME

Od řříjíjnana jj jee nenejobllíbíbeenější dětský sýr Kiri s no

46.07.04_Kiri_Print_180x260.indd   1 8.9.2008   17:38:16
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Výlet
za holandskými 

sýry…
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ
MLÉKÁRENSKÝ

Kdo by neznal sýry Gouda a Edam, dva skutečné pojmy, 
které jsou v sýrařství bezesporu tím, čím v jiných potra-

vinářských odvětvích třeba Parmská šunka nebo Budějovic-
ké pivo… 

Tito dva slavní holandští „rodáci“ proslavili svou zemi 
určitě nejméně stejně jako tulipány, větrné mlýny či slavní 
malířští mistři. Dnes se už oba sýry vyrábějí doslova po celém 
světě a patří mezi nejprodávanější a nejoblíbenější mezi spo-
třebiteli. Na jejich slávu a věhlas jsou Nizozemci oprávněně 
pyšní. Nizozemsko dnes navíc patří k nejvýznamnějším pro-
ducentům těchto sýrů na světě. To je také důvodem, proč ve 
dvou nizozemských provinciích Zuid-Holland (Jižní Holand-
sko) a Noord-Holland (Severní Holandsko), ve kterých mají 
oba sýry svůj pradávný původ, se nizozemští sýraři snaží udr-
žovat tradici jejich původní výroby a prodeje a s ní seznamo-
vat návštěvníky z celého světa. Vydejme se společně na malý 
výlet do Nizozemí a pojďme nasát atmosféru přímořského 
Holandska. Pojďme zažít staré sýrařské zvyky z tradičních sý-
rařských trhů…

Ale nežli se podíváme na vlastní trh, musíme si říci něco 
málo o obou sýrech:

Gouda neboli Goudse kaas

Asi vůbec nejslavnější holandský sýr dostal své jmé-
no podle městečka Gouda, kde se s ním po staletí obchodu-
je. Svůj skutečný původ má však v provinciích Zuid-Holland 
a Utrecht, dnes je však výroba rozšířena nejenom v celém Ni-
zozemí, ale vlastně po celém světě. V Nizozemí se dosud vy-
rábějí tři kategorie sýra:

Noord-Hollandse goudse kaas – sýry s označením PDO 
(chráněné označení původu), které se vyrábějí v přímoř-
ských polderech severně od Amsterdamu. Na kaseinovém 
štítku s identifi kací druhu sýra je uveden symbol „NH“. Je 
velmi zajímavé, že tyto průmyslově vyráběné sýry smějí nést 
toto ochranné označení (PDO), které jinak nemohou použí-
vat žádné farmářské sýrárny v oblasti vyrábějící naprosto tra-
diční selskou goudu (Goudse boeren kaas). Často se hovo-
ří o tom, že je to výsledkem promyšleného tahu průmyslové 
lobby jednoho z největších producentů, společnosti Campi-
na Melkunie.

Holland-Brabantse goudsee kaas – tyto goudy se vyrábě-
jí v provinciích Zuid-Holland, Utrecht a Brabant a jsou ozna-
čovány písmeny „HB“.

Friese goudse kaas – Frýzský sýr gouda nese na logu 
zkratku „FF“ a vyrábí se v provinciích Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijsel a častečně v oblasti Gelderland.

Gouda se vyrábí v ně-
kolika stupních zralosti, od 
mladé – jednoměsíční (jong)
přes středně prozrálou (jong 
belegen) dvouměsíční, pro-
zrálou (belegen) čtyřmě-
síční až po skutečně velmi 
zralou (extra belegen), zra-
jící více jak půl roku. Zná-
mé jsou však i „overjarige 
kaas“, tedy sýry zrající více 
než rok, které jsou v chuti 
velice pikantní.

Pro výrobu se používa-
lo původně kravské mléko, 
později se rozšířila výroba 
i na sýry z mléka koz či ovcí. 
Gouda se povětšinou formu-
je do tvaru asi 12kg bochní-
ku, dnes jsou však známé 
i další formáty – ať už malé 
bochníčky 4–5 kg nebo průmyslem postupně rozšířené hrano-
ly a blokové sýry. Výroba sýra je také jednou „velkou kuchař-
kou“ a sýraři své sýry nabízejí také s řadou ochucení a přísad, ať 
už je to česnek, kmín nebo tzv. římský kmín (kumín), hořčičné 
semínko, zahradní bylinky, chilli-papričky, kopřivová nať, čes-
nek medvědí a mnoho dalších přísad.

Edam 

Název sýra byl odvozen od stejnojmenného přístavního 
městečka Edam am IJseelmeer v severním Holandsku, ve kte-
rém se se sýrem obchodovalo již ve 14. století a odkud putoval 
sýr na lodích do okolního světa. Na selských statcích v pro-
vincii Noord Holland se sýr 
vyráběl už před staletími 
a stejně tak jako jeho „ho-
landská sestra“ Gouda po-
stupně zdruhověl a rozšířil 
se po celém světě. Původně 
se vyráběl z mléka čerstvého 
plnotučného, dnes už vzniká 
ze směsi vyzrálého, částeč-
ně odstředěného večerního 
mléka a čerstvě nadojeného 
mléka ranního. Nejznáměj-



82
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

8
r e p o r t á ž

ším a také původním tvarem pro sýr je koule o hmotnosti asi 
2 kg, známé jsou i koule menší (okolo 1 kg). Tento oblíbený 
sýr se však dnes již více tvaruje do bloků, hranolů či tzv. cihel. 
Populárními jsou také tzv. „baby-edamy“ ve tvaru malých 
zploštělých bochánků, či také tzv. Commisiekaas – „Komis-
ní sýr“ (neboli dvojitý edam), který se tvaruje do formy koule 
o hmotnosti 3–4,5 kg.

Edam obsahuje obvykle 40 % tuku v sušině, těsto je zla-
tožluté s malým počtem menších oček. Tradiční sýr má kula-
tý tvar nahoře a dole lehce zploštělý. Vybrané sýry zrály až tři 
roky, čímž se dosáhlo extrémně tvrdé konzistence a sýr bylo 
možné exportovat do vzdálených a/nebo teplých zemí. Tvr-
dosti sýra bylo údajně využito v roce 1841 v jedné z jihoame-
rických válek, kdy Edamské koule uruguayská fl otila vystřelo-
vala z děla na argentinské protivníky. V roce 1849 Holandsko 
poprvé v historii vyvezlo více než milion liber sýra Edam. 
Z tohoto roku také pochází tržnice v Edamu na náměstí Jana 
Niewena, kde se dodnes s tímto sýrem obchoduje.

