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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
dostáváte do ruky letošní již 
třetí číslo časopisu Potravi-
nářská Revue. A to v období, 
ve kterém je již možné hodno-
tit hospodářský vývoj ve výro-
bě a obchodu potravin tohoto 
roku. Obavy o dobrý výsledek, 
návazně na globální ekono-
mickou recesi v myslích ma-
nažerů, přetrvávají, nicméně 
k razantnímu snížení zájmu 
spotřebitelů o potraviny u nás 
naštěstí nedošlo. Nelze již tak 

shovívavě hodnotit dosahování prodejních cen potravi-
nářských výrobců při realizaci dodávek obchodním sys-
témům. Dosahované obchodní rozpětí pro výrobce potra-
vin se pohybuje dost často na hraně únosnosti, což velmi 
negativně vede k nízké tvorbě zisku. A tak je nutné dále 
hledat veškeré „rezervy“, kterých však již v záloze příliš 
mnoho není. Tento tlak na ceny přetrvává již několik let. 
Z pohledu potravinářských výrobců je pak velmi znervóz-
ňující, že se neustále stupňuje. 

Receptů na řešení není mnoho. Nicméně chování eko-
nomických subjektů, včetně těch, co tvoří náš trh s potravi-
nami, je silně podřízeno psychologii úspěšnosti celosvětové 
ekonomiky. A v tomto ohledu sehrála naše média velmi po-
plašnou úlohu a hrají ji dosud. Pozitiva z opatření k ožive-
ní ekonomiky jednotlivých vlád, včetně naší, nevnímá novi-
nářský cech tak atraktivně jako burcující termíny bankrot, 
kolaps, konkurs. A tak se já osobně těším z jiných událostí, 
které „hospodářské krizi“ konkurují. Vhodná k tomu je naše 
vládní krize a prasečí chřipka. Tím nechci zlehčovat pande-
mickou hrozbu této nemoci, neboť se nás všech dotýká, a to 
jak zdravotně, tak i profesionálně. A ani trochu si nemyslím, 
že k vyslovení nedůvěry vládě mělo dojít v době našeho před-
sednictví v EU, nehledě na to, že tento výsledek byl dosažen 
zejména nestátvorností dvou nevyzrálých poslankyň a urči-
tě to nebyla volba „hlasu lidu“. V historických souvislostech 
tuto skutečnost hodnotím jako velkou prohru. Vždyť náš 
stát „velel“ Evropě naposledy v dobách českého krále a řím-
skoněmeckého císaře Karla IV. a trochu i za jeho syna Vác-
lava IV., a to skončilo v roce 1419, tedy před 590 lety. A to 
také nejednotou špiček naší země. Ale jak je patrné, vše zlé 
je vždy k něčemu dobré a v tomto případě je současný žurna-
listický děsící marketing „krizového vývoje“ výše uvedenými 
událostmi naštěstí poněkud oslaben. 

Ale vraťme se k obsahu tohoto vydání. A právě aktivi-
tu Ministerstva zemědělství v předsednické roli Evropy je 
nutné pochválit. Útvar Úřadu pro potraviny pod vedením 
Ing. Františka Sládka se činí. To dokumentuje i náš „ot-
vírák“ tohoto čísla, od ředitele odboru Ing. Jindřicha Fial-
ky, který podává ucelený pohled na aktuální stav projed-
návaných agend v oblasti potravin. Bezpečnostně zdra-
votní rizika transgenních plodin pro výrobu potravin řeší 
článek vědecké fronty České zemědělské univerzity v Pra-
ze a Slovenské zemědělské univerzity v Nitře, od kolek-
tivu autorů pod vedením docenta Luboše Babičky. Tento 
článek jsme připravili i v anglické mutaci a může poslou-
žit jako jazykový trénink. K novým podmínkám aplikace 
látek určeným k aromatizaci potravin v regionu EU je člá-
nek od MVDr. Vladimíra Kopřivy, který pravidelně naplňu-
je rubriku potravinářská legislativa. Nebojme se tuků, aneb 