Výlet za holandskými sýry

Náš holandský výlet zahájíme ve starobylém malebném 
městě Alkmaar v provincii Nord-Holland, které asi nejvíce ze 
všech holandských měst proslulo svými svéráznými sýrovými 
trhy (kaasmarkt), jejichž kolorit a atmosféru si turisté mohou 
vychutnávat dodnes. Trhy zde probíhají podle staletých tra-
dic každý pátek od dubna do září od 10:00 h do 12:30 h na ná-
městí Waagplein, tedy na náměstí „sýrové váhy“ a jsou hlavní 
turistickou atrakcí města. Sýrový trh se zde koná pravidelně 
již od roku 1622. Z historie Alkmaaru se dozvídáme, že město 
postavilo svou první sýrovou městskou váhu již v roce 1365 
a v roce 1612 byly v budově „Městské váhy“, která byla po rad-
nici koneckonců druhou nejvýznamnější budovou ve městě, 
v provozu dokonce již čtyři vážní místa na vážení sýra. Cech 
nosičů sýrů byl v Alkmaaru ustaven 17. června 1593. Prostor-
né náměstí před „Městskou váhou“ bylo v minulosti několi-
krát rozšiřováno, protože se význam tohoto obchodního cen-
tra se sýry zvyšoval a pro obchodování se sýrovými bochníky 
goudy a eidamskými koulemi bylo potřeba stále většího pro-
storu. Od 17. století se v městě obchodovalo se sýry dvakrát 
týdně, vždy v pátek a v sobotu, od května až do října, v 18. sto-
letí probíhal prodej dokonce čtyři dny v týdnu.

Dnešní sýrový trh v Alkmaaru je už jenom turistickou 
atrakcí, ke které návštěvníky zvou město Alkmaar a čtyři vý-
znamní výrobci sýrů, společnosti Campina, Friesland, Cono 
a Beemster, v době letní turistické sezony, jednou týdně 
vždy od prvního pátku v dubnu po první pátek v září. Vlastní
„představení“ začíná přesně v 10:00 h dopoledne, ale už od 

rána směřují k „Vážnímu náměstí“ ze jmenovaných sýrař-
ských společností auta naložená sýry a na plochu náměstí je 
postupně vyrovnáváno na speciální podložky téměř 30 000 
kg sýrů Goudy a někdy i Edamu, což představuje okolo 700 až 
1 000 sýrových bochníků. Již při vyrovnávání sýrů na náměstí 
si diváci pozorně všímají jednoho z důležitých hodnocených 
znaků, kterým je vzhled a tvar sýra. O půl desáté musejí být 
přípravné práce dokončeny.

Členové cechu sýrových nosičů se musejí do vážní budo-
vy dostavit již v 7.00 h ráno. Kdo by přišel déle, byl by zapsán 
na „desku hanby“ a musel by zaplatit náležitou pokutu. Přes-
nost je totiž jednou ze zásad nosičského cechu a dohlíží na ní 
„provoost“, tedy jakýsi dozorce sýrové váhy. Pokuty vybrané 
od členů cechu slouží zčásti jako fi nanční dar pro jednu malou 
školu ve stejnojmenném městečku „Alkmaar“ na Surinamu, 
zčásti pak k dobru tohoto společenství. Krátce po příchodu za-
hájí náčelník cechu nazývaný „Kaasvader“ (čili „sýrový otec“) 
schůzi společenstva a promlouvá k nosičům ze čtyř korpora-
cí. Sděluje jim, jak velké množství sýrů má být obchodováno, 
kteří obchodníci, ale také jací významní hosté či novináři jsou 
právě přítomni. Zároveň kontroluje, zda je skutečně cech nosi-
čů kompletní či zda některý z jeho členů neschází třeba z důvo-
dů nemoci. „Kaasvader“ poté rozděluje mezi zástupce všech 
čtyř sýrařských korporací konkrétní činnosti na tržišti, tedy 
určuje, kdo bude mít na starosti ty které dodávky sýrů. 

Přesně o desáté ohlásí zvon Městské váhy zahájení sýro-
vého trhu a všichni jeho účastníci se pustí do skutečně pilné 
práce, která probíhá před zraky stovek diváků. 

Přímo na náměstí obcházejí jednotlivé připravené do-
dávky sýrařští inspektoři, kteří mají za úkol prohlédnout 
a ocenit jednotlivé obchodované partie. Samozřejmě jsou vy-
užívány veškeré metody organoleptického hodnocení – po-
klep bochníků sýrařským kladívkem, navrtání vzorku sýra 
k ocenění vůně, vnějšího vzhledu a také konzistence, a nako-
nec i vlastní senzorická analýza. Vše se zapisuje do „proto-
kolu“ a poté již probíhá vlastní obchodování mezi výrobcem 
a kupujícím. Smlouvání o prodejní ceně a následné uzavře-
ní obchodu se na Alkmaarském sýrovém trhu uskutečňuje 
tak jako před staletími, tedy nikoliv sepsáním nějaké složité 
kupní smlouvy, nýbrž jednoduchým „plácnutím si rukou“. 
V tomto gestu se odráží jak serióznost obou obchodních part-
nerů, stejně tak i jejich stavovská hrdost. Poslední z několika 
„plácnutí“ pak potvrzuje uzavření obchodu.

Poté již vybrané a prodané sýry nosiči nakládají na speci-
ální nosítka a velmi rychle je přenášejí ke zvážení do „Městské 
váhy“. Dnes zde fungují stále ještě tři vážní systémy, nejstarší 
váha tu je v provozu již od roku 1693. Na přesnost vážení do-
hlíží „vážní mistr“, který je zaměstnancem města, je tudíž ne-



83
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

8
r e p o r t á ž

závislý a dozoruje, aby bylo vážení přesné a nikdo nic nešidil. 
Sýry váží tzv. „tasman“, tedy muž, který „drží kasu“, do kte-
ré se vybírá za zvážení sýrů. Tato „kasička“ zavěšená za jeho 
opaskem také pochází z pradávných dob a byly do ní vkládány 
peníze utržené za prodávané sýry. Po zvážení označí  zvážené 
sýry razítkem a nosiči je přes celé náměstí odnášejí na speciál-
ní dvoukolové vozíky nakupujících. Na nich se pak v minulos-
ti sýry obvykle převážely do přístavu na loď obchodníka, dnes 
se odvážejí zpět do chlazených kamionů výrobců.

Řemeslo nosičů je bezesporu tvrdou řeholí. Na nosítka se 
totiž nakládá obvykle 8 bochníků sýra o hmotnosti 13–14 kg
a s váhou vlastních nosítek představuje celkové břemeno 
mnohdy až 160 kg. Pro ulehčení chůze využívají nosiči svéráz-
ný grif a rytmus, který připomíná spíše cupitání, i když v po-
klusu. Důležité je, aby oba dva z nosičů vykročili také vždy 
stejnou nohou a nezpůsobili rozdílným pohybem kolizi. I když 
i k té občas dochází.  Celé toto „sýrové divadlo“ končí vždy 
přesně ve 12:30 h. V tomto okamžiku už na náměstí nezbýva-
jí žádné nezobchodované sýry a náměstí se opět civilizuje tím, 
že zde sýry nahradí „předzahrádky“ restaurací a kaváren.

Ještě krátce ke „Společenství (cechu) sýrových nosičů“:
To bylo založeno v roce 1593 a má dnes 30 členů – 24 no-
sičů, 4 výběrčí, 1 náčelníka, tedy „kaasvadera“ a jeho po-
mocníka. V cechu pak působí 4 (různě barevné) korporace, 
přičemž se každá z nich skládá ze 6 nosičů a jednoho „tasma-
na“ (výběrčího čili „kasírmajstra“). Nejstarší z nich se nazý-
vá „voormann“ neboli „předák“. Korporace červená, žlutá, 
modrá a zelená je rozpoznatelná podle příslušné stejné bar-
vy klobouků a stuh nosičů, ale rovněž barvou nosítek na sýry. 
Oblečení nosičů dále tvoří bílé kalhoty, triko a blůza. Náčelní-
ka cechu neboli „sýrového otce“ rozpoznají diváci podle jeho 
oranžového klobouku se stejnou stuhou a také hole, o kterou 
se při pozorování činnosti svých nosičů opírá. Nosiči ho čas-
to nazývají svým „papežem“. Každé ze čtyř korporací přiná-
leží jedna sýrová váha, která se vždy po týdnu mění. A i když 
jsou nyní v provozu už jenom tři váhy, neznamená to, že by 
jedna z korporací nebyla potřeba. Zbývající čtvrtá totiž vždy 
vypomáhá třem ostatním, pokud si to situace na trhu vyžá-
dá. Před prvním trhem sezony se házením kostkou rozhodne 
o tom, které místo na trhu si ta která korporace vybere. V do-
bách, kdy měla „Městská váha“ v Alkmaaru dokonce 5 vah, 
pracovala zde ještě pátá, oranžová korporace.

Řemeslo „nosičů sýrů“ v Alkmaaru je dnes čestnou profe-
sí a ve všech případech se spíše jedná o druhé, vedlejší zaměst-
nání. V minulosti byla tato živnost spjata s řadou tradic a zvyk-
lostí. Jednou ze zásad nosičů například bylo, že se nesmí klít. 
Když se pak například stalo, že nosičům spadly sýry z nosítek, 
rozléhalo se po celém náměstí slovo „Uil“, což doslova zname-
ná „sova“, ale nikdo z přihlížejících nikdy neslyšel žádné „sa-
kra,…“. Mezi nosiči byly také přísně zakázány rvačky, kouření 
a alkohol, jakmile však trh skončil, teklo pivo na náměstí do-
slova proudem. Nosiči měli také svůj „čestný cech“, do které-
ho mohli být pouze jedenkrát za rok za nové členy jmenováni ti, 
kteří se nejvíce zasloužili o severoholandské sýrařství.

Sýrový trh v Alkmaaru zanechá na jeho návštěvnících 
nezapomenutelný dojem, a protože se jedná o důmyslný mar-
ketingový akt nejenom města Alkmaar, ale i turistických kan-
celáří a především všech zainteresovaných proslulých sýrař-
ských společností, které trh pořádají, jedná se o nejúčinnější 
reklamu pro tuto překrásnou zemi, ale hlavně pak pro skvě-
lé holandské sýry. Do povědomí spotřebitelů se tak dostávají 
pojmy jako jedinečnost chutí a vůní, tradice a kvalita.

Při vlastním průběhu trhu vysvětluje přihlížejícím ná-
vštěvníkům z celého světa holandská průvodkyně hned v ně-
kolika světových jazycích činnosti, ke kterým na náměstí prá-
vě dochází, vysvětluje tradiční metody sýrařů, ale i obchodníků 

a zve turisty k dalším zají-
mavým prohlídkám. Mezi 
aktéry trhu se pohybuje 
ještě několik dívek oble-
čených do staroholand-
ského kroje tvořeném 
modročervenou sukní 
a modrobílou halenou, 
s červeným šátečkem 
u krku a bílým čepcem na 
hlavě. Ty mají symbolizo-
vat „sýrařské děvče“, ne-
boli „kaasmeisje“, sym-
bol, se kterým před léty 
začal NZO („Nizozemský 
úřad pro mléčné výrob-
ky“) promovat holandské 
sýry. Již v roce 1961 po-
jmenovali tento symbol 
v Německu jako „Frau Antje“ a tato „sýrová Anička“ se poslé-
ze stala po královně Beatrix asi druhou skutečně nejznámější 
„Holanďankou“ vůbec a význam tohoto marketingového sym-
bolu je účinný stále. Kdo by neznal „Frau Antje“ a její doporu-
čení, těžko by mohl dost dobře znát holandské sýry.

Podobný trh, jako má Alkmaar, je možný v Holandsku 
shlédnout i v nedalekém Edamu, o mnoho menším a ješ-
tě malebnějším městečku, které dalo jméno známé červené 
sýrové kouli. Na trhu v Edamu se obchodují edamské koule 
a podobné „představení“ jako v Alkmaaru zde probíhají pou-
ze v červenci a srpnu, a to každou středu. Sýrové trhy nabízejí 
občas i další sýrařská města, např. Gouda.