tuky a oleje v potravinářském průmyslu – to je článek Ing. 
Jana Tůmy z fi rmy AAK, na který navazuje liberální názor 
na tuky v potravinách Ing. Oldřicha Obermaiera. Velmi 
si cením článku Ing. Evy Novákové ze společnosti IREKS
ENZYMA, která se vrací vhodně k tématu výrobků pro di-
abetiky, a Ing. Jarmily Štípkové k problematice mléčných 
BIO výrobků. Historické ohlédnutí za masným výrobkem 
Talián napsal MVDr. Josef Radoš. V tomto čísle představu-
jeme společnost DANONE, její velmi zajímavou historii, ale 
také pohled na českou výrobu v závodě Benešov a výrobní 
sortiment tohoto závodu. Značkou DANONE je „podepsá-
na“ i titulní strana tohoto vydání časopisu a vhodně tak pod-
trhuje významnou událost, a tou je 15. výročí výroby v České 
republice. Z obchodních řetězců tentokráte představujeme 
společnost BILLA Česká republika, která akcentuje ve svém 
příspěvku nejen svoji historii, ale i vlastní značku BIO. Pivu 
je věnován článek nového předsedy Českého svazu pivovarů 
a sladoven, který hodnotí vývoj výroby a spotřeby piva, ale 
i ucelený „fachmanský“ pohled na pivovarský a sladařský 
obor této doby. Vinařství tentokráte také nebylo možné vy-
nechat. Letošní veletrh „Víno & Destiláty“ na pražském Vý-
stavišti byl koncem dubna pěknou odbornou sešlostí, a tak 
z něj, ale i od zúčastněných fi rem, přinášíme řadu zajíma-
vých informací. Tauferova střední odborná škola veterinární 
Kroměříž pak rozšiřuje vhodně portfolio představovaných 
odborných vzdělávacích ústavů. A na odlehčení, jako v kaž-
dém čísle – tentokrát od dvou Ladislavů. Koníčky potraviná-
řů o nadšenci Laďovi Steinhauserovi a sýrařský cestopisný 
pohled do Uruquaye a Argentiny od Ládi Liklera. 

Příjemné počtení!
Ing. František Kruntorád, CSc. , vydavatel

�



4
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

9
s p o l e č n o s t

Předsednictví ČR 
v Radě EU: 

aktuální stav 
projednávaných 
agend v oblasti 

potravin
Ing. JINDŘICH FIALKA,

ŘEDITEL ODBORU
POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY

A LEGISLATIVY, MZe

Přestože je na hodnocení výkonu českého předsednictví 
v Radě EU ještě brzy, není od věci se na chvíli zastavit 

a provést určitou rekapitulaci toho, co se dosud událo a sou-
časně co se v blízké budoucnosti očekává v oblasti potravin, 
která svým rozsahem představuje jednu z nejobsáhlejších 
a současně nejnáročnějších agend v rámci našeho předsed-
nictví vůbec (z pohledu frekvence zasedání pracovních 
skupin Rady EU i z hlediska potřeby koordinace stanovi-
sek členských států a EK jak v rámci zasedání v Bruselu, 
tak zejména v rámci plenárních zasedání mezinárodních 
organizací po celém světě, jejichž jsou členské státy, resp. 
EU členem). Není proto náhodou, že mezi své priority 
v rámci výkonu předsednictví v Radě EU Ministerstvo ze-
mědělství zařadilo vedle Budoucnosti Společné zemědělské 
politiky a rozvoje venkova, Zjednodušení Společné zeměděl-
ské politiky, veterinárních otázek či oblasti lesnictví rovněž 
Revizi politiky kvality a oblast Potravin. Zemědělská poli-
tika EU by měla mj. v maximální možné míře podporovat 
snahy producentů v EU o naplnění vysokých kvalitativních 
požadavků produkce. Co si však má čtenář jako konečný 
spotřebitel pod pojmem politika kvality vlastně představit? 
Stávající systémy kvality regulované na úrovni EU jsou na-
vržené s cílem umožnit spotřebitelům zjistit, které zvláštní 
parametry produkt splňuje, což mu umožní učinit rozhod-
nutí, zda zaplatit více peněz za daný produkt. Snahy o systé-
mové zlepšení kvality potravin v EU lze zaznamenat již v 80. 
letech minulého století v rámci principů pro značení kvalit-

ních vín, přímo jako součást zemědělské politiky EU. EU 
následně v roce 1992 vytvořila systémy chráněných značek 
k podpoře a ochraně zemědělských produktů a potravinář-
ských výrobků, přičemž k aktualizaci těchto systémů došlo 
v březnu roku 2006, resp. srpnu 2008. Ochrana stanovená 
tímto systémem spočívá v tom, že používání těchto označení 
původu a zeměpisných označení je vyhrazeno zemědělským 
produktům a potravinám vyprodukovaným nebo zpracova-
ným v oblastech nebo místech, označených těmito názvy, za 
typických podmínek zpracování nebo přípravy. V souladu 
s platnou legislativou, konkrétně s nařízením Rady (ES)
č. 510/2006, o ochraně zeměpisných označení a označení 
původu zemědělských produktů a potravin, tento systém 
poskytuje zúčastněným producentům možnost chránit ně-
které názvy prostřednictvím jejich zápisu do rejstříku. Cílem 
tohoto předpisu ES je sjednocení rozdílných přístupů člen-
ských států a zajištění rovných podmínek hospodářské sou-
těže. Přítomnost loga je také pro všechny evropské spotřebi-
tele zárukou, že zvláštní povaha výrobku je dána jeho 
zeměpisným původem. Další úpravu z hlediska kvality po-
travin představuje nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o země-
dělských produktech a potravinách, jež představují zaruče-
né tradiční speciality (TSG). V tomto případě je cílem 
podpora rozmanitosti zemědělské produkce. Prakticky je 
možné shrnout, že kvalita potravin v evropském pojetí vy-
chází ze zvláštních charakteristik výrobků, často spojených 
se zeměpisným původem nebo konkrétní produkční oblastí, 
určených zejména tradičními výrobními metodami a postu-
py (např. ekologické zemědělství). Důležitou roli přitom 
hrají zvláštní přísady, determinující mj. chuťové vlastnosti, 
dále respektování vysokých standardů v oblasti životního 
prostředí a animal welfare a rovněž zpracování, příprava, 
prezentace a označování způsobem, který zvyšuje atraktivi-
tu výrobků pro spotřebitele. Uvedené systémy zeměpisných 
označení EU se používají k ochraně názvů potravinářských 
výrobků, vín a lihovin závislých na místě výroby a know-how 
místních výrobců pro jejich zvláštní vlastnosti nebo pověst. 
K příkladům patří názvy „Kalamata“, „Chablis“, „Prosciut-
to di Parma“ (parmská šunka), či „Budějovické pivo“. Cel-
kový počet takto chráněných produktů v EU je v současnosti 
přibližně 3 000. Rostoucí počet spotřebitelů oceňuje způso-
by výroby používané ekologickým zemědělstvím a vyhledá-
vá potraviny označené jako „bio“. EU proto reguluje ekolo-
gický sektor přísnějšími požadavky pro zemědělce, 
zpracovatele i maloobchodníky. V souladu se systémem EU 
navrženým pro podporu tradičních potravin a nápojů lze 
rovněž registrovat názvy tradičních produktů (např. italská 
„Mozzarella“ či fi nská „Karjalanpiirakka“). V mnoha sekto-
rech defi nují systémy EU normy pro uvádění na trh specifi c-
ké kvalitativní vlastnosti produktů, jako je např. „extra-pa-
nenský“ pro olivový olej. V některých případech, jako je 
tomu u čerstvého ovoce a zeleniny nebo drůbežího masa, 
normy pro uvádění na trh rovněž stanoví předpoklad pro 
prodej zákazníkům. Čerstvé ovoce a zeleninu nelze zákazní-
kům prodat, pokud je zřejmé poškození hmyzem nebo je-li 
ovoce nezralé. Většina norem EU pro uvádění na trh vychá-
zí z norem mezinárodně sjednaných v rámci Codexu Alimen-
tarius nebo v Hospodářské komisi OSN pro Evropu (UN/
ECE). Veřejnými a soukromými subjekty však bylo vytvoře-
no mnohem více systémů certifikace (konkrétně se jedná 
o systémy kvality a certifi kace na bázi ISO, dále systémy kva-
lity na národních úrovních členských států EU, např. logo 
ABM v UK pro hovězí a skopové maso, či značka kvality 
KLASA v ČR a v neposlední řadě systémy privátních ekono-