Návštěvu trhů je možné zakončit i prohlídkou sýrař-
ských muzeí, která nabízejí návštěvníkům pohled do sýrař-
ské historie a kultury, představují řadu dříve používaných po-
můcek a zařízení, vysvětlují technologické principy a hlavně 
poukazují na sounáležitost a hrdost nizozemských mlékařů 
a sýrařů a kouzlo jejich řemesla. Je zde možné také porovnat 
rozdíly mezi tradiční výrobou sýrů na statcích a v malých ma-
nufakturách se současnými moderními průmyslovými způ-
soby jejich výroby. Muzea přinášejí mnoho informací neje-
nom laické veřejnosti, často bývají ale také „studnicí“ nápadů 
a rad pro samotné odborníky. Nizozemsko je bezesporu jed-

nou z nejvýznamnějších sýrařských zemí a udržování tradic, 
se kterými je možné se v severním Holandsku setkat, tento vý-
znam ještě posiluje a násobí. 

A nakonec snad ještě jedna drobná poznámka:
Význam holandského sýrařství je určitě nesporný a nikdo jis-
tě nepochybuje o tom, že ony dva z dnes nejznámějších sýrů, 
Edam a Gouda, mají v této zemi svůj nezpochybnitelný pů-
vod. Nedávno se však Nizozemí rozhodlo požádat Evropskou 
komisi o zápis obou sýrů na seznam výrobků s chráněným ze-
měpisným označením (PGI). 
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A zde nastává vážný problém. Význam obou sýrů totiž 
již před několika staletími překročil hranice země svého pů-
vodu a sýry postupně zdruhověly téměř po celém světě. Gou-
da se vyrábí i v jiných oblastech světa pod stejným názvem, 
pro sýr Edam se našly vedle původního holandského názvu 
i malé jazykové úpravy jako např. Edamer (Edamský), Ei-
dam, Edamski apod. Nikdo však nepochybuje o tom, že se 
jedná o stejný typ sýra. Technologie výroby jsou stejné, ko-
neckonců se u goudy i edamu řídí mezinárodním standardem 
Codex Alimentarius, který zaručuje jediný možný technolo-
gický postup a konečné parametry výrobku. Nedivme se pro-
to, že námitky vůči nizozemské žádosti o zápis již podali vý-
robci těchto sýrů z několika evropských zemí, mezi nimi např. 
z Německa, České republiky, Slovenska, Rakouska, Dánska, 
Finska, Švédska a dalších. Všechny tyto země se tímto roz-
hodnutím cítí být ohroženi a poukazují na generičnost obou 

výrobků, na kolizi nizozemské žádosti s některými platnými 
evropskými předpisy, např. se směrnicí o označování. V ná-
mitkách se poukazuje i na skutečnost, že pro oba sýry z ob-
lasti provincie Noord-Holland již existuje ochranné označe-
ní původu a další zápis na seznam s chráněným zeměpisným 
označením by mohl vést k matení spotřebitelů. Námitek byla 
vznesena celá řada a nyní by Evropská komise měla iniciovat 
vzájemná jednání Nizozemska jako žadatele o zápis a namí-
tajících zemí a celý následující půlroční proces by měl smě-
řovat k určité kompromisní dohodě. Pokud k ní nedojde, 
rozhodne o konečném verdiktu Evropská komise. Nejideál-
nějším závěrem by však mělo být konstatování o tom, že pů-
vod sýrů jednoznačně patří do Nizozemí, nebo přesněji do 
oblasti Holandska, oba dva sýry by však už pro vždycky měly 
zůstat celému světu.  �

• BRC
• IFS
• Globalgap
• ISO 9001
• ISO 14001
• HACCP (ISO 22000)
• INTEGROVANÉ AUDITY

• BRC Storage&Distribution
• IFS Logistic
• BRC/IoP
• Audity dodavatelů
• Audity obchodů
• Audity v gastronomii
• Školení

EFSIS Czech Republic s.r.o.
tel. 583 283 459, fax 583 213 973, info@efsis.cz, www.saiglobal.com

• Infoservis - legistativa ČR, EU, normy - informace o novinkách 
každý měsíc do vaší e-mailové schránky 

Nové výrobky
oceněné na výstavě Země Živitelka 
národní značkou kvality KLASA

Pro výše uvedené výrobky jsme dne 21. 8. 2008 slavnostně převzali z rukou ministra zemědělství  P. Gandaloviče certifi káty národní značky KLASA.

ALTIS Kolín, s. r. o.,  Ovčárecká 305,  280 02 Kolín,  email: info@altiskolin.cz,  www.altiskolin.cz

Dianella Classic – mléčná 
čokoláda bez přidaného 
cukru, je vhodná pro 
diabetiky nejen svým 
složením, ale skutečně 
výbornou chutí,
která se neliší od chuti běžné 
čokolády s cukrem.

Dianella Classic – hořká 
čokoláda bez přidaného 
cukru s výbornou chutí, 
která se neliší od chuti 
běžné čokolády je vítězem 
Nezávislého testu
diačokolád organizovaného 
MF Dnes.

Dianella Dessert
– unikátní diabetická 
bonboniéra, která poskytuje 
diabetikům možnost 
konzumovat cukrovinku 
s čokoládovou chutí se 
zachováním nutričních hodnot 
akceptovatelných diabetiky

Dianella MiniDessert 
– minibalení, určené 
pro okamžitou spotře-
bu je menším provede-
ním Dianelly Dessertu 
a je také jedna z nejpo-
pulárnějších diabetic-
kých cukrovinek.

Dianella Cherry – tato višňová 
bonboniéra je skutečnou delikatesou 
mezi diabetickými sladkostmi, jejíž 
kouzlo spočívá v originální receptuře 
kombinující lahodnou tmavou dia-
čokoládu a dezertní náplň do bonbónu 
s jedinečnou chutí a charakteristickou 
višňovou vůní.
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AGRAL

List
Potravinářské komory

České republiky, 
pravidelný měsíčník 

Vydavatel:
AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99,

140 02 Praha 4 - Braník

www.agral.cz

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.
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Lubomír Volek
– „Cesta mléčnou 

dráhou
do starostenské 

židle“

UNHOŠŤ − malebné malé město, kterému se říká brána do 
křivoklátských lesů. Nachází se asi osm kilometrů jižně 

od Kladna. 
Zde se před sedmdesáti léty, 26. srpna 1938, narodil 

v domku svých rodičů, protože tehdy se ještě nejezdilo do po-
rodnice, Lubomír Volek, o kterém vám budu vyprávět příběh 
člověka, se kterým se znám od roku 1965, kdy jsme se setkali 
v Trojské mlékárně v Praze-Holešovicích, kde on již pracoval 
a já jsem tam nastoupil mlékařskou dráhu.

Každý z lidí, když se narodil, tak se potkal s mlékem, ne 
však každý v mléku pracoval. Kdysi jsem někde četl vtip, že 
láska začíná šampaňským a končí mlékem.

Ale vraťme se k faktům.
Luboš, jak mu celý život všichni říkají, se narodil v ro-

dině krejčího. Dostal se mi do ruky verš, který o něm napsala 
v nedávné době jedna paní z Unhoště, u příležitosti jeho se-
dmdesátých narozenin. Část veršovánky si dovolím ocitovat:

„sudičky se pak předháněly
by nastínily život celý –

rozvaha, chytrost, velká klika,
též napadla je politika.“

Dědeček z matčiny strany Jan Nový, zakládající člen 
„Konzumního a úsporného spolku pro Kladno a okolí“, před 
1. světovou válkou byl v roce 1919−1923 starostou měs-
ta Unhoště za stranu sociálně demokratickou. Celou první 
republiku byl radním. Takže geny zřejmě zapracovaly, ale 
o tom až v průběhu vyprávění. 

Základní školu vychodil Luboš v Unhošti v roce 1949. 
Protože se dobře učil, chtěl jít dále studovat. Situace však 
byla složitá, neboť bylo krátce po tzv. Vítězném únoru a teh-
dejší politické vedení města nepřálo rodině živnostníka a bý-
valého sociálního demokrata. Zkrátka chlapec se nesměl 
dostat na žádnou střední školu. Tehdejší předsedkyně měst-
ského národního výboru to osobně zařizovala v okresním 
městě Kladně. Jedině doly nebo hutě. Tehdy však vstoupil 
do dění dědeček a díky jeho dřívějším osobním kontaktům 
v rámci okresu byl nakonec Luboš přijat na 11letou střední 
školu v Kladně (bývalé i nynější Gymnázium). Po maturitě 
v roce 1956 chtěl opět na základě dobrých studijních výsled-
ků pokračovat ve studiu na Vysoké škole ekonomické, proto-
že ho tato oblast zajímala. Opět však zasáhla vyšší politická 
moc, takže po úspěšném složení přijímacích zkoušek v Pra-
ze na Žižkově přicházely v průběhu léta postupně dopisy, že 
sice výsledek zkoušek byl dobrý, ale pro značný počet zájem-
ců atd. se uvidí, ale nakonec nepřijetí. Čas běžel. V průběhu 
září se rodiče dozvěděli, že je určitá možnost abiturientské-
ho studia s maturitou na Hospodářské škole v Praze, Resslo-
vě ulici (slavná bývalá i současná Českoslovanská obchodní 
akademie). Tam byl nakonec přijat. V roce 1958 maturoval 
s výborným prospěchem. Brány vysokých škol však byly pro 
něho, kvůli špatnému původu, stále uzavřené. 

Pro absolventy středních škol v té době existovaly tzv. 
umístěnky, podle kterých bylo možné nastoupit do zaměst-
nání. Jedna z umístěnek byla právě do Trojské mlékárny 
v Praze. Byly na pohled i umístěnky lákavější, například do 
fi nančních a pojišťovacích ústavů, ale otec synovi říkal, že 
kdyby byla nezaměstnanost, tak jíst se bude muset pořád, že 
podle jeho názoru mlékárna takovéto představy splňuje.

Tak mladý dvacetiletý úředník nastoupil 15. července 
1958 do Trojské mlékárny v Praze a tím začala jeho „mléč-
ná dráha“. Nejprve administrativní práce v provozu mlékár-
ny a po absolvování dvouleté vojenské služby v roce 1960 
byl zařazen v úseku závodové dopravy, kde pracoval do roku 
1976, celkem tudíž dlouhých 18 let, kdy z mlékárny odešel. 

Lubomír Volek s manželkou a dcerou v úřadu starosty
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Nebyl, jak vidno z dosavadního průběhu vzpomínání, 
klasickým mlékařem, ale ve spolupráci s výrobou a ostatní-
mi úseky v závodě se stal nedílnou součástí mlékárenského 
oboru, neboť žádná část mlékárny nemohla existovat sama 
o sobě, bez vzájemného propojení. Všichni museli táhnout 
za jeden provaz a netřeba zdůrazňovat, že práce v potravi-
nářství byla v té době setsakra náročná a namáhavá. Krá-
vy pořád dojily bez ohledu na pátky a svátky. V létě hrozilo 
zkysnutí mléka, v zimě zase jeho zmrznutí. Na konci řetěz-
ce čekal každý den zákazník, který si šel do krámu koupit lá-
hev, později sáček mléka. Právě v té pravidelně se opakující 
samozřejmosti spočívaly největší potíže, protože pro zdra-
vou obživu národa nebyly v těchto létech vytvořeny celostát-
ně odpovídající podmínky. Preferovala se jiná odvětví, těžký 
průmysl, strojírenství, ale že se člověk musí každý den najíst, 
to jakoby tehdejší vrchnost nezajímalo. Počínaje technickým 
vybavením ve výrobě i v dopravě, konče pracovními podmín-
kami a špatnou úrovní platu bylo mlékárenství na chvos-
tě hospodářského a společenského žebříčku. Starší spolu-
zaměstnanci tehdy říkali, že ještě před válkou i těsně po ní 
musel zájemce o práci v mlékárně složit před přijetím kauci. 
Jaká proměna za pár let tzv. budování socialismu − v mlékár-
ně chyběli lidé, stal se z ní průchozí dům různých práce se ští-
tících a nekvalitních elementů.

Lubomír Volek po odchodu z mlékárny v roce 1976 cha-
rakterizoval práci v Trojské mlékárně a prostředí, ve kterém 
pracoval, podle francouzského románu Motýlek – „Ďábel-
skými ostrovy“. Ještě dnes se mu prý často zdají sny o hrů-
zách, které prožíval, a když se celý zpocený probudí, je rád, 
že se ho to už netýká. 