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mických subjektů jako např. EurepGAP, IFS, BRC, QS aj.). 
Tyto systémy informují mnoho spotřebitelů v celé EU o širo-
kém spektru metod výroby a vlastností produktů, avšak
v některých případech mohou vést k vyšším vstupům pro ze-
mědělce a ostatní články potravinového řetězce. Evropský 
parlament v roce 2004 za tímto účelem požádal Evropskou 
komisi, aby iniciovala pilotní studii v oblasti kvalitativních 
a certifi kačních schémat pro potraviny, s výjimkou tzv. B2C 
(business to consumer) schémat regulovaných nařízeními 
v rámci EU (PGI – PDO – TSG). DG Agri přizvalo ke spolu-
práci Joint Research Institute (JRC) a Institute for prospe-
ctive Technological Studies (IPTS). Zatímco kvalitativních 
schémat v oblasti potravin a zemědělství obecně neustále 
přibývá, celkové množství produkce vyrobené v rámci těch-
to schémat regulovaných na evropské úrovni zůstává po-
měrně zanedbatelné. Iniciativa Evropského parlamentu 
proto měla za cíl analyzovat existující schémata a identifi ko-
vat rozdílné přístupy, které by v budoucnosti umožnily zvý-
šení podílu produkce v rámci uvedených schémat. Současně 
tyto přístupy musí zajistit zemědělcům dodržujících přísněj-
ší výrobní postupy adekvátní podíl na celkové zvýšené při-
dané hodnotě konečného výrobku. Práce vykonané v průbě-
hu roku 2005 byly základem studie mapující dynamiku 
fungování potravinového řetězce a certifi kace kvality v ně-
kolika evropských zemích, včetně ČR. Výstupy projektu byly 
mj. prezentovány ve dnech 5.-6. února 2007 v Bruselu na 
mezinárodní konferenci „Schémata kvality potravin – při-
daná hodnota zemědělské výroby“, v rámci které proběhly 
paralelní tématické workshopy, zaměřené na ekonomiku 
kvalitativních schémat potravin, na kvalitativní schémata 
potravin v EU a na kvalitativní schémata potravin v meziná-
rodním kontextu. V návaznosti na uvedené aktivity EU při-
stoupila k zahájení revize politiky kvality zemědělských 
produktů za předchozího francouzského předsednictví, kdy 
EK vydala dne 15. října 2008 tzv. „Zelenou knihu“ politiky 
kvality, ve které byly shrnuty hlavní nástroje této politiky 
v současnosti a nastíněny možné scénáře jejího vývoje ve 
střednědobém horizontu. Všechny subjekty v rámci potravi-
nového řetězce v EU se k jednotlivým částem zelené knihy 
vyjádřily do konce roku 2008, více než 560 písemných sta-
novisek z řad vládních institucí, výrobců, profesních organi-
zací, spotřebitelů, obchodníků i zástupců akademické obce 
svědčí o mimořádném významu tohoto tématu v EU. Před-
sednictví ČR proto aktivně navázalo na snahy podpořit ze-
mědělce i výrobce potravin v produkci kvalitních výrobků 
zejména pomocí v oblasti specifi kace základních požadavků 
na výrobu a zjednodušení pravidel označování a certifi kace 
výrobků a dne 20. února 2009 zahájila příslušná pracovní 
skupina Rady EU projednávání tématu s EK a členskými 
státy. Ve dnech 12.–13. března 2009 se konala v Praze „high 
level“ konference k politice kvality, které se zúčastnila řada 
ministrů zemědělství členských států EU, komisařka pro ze-
mědělství a rozvoj venkova M. Fischer Boel, předseda Agri 
výboru EP N. Parish a další významní hosté. V rámci konfe-
rence proběhly tři workshopy na téma „Požadavky na hos-
podaření a obchodní normy“, „Programy kvality EU“ 
a „Certifi kační programy a ekologické zemědělství“. Hlav-
ním cílem konference bylo prezentovat první výsledky kon-
zultačního procesu k zelené knize a otevřít širokou diskusi 
k jednotlivým otázkám zmíněných v zelené knize. Za důleži-
té výstupy z Konference lze považovat několik hlavních as-
pektů, kde došlo ke shodě v názorech účastníků Konference, 
konkrétně význam kvality pro dlouhodobou konkurence-
schopnost zemědělců a potravinářských producentů, dále 