Jak se vyvíjelo po dobu osmnácti let jeho pracovní za-
řazení a celková činnost, napoví následující řádky. Za tu 
dobu se měnilo jednak názvosloví fabriky, jednak ředite-
lé a další pracovníci. Při nástupu zažil ředitele Josefa Kolá-
ře, po něm přišla ředitelka Květa Filipová, která sice neby-
la mlékařkou, ale s politickou podporou šla udělat určitý 
pořádek, protože jak výše zmíněno, vzhledem ke špatným 
podmínkám v práci bylo v mlékárně mnoho nekvalitních 
lidí a v té době se rozmohlo tzv. rozkrádání národního ma-
jetku. Ředitelka neváhala rozbít tuto síť zlodějů. Do vězení 
putovala řada lidí z výroby, včetně některých vedoucích hos-
podářských pracovníků i řada lidí z dopravy. Ti, kteří zbyli,
měli plné ruce práce, aby denně zajistili všechny povinnos-
ti, které musela mlékárna plnit. Vážným nešvarem špatných 
pracovníků byly rovněž časté absence. Prostě nechodili do 
práce. Protože stav pracovníků byl vždycky jen tak tak, ne-
přítomnost v práci se těžko nahrazovala zvýšeným úsilím 
druhých. Mléko se však muselo zpracovat a výrobky rozvést 
do obchodů. 

Z častých absencí zejména řidičů a závozníků v dopra-
vě vznikla, jak už to v Čechách chodí, i humorná záležitost. 
Jeden noční dispečer vymyslel tehdy tzv. dispečerskou hym-
nu, když použil část textu populární písně zpívané Yvetou Si-
monovou „Zhasněte lampiony“, kde se kromě jiného zpívá 
„…zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu, nepřišel, 
nepřišel.“ V dopravě mlékárny se píseň mohla zpívat takřka 
každou noc, kdy dopraváci na rozvozu mléka nastupovali do 
práce. 

Nutno konstatovat, že ředitelka vsadila na dost mladé 
lidi, kteří nebyli poskvrněni žádnými přečiny a nebála se je 
pověřit i důležitými funkcemi. Luboše jmenovala z účetní-
ho dopravy nejprve dispečerem a v roce 1965 vedoucím do-
pravy. V této funkci vydržel dlouhých jedenáct let až do od-
chodu ze závodu. Před ním se tam jiní střídali skoro každým 
rokem. Dovedete si představit, do jaké rozbouřené a kal-
né vody byl on, ale i někteří mistři ve výrobě hozeni, aby

plavali, neutonuli a hlavně, aby všechno fungovalo, tak jak 
je nutné. 

Naštěstí se v té době objevila v mlékárně řada mladých 
lidí, ve výrobním úseku to byli kupříkladu Pavel Bašek, Pavel 
Kovanda, Pavel Bartoň, Slávka Heppnerová, Hana Morušo-
vá, Fanda Kruntorád, Vít Dvořák, ve výkupu Jirka Klor, Zby-
něk Krátký, Pepa Švec, děvčata v laboratořích, Kikina Pej-
clová v odbytu, později ve mzdové účtárně a další, kteří pod 
vedením zkušených mlékařských matadorů Josefa Dvořáka, 
Oty Tichého a řady dalších vytvořili výbornou partu. S nimi 
se v každodenním pracovním kontaktu Luboš velice sblížil 
a hned bylo při všech svízelných situacích nějak lépe a s větší 
chutí se chodilo do práce. 

Jak jsem se zmínil v úvodu, měl v sobě Luboš schopnost 
pracovat pro lidi, usilovat o lepší podmínky v práci. Jednal 
vždy čestně a slušně. Proto se stal odborářským funkcioná-
řem. Tehdejší podnikový ředitel Laktosu Ing. Stanislav Kli-
ment ho nazýval podnikovým fi lozofem, do jisté míry z toho 
důvodu, že se Luboš nebál kritizovat nešvary, domáhal se 
účinné pomoci v řešení hory problémů, které v té době měly 
všechny pražské mlékárny. 

V roce 1966 byl do funkce ředitele závodu ustaven Miro-
slav Doseděl, který přišel, aby se pokusil uklidnit dřívější roz-
bouřenou hladinu. Byl to mlékař. Chlap, který měl rád život, 
fotbal, ženy a pivo, takže co mu lze vytknout, říkal o něm Lu-
boš Volek. S ním se podařilo poměrně dobře překlenout srp-
novou okupaci v roce 1968 v mlékárně. Taková solidarita po-
travinářských fabrik v Praze, která se projevovala v té době, 
kdy bylo nutné zabezpečovat zásobování občanů v okruhu 
i jejich působnosti, se hned tak nevidí. Na jedné straně vzdor 
proti okupantům, na druhé straně samozřejmá a obětavá 
práce pro naše české lidi. Škoda, že to v našich zemích trvá 
vždy jen velmi krátce. Miroslav Doseděl byl člověk, ředitel, 
který se dokázal spolu s Lubošem Volkem na společném sou-
kromém večírku na podzim 1968 rozloučit s mlékárenským 
spolupracovníkem, kamarádem Mirkem Tošnarem, jež se 
rozhodl, že druhý den bude emigrovat z republiky přes Ra-
kousko do Austrálie, protože nechtěl nadále působit v poro-
beném Československu. Popřáli mu hodně štěstí v životě. 

Někdo zde musel zůstat. Od té doby asi po třech letech 
přišel do mlékárny další ředitel, Bohumil Jansa. 

Při stručné charakteristice poměrů v Trojské mlékárně 
z pohledu Lubomíra Volka je nutné informovat ještě o jedné 
důležité kapitole v jeho životě. Léta běžela, povinností nad 
hlavu, práce, odborářské funkce, takže do svých 35 let neměl 
čas se ani oženit. Až přišla ta pravá, a kde jinde se seznámi-
li než v mlékárně, ne sice přímo, ale tímto prostřednictvím. 
Protože ač ona mladá žena, tehdy 21letá, pochází z Plzně, tak 
jiskra přeskočila v Mikulově na jižní Moravě při jednom výle-
tu, který kromě jiných kulturních a společenských akcí zor-
ganizoval pro mlékaře Luboš, coby předseda odborové orga-
nizace. 

Hana Harasová, povoláním mlékařka, přišla do Prahy 
z Plzně hlavně proto, že chtěla zblízka a na vlastní oči poznat 
první založenou mlékárnu v Čechách – v Hostivici u Prahy. 
To se jí nakonec podařilo a v roce 1980 tam dokonce nastou-
pila po mateřské dovolené do práce. Předtím ale byla svat-
ba v roce 1973 na radnici v Plzni. Lubomír Volek a Hana ro-
zená Haasová si řekli ano. To ano již trvá 35 let. Mají spolu 
dvě děti, syna Lubomíra (1975) a dceru Hanu (1976). Syn 
pracuje jako lesník, dcera se podědila, je pánskou a dámskou 
krejčovou a pracuje ve stejném rodinném domku, ve kterém 
měl krejčovskou živnost i její děda. Pro zajímavost uvádíme, 
že synova manželka Věra je také krejčovou. 

Manželé Volkovi mají již tři vnoučata, Vašíka, Karolín-
ku a Zdeničku.
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Tolik stručná charakteristika pohledu na „mléčnou 
dráhu“ Lubomíra Volka. Zbývá ještě dodat, že tato dráha, 
jím sice zatracovaná, mu přeci jen přirostla k srdci. A my, 
kteří jsme s ním spolupracovali, jsme tomu rádi. Poznali 
jsme ho jako skromného, slušného člověka, který se nebo-
jí práce, je rád mezi lidmi a rád jim vždy pomáhá. Nicmé-
ně když ho v roce 1965 jmenovala tehdejší ředitelka Květa
Filipová do funkce vedoucího dopravy a tím ho hodila do lví 
klece, lvi ho nesežrali a ona sama z mlékárny odešla praco-
vat do odborů, vzpomněla si na něho a možná i její chvilková 
rozpoloženost ji vedla k tomu, že ho v roce 1976 zavolala te-
lefonem do mlékárny a zeptala se ho, zda by nechtěl změnit 
zaměstnání. 

Protože toho měl za 18 let všeho až po krk, kývl, že ano. 
Tak nastoupil po výpovědi z pracovního poměru v mlékárně, 
který mu ředitel Jansa prodloužil ještě o půl roku, což záko-
ník práce umožňoval, na Obvodní odborovou radu v Praze 7 
do svého druhého zaměstnání v pracovním životě. V novém 
zaměstnání, obohacen o cenné pracovní zkušenosti i jednání 
s lidmi, se stal po devíti letech práce v odborech v roce 1985 
předsedou Obvodní odborové rady v Praze 7. 

Život tropí hlouposti, často je tropí i lidé sami. Jako syn 
živnostníka narukoval, jak výše uvedeno, na vojnu v roce 
1958 ke strážnímu praporu. Celé dva roky hlídal na Sloven-
sku muniční sklady. Byl to útvar, ve kterém i velitelé byli za 
trest, třeba proto, že za války sloužili v západních armádách. 
Aby si přece jenom trochu vylepšili svoje postavení, snažili se 
ukázat v lepším světle, že to myslí s režimem dobře, a tak se 
stalo, že kromě jiných navrhli po roce vojny Luboše ke člen-
ství v KSČ. Byl z toho tehdy v šoku, radil se se svým otcem, 
co má dělat? Táta mu říkal, znáš můj názor na komunisty, že 
je to ksindl, ale nakonec, když se tam dostanou slušní lidé, 
tak by to třeba mohlo jít k lepšímu. Z toho vyplývá, že i star-
ší lidé, kteří prožili První republiku, světovou válku a období 
po únoru 1948, mohli být naivní, což se později zcela jasně 
ukázalo. Luboš Volek se stal členem KSČ. 

Přišla sametová revoluce. Na jaře roku 1990 v Unhošti, 
kde celý život bydlí, se vzdal postu předsedy Městského ná-
rodního výboru Milan Slovák. V červnu téhož roku se konalo 
plenární zasedání, na kterém byl ještě volen předseda MěNV 
na období do prvních komunálních voleb, které se kona-
ly v listopadu 1990. Jmenovité návrhy byly tehdy na tři lidi. 
Jednoho z nich navrhli unhošťští členové Českého rybářské-
ho svazu, a byl to právě Lubomír Volek. Na ustavujícím ple-
nárním zasedáním v Unhošti byl s jednoznačnou převahou 
zvolen právě on. Tak začalo jeho třetí a poslední zaměstnání 
v životě. Pak už následuje starobní důchod. 

V prvních svobodných komunálních volbách se volilo 
21členné zastupitelstvo města, do kterého kandidoval Lu-

bomír Volek za Občanské fórum. Byl zvolen starostou měs-
ta na 4leté období. Ze 2173 voličů získal 1625 hlasů − nejvíce 
ze všech. Pak následovaly další komunální volby v roce 1994, 
kde kandidoval jako bezpartijní na kandidátce ODS. Opět 
získal nejvíce hlasů a byl zvolen starostou. Do třetice kandi-
doval v roce 1998, tentokrát za Sdružení nezávislých kandi-
dátů a znovu obdržel největší počet hlasů a byl opět zvolen 
starostou svého rodného města. 

Právě při třetí volbě, to již byl ve věku 60 let, si v průběhu 
veřejného ustavujícího zasedání vzpomněl na svého dědečka, 
prvního starostu v Unhošti po 1. světové válce, a byť již starý, 
zkušený zbrojnoš měl náhle oči plné slzí a selhával mu hlas. 
Neboť na prvním zasedání v roce 1991 připomněl, že v době 
První republiky za působení tehdejšího unhošťského zastu-
pitelstva, jehož členem byl děda Jan Nový, se dokázaly udě-
lat věci jako například postavení nové měšťanské školy v roce 
1936, která vedle dříve existujících dvou budov základní školy 
plní dokonale svou funkci dosud. Tehdy Luboš řekl, že bude-li 
zvolen a podaří-li se v Unhošti zrealizovat něco, co bude dlou-
hodobě sloužit občanům, bude rád. Ono se to podařilo. Za 
dvanáct let ve funkci starosty, což je řečeno sportovní termino-
logií, protože se jedná o třikrát po sobě čistý hattrick, byla za-
stupitelstvem města udělána řada věcí, které zejména v oblasti 
životního prostředí přispěly k jeho zlepšení a celkově pomáha-
ly k tomu, aby se z Unhoště stala dobrá adresa. Pýchou města 
je v roce 1993 nově vybudovaná čistírna odpadních vod, kte-
rá byla v roce 2000 rozšířena na kapacitu 5000 ekvivalentních 
obyvatel, takže již před osmi léty splnila Unhošť podmínku, 
kterou požaduje EU od obcí nad 2000 obyvatel do roku 2010. 