shoda na opodstatněnosti existujících systémů EU plnících 
účel a dobře fungujících ve společném zájmu Společenství 
a konečně shoda na společném evropském přístupu ke kva-
litě. V rámci jednotlivých workshopů zazněla řada ná-
mětů a doporučení, jakým způsobem naplnit očekávání
evropských spotřebitelů. Workshop A (Požadavky na hos-
podaření a obchodní normy) se jasně vyslovil pro další zlep-
šování komunikace v oblasti požadavků na výrobu v EU. 
Bezpečnost výrobků a hygiena potravin je přitom základním 
předpokladem kvality potravin aplikovaných na všechny 
produkty na trhu v EU (vnitřním trhu EU/ dovoz ze třetích 
zemí). Aktuálně dostupné informace k zemědělským poža-
davkům a standardům jsou dostatečné, nicméně producen-
tům v EU se nedostává plného uznání a zisků za cenu výrob-
ků, které navíc vyhovují požadavkům sociálním, 
environmentálním, bezpečnostním a také požadavkům na 
welfare zvířat. Je proto třeba zvyšovat povědomí o vysokých 
zemědělských standardech, které jdou nad rámec bezpeč-
nosti potravin. V rámci diskuse o vývoji povinného loga EU 
na výrobcích vyrobených v souladu se zemědělskými poža-
davky převládl názor, že přínos loga by byl relativně malý ve 
srovnání s již uplatňovanými označeními. Povinné označo-
vání místa původu primární produkce je obecně vnímáno 
jako důležité s tím, že označení konkrétní země původu by 
znamenalo pokrok v této oblasti. Obchodní normy předsta-
vují základní nástroj z pohledu zřetelně identifi kující speci-
fi cké produkty a jejich použití zabezpečující korektní soutěž 
na vnitřním trhu EU. Zachování aktuálního systému dekla-
rující defi nici produktu v obchodních normách zavedených 
v legislativě EU by bylo nejvhodnějším řešením, jako záruka 
jisté úrovně stabilního prostředí pro producenty, maloob-
chodníky a spotřebitele, nicméně další podrobné zpracování 
možného zjednodušení systému ve smyslu potenciální har-
monizace norem může být přínosné. Naproti tomu samore-
gulace na poli obchodních norem by zcela negarantovala 
navrhovanou nezbytnou úroveň kontroly nad obchodními 
normami. Maloobchodní prodej produktů, které splňují hy-
gienické a bezpečnostní požadavky a nesplňují estetické po-
žadavky, by měl být povolen pod specifi ckými podmínkami, 
které potřebují další propracovaní. Povinné třídění dle veli-
kosti a kvality by mohlo být považováno za „nepovinně vy-
hrazené údaje“ zejména v souvislosti s transparentností; 
pečlivé vypracování příslušných defi nic je nezbytné pro po-
rozumění trhu. Jednotná definice „povinně vyhrazených 
údajů“ v EU je důležitá, stejně jako označování speciálních 
výrobků vyrobených zvláštními metodami zpracování, které 
budou teprve identifi kovány (např. horský výrobek, tradiční 
výrobek). Workshop B (Programy kvality EU) se vyslovil 
pro zachování stávajícího systému zeměpisných označení 
a označení původu, stejně tak jako zaručených tradičních 
specialit, o který projevují zájem zejména nové členské stá-
ty, ale i prostor pro další zefektivnění a zjednodušení existu-
jícího systému, posílení ochrany ve vztahu ke třetím zemím, 
posílení propagace systémů, rozšíření ochrany o některé 
další oblasti, harmonizace současných tří systémů ochrany 
(zemědělské výrobky a potraviny, vína, lihoviny) a vyjasnění 
vztahu k ochranným známkám. Workshop C (Certifi kační 
programy a ekologické zemědělství) vyjádřil trvající zájem 
na zachování certifi kačních schémat, která přispívají k udr-
žení tradic i zvýšení tržní hodnoty na liberalizovaném trhu, 
potvrzení významu ekologického zemědělství pro spotřebi-
tele, s potřebou zvyšování důvěry spotřebitelů, s čímž souvi-
sí otázka používání loga a kontroly. Z pohledu českého před-
sednictví je zde reálný předpoklad, že závěry Konference 
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spolu s výsledky veřejné konzultace budou dobrým podkla-
dem pro Evropskou Komisi v přípravě a vydání Sdělení k po-
litice kvality, které je plánováno na konec května tohoto 
roku. Pracovní skupiny a výbory Rady EU by měly následně 
návrh Sdělení projednat v první polovině června 2009 a při-
jetí případných závěrů k revizi politiky kvality se očekávají 
na zasedání Rady EU ve dnech 22.–23. června 2009.
Konkrétní návrhy na úpravy legislativy EU v této oblasti lze 
pak na základě uvedených očekávat nejdříve v průběhu roku 
2010. Další tématický rámec výkonu předsednictví předsta-
vuje oblast Potravin, kam lze zařadit oblast komunitární le-
gislativy projednávanou v rámci pracovní skupiny Rady EU 
pro potraviny a oblast mezinárodních standardů pro potra-
viny projednávané v rámci pracovní skupiny Rady EU pro 
Codex Alimentarius. V rámci pracovní skupiny Rady EU 
převzalo předsednictví ČR náročný úkol pokročit co nejdále 
v diskusích o Návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebi-
telům (označování potravin), jehož záměrem je zpřehled-
nit údaje na etiketách potravin a přiblížit je potřebám spo-
třebitelů v EU, sjednotit a aktualizovat dvě oblasti právních 
předpisů týkajících se obecného a nutričního označování 
potravin, na něž se vztahují směrnice 2000/13/ES a 90/496/
EHS. Hlavním cílem návrhu je racionalizace a zjednodušení 
legislativy pro označování potravin na úrovni EU. Evropská 
komise návrh zveřejnila dne 30.1.2008 s tím, že předloha 
nařízení hodlá zmodernizovat a zlepšit pravidla EU pro 
označování potravin, aby spotřebitelé měli v čitelné a srozu-
mitelné podobě k dispozici základní informace, které potře-
bují, aby se mohli při nákupu informovaně rozhodnout. EK 
ve své prezentaci zdůraznila, že návrh nařízení byl vypraco-
ván s obecným úsilím o zjednodušení právní úpravy (Better 
regulation). Návrh Komise by měl spotřebitelům umožnit 
snadný přístup k nejdůležitějším údajům na etiketě a zajistit 
v 27 členských státech určitou jednotu v jejich rozvržení. 
Nová navrhovaná opatření jsou však zároveň přizpůsobivá 
vůči změnám na trhu a mají podporovat inovaci v potravi-
nářském odvětví. Intenzivní projednávání v rámci pracovní 
skupiny Rady EU bylo zahájeno až za předsednictví Francie. 
Za předsednictví ČR zatím proběhlo 5 zasedání pracovní 
skupiny, na kterých se předsednictví snažilo vyjasnit nejvíce 
problémové části návrhu nařízení. Dosud se podařilo dosáh-
nout významné shody na úrovni pracovní skupiny ohledně 
způsobu uvedení povinných údajů (čitelnost), a ohledně 
vnitrostátních opatření pro nebalené potraviny. Předsednic-
tví ČR ještě plánuje do konce června 2009 uskutečnění 2 za-
sedání pracovní skupiny, na kterých by chtěla dojednat sho-
du u dalších problematických článků. Pokud se jedná 
o projednávání návrhu v Evropském parlamentu, tak dne 8. 
12. 2008 byl poprvé ENVI výboru EP (Výbor Evropského 
parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpeč-
nost potravin) předložen návrh zprávy zpravodajky Renate 
Sommer. Dne 16. 3. 2009 požádala zpravodajka výbor ENVI 
o možnost znovu předložit návrh zprávy, který by co nejvíce 
zohlednil více než 1000 pozměňovacích návrhů EP (hlaso-
vání dle č. 185 (5) Jednacího řádu EP – 26 poslanců pro 
umožnění přepracování zprávy, 10 poslanců proti). Zpravo-
dajka tak dosáhla odložení dalšího projednávání tohoto ná-
vrhu nařízení v EP tj. stávající EP neuzavře první čtení pů-
vodně předpokládaným hlasováním v plénu na počátku 
května 2009. České předsednictví má rovněž v úmyslu i na-
dále udržovat kontakt se zpravodajkou EP s cílem umožnit 
sblížení pozic Rady EU a EP. Reálný je tak předpoklad, že 
pracovní skupina může v červnu dosáhnout značného po-

kroku u projednávaného textu návrhu nařízení s tím, že po-
doba závěrečného výstupu předsednictví je závislá na postu-
pu, který zvolí EP. V této souvislosti jsou zvažovanými 
variantami politická dohoda na společné pozici Rady EU 
nebo obecný přístup Rady EU. Dalším významným úkolem 
předsednictví ČR je řízení pracovní skupiny Rady EU pro 
Codex Alimentarius. Základním úkolem této PS je koor-
dinace stanovisek členských států a EK pro plenární za-
sedání Codexu Alimentarius, základnější mezinárodní 
organizace v oblasti potravinového práva. Codex Alimen-
tarius je podle překladu z latiny „potravinářský zákoník”. 
Česky Kodex obsahuje řadu obecných a specifi ckých norem 
o bezpečnosti a kvalitě potravin, které byly formulovány pro 
ochranu zdraví spotřebitelů a zajištění správných postupů 
v obchodování s potravinami. Potraviny uvedené na trh pro 
místní spotřebu nebo export musí být bezpečné a kvalitní. 
Základním mandátem Kodexu je vypracovávat mezinárodní 
standardy pro potraviny, vodítka a doporučení k zajištění 
ochrany zdraví spotřebitelů a zajištění spravedlivých praktik 
v rámci světového obchodu potravinami. Dalším základním 
úkolem Kodexu je podporovat koordinaci všech činností 
směřujících k tvorbě potravinových standardů ze strany 
vládních institucí i nevládních organizací, s cílem zabránit 
duplikaci prací mezi Kodexem a těmito organizacemi v rám-
ci mezinárodních normotvorných aktivit. Na ustavení Code-
xu Alimentarius se v šedesátých letech minulého století 
(1961/1963) podílely dvě organizace OSN: Organizace pro 
potraviny a zemědělství (FAO) a Světová zdravotnická orga-
nizace (WHO). Jejich účelem je mimo jiné řídit a pomáhat 
při vypracování defi nicí potravin a požadavků na ně, pomá-
hat při harmonizaci těchto požadavků a tak podporovat 
i mezinárodní obchod s potravinami. Kodex je mezinárodní 
orgán pro řízení rizika pomocí vypracovávání standardů po-
travinové bezpečnosti a kvality potravin. Tyto standardy 
jsou využívány při tvorbě národních sytémů kontroly potra-
vinového řetězce za účelem zabezpečení adekvátně bezpeč-
ných a kvalitních potravin. Většina světové populace žije ve 
více než 180 zemích, které jsou členy Kodexu a které se pro-
to podílejí na návrhu norem a jejich zavádění na národní 
a regionální úrovni (pozn. kromě jednotlivých zemí jsou čle-
nem rovněž ES). Ačkoliv normy přijaté Kodexem nemají bez 
zapracování do legislativ svých členských zemí právní plat-
nost, jsou uznávané a prakticky používané, neboť byly sesta-
veny na základě vědeckých poznatků (potravinové právo 
ES, stejně jako potravinové rávo ČR, vychází z norem Kode-
xu a v rámci přípravy legislativních návrhů je přímo obsahu-
je nebo se na ně odvolává). V mnoha případech se Meziná-
rodní organizace pro světový obchod (World Trade 
Organisation – WTO) řídí přímo kodexovými normami při 
řešení mezinárodních obchodních sporů, týkajících se po-
travin a potravinářských výrobků. Vliv Kodexu tak prakticky 
zasahuje všechny kontinenty a jeho přínos pro rozvoj obcho-
du potravinami je nezastupitelný. V Kodexu je zahrnut znač-
ný počet norem, od obecných, které se vztahují na všechny 
potraviny až po specifické, týkající se určitého výrobku. 
Obecné normy se týkají hygieny výroby, označování výrob-
ků, reziduí pesticidů a veterinárních léčiv, inspekce dovozu 
a vývozu, certifi kačních systémů, metod pro odběr vzorků 
a provádění analýz potravinářských aditiv, kontaminantů, 
dále výživy a potravin pro speciální dietní účely. Kodex rov-
něž obsahuje specifi cké normy pro všechny druhy potravin 
a potravinářských výrobků, které zahrnují čerstvou, zmra-
zenou a zpracovanou zeleninu a ovoce, ovocné šťávy, cereál-
ní výrobky, tuky a oleje, ryby, maso, cukr, kakao a čokoládu, 
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mléko a mléčné výrobky. Codex Alimentarius je řízen Komi-
sí, která schaluje všechny předkládané normy. Práce na ur-
čité normě začíná návrhem některé vlády nebo výboru Ko-
mise kodexu, na vypracování normy na určitý potravinářský 
výrobek nebo obecné opatření. Jestliže Komise (nebo