Je samozřejmé, že veškeré věci, které byly udělány, si 
vyžadovaly obstarání velkého množství peněz, na které roz-
počet města nestačil. Tuto povinnost chápal starosta jako pr-
vořadou, sehnat peníze, samozřejmě s využitím existujících 
fondů a legálních možností. Nikdy však za cenu upsání se čer-
tu. Zastává názor, že je nutné mít vždy čistý štít a klidné spaní. 
Bohužel v průběhu let se stanou i takové věci, že je vynalože-
né značné úsilí kupříkladu na stoprocentní plynofi kaci města, 
která se podařila, následně však se zdražuje plyn a lidé se opět 
uchylují k pálení hnědého uhlí a odpadu všeho druhu, neboť 
je to levnější. Většina prací provedených v období 1990−2002 
je ukryta pod zemí. Jako již zmiňovaná plynofi kace, postupné 
budování kanalizačních sítí. Podařilo se však také navrácení 
lesů coby historického majetku, bezúplatné získání bývalých 
vojenských areálů v katastru města. Byl privatizován městský 
bytový fond, vytvořena průmyslová zóna a s ní více pracov-
ních příležitostí pro občany města a okolí. Podařilo se reali-
zovat připojení města k systému Pražské integrované dopra-
vy, a to zavedením autobusové přepravy z Unhoště do Zličína 
ke stanici metra linkou č. 307. Je to jen namátkově vzatý vý-
čet dílčích výsledků práce radnice v oné době. Když ve funk-
ci starosty končil, nezůstaly po něm prakticky žádné dluhy 
v městské pokladně. Další zastupitelstva mohla plynule na-
vazovat na dosažené výsledky a pokračovat již více v tom, co 
je na očích lidí, aby jim sloužilo k větší spokojenosti. Je to stej-
né jako ve štafetovém sportovním závodě. Důležitá je nejen 
rychlost, ale i dobré předávky.

Když Lubomír Volek končil po dvanácti létech ve funkci 
starosty, tak si nechal napsat na oznámení tohoto faktu podě-
kování všem, se kterými spolupracoval, a občanům za trpěli-
vost následující motto: „Nemohl jsem v životě udělat všechno, 
ale něco přeci jen jsem udělat dokázal.“ Sám k tomu dodává, 
že vůbec nejde o čekání nějakého vděku od lidí, ale důležité 
je, když si na otázku sám sobě, zda nebyl na světě zbytečně, 
může odpovědět, že ne. 

K tomu nejhezčímu, s čím se v práci na radnici setkal, 
říká, že patřily svatební obřady, kdy jako oddávající mohl sly-

Městský úřad v Unhošti, radnice, kde „starostoval“ Lubomír 
Volek 12 let.
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šet na otázku: „Berete si dobrovolně zde přítomnou slečnu, 
paní nebo pána?“ Odpověď ano. Přesto ze zhruba 260 takto 
oddaných párů to podle zaslechnutých informací značnému 
procentu do dnešních dnů nevydrželo. To však není vinou od-
dávajícího. Skladba nastávajících párů byla rozmanitá, a to 
jak s ohledem na rozdílnost věku lidí mířících pod čepec, tak 
i národností i exotičností. I výjimečné páry snoubenců měl 
starosta možnost oddávat. K velmi slavným svatbám patři-
la kupříkladu ta, kdy se v Unhošti ženil současný nejbohat-
ší Čech Petr Kellner nebo syn slavného oscarového fi lmové-
ho kameramana Miroslav Ondříček a velice slavná a krásná 
byla svatba, kdy se v Unhošti na radnici ženil unhošťský ob-
čan a držitel zlaté olympijské medaile z Nagana hokejista Pa-
vel Patera. To se před radnicí sešlo více lidí než na dřívějších 
prvomájových manifestacích. Luboš jen lituje, že už nebu-
de oddávat, pokud k tomu dojde, budoucí občanku Unhoš-
tě a rovněž zlatou olympijskou medailistku Barboru Špotá-
kovou, které ze srdce blahopřeje a která podle denního tisku 
hodlá se svým přítelem postavit v Unhošti dům.

Stejně jako v mlékárně měla i práce na radnici vedle 
krušných chvil plných nervového vypětí i hezké stránky, na 
které se vždy rádo vzpomíná. S chytrými, vzdělanými a sluš-
nými lidmi je vždy dobře. Tací tam samozřejmě také byli. 

Pomalu končí vyprávění příběhu jednoho, podle mého 
názoru, normálního českého člověka, který nedosáhl žádné-

ho široko známého věhlasu, ale snažil se vždy chovat s poko-
rou a udělat pro druhé daleko více dobrých věcí než sám pro 
sebe. Nemusí být každý v tomto státě zbohatlíkem. Skrom-
nost, obyčejný život, avšak plný optimismu také stojí za to žít 
a může to být krásné žití. Mít kolem sebe své nejbližší, kteří se 
také vzájemně chovají slušně, rozdat si vzájemně trochu ra-
dosti a lásky, co může být kromě dobrého zdraví lepšího. Tak 
se snaží chovat důchodce, který by již měl mít nárok na odpo-
činek a své záliby. 

V roce 2006 se však ještě nechal přesvědčit některými 
kamarády, aby po čtyřleté pauze opět kandidoval do zastu-
pitelstva města Unhoště. V komunálních volbách, světe div 
se, byl zvolen. Ne již s výrazně největším počtem hlasů, ale 
zastupitelem se stal a byl navíc zvolen předsedou Kontrolní-
ho výboru. Té politiky, sice komunální, se tedy ještě nezbavil, 
ale bude-li živ a zdráv, prý je to už defi nitivně naposled. Jak 
sám o sobě říkal, když původně vůbec nechtěl takovéto osob-
ní vyznání spolutvořit, že je rozhodně v mlékárenském oboru 
více významnějších a zasloužilejších jedinců, ale konec konců 
i o obyčejném člověku, bude-li jeho životní pouť někoho zají-
mat, si může kdokoliv něco přečíst.

Mléčná dráha, vysoko na nebi, bude stále existovat, 
nechť lidé neustále přispívají i k její pozemské existenci, tolik 
významné pro náš život.  František Kruntorád

�

Oddávající Lubomír Volek při svatebním obřadu olympijské-
ho vítěze z Nagana − hokejisty Pavla Patery, svědek hokejista 
Martin Procházka

Lubomír Volek s Farah Diba Páhlaví, íránskou císařovnou, při 
návštěvě v Unhošti v roce 1997 

Tel.: 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
E-mail: infak@infak.cz,  www.infak.cz

 Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4 

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

·  
zpracování žádostí o integrované povolení IPPC dle zá-
kona č. 76/2002 Sb.;

·  poradenství v oblasti zákonů
o obalech a odpadech;

· školení pracovníků z hygienického minima;

·  podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin;

·  profesní uplatnění v potravinářském průmyslu,
nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz);

·    další potravinářské služby
dle specifických potřeb zákazníka;

· POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

Ing. František Kruntorád, CSc.
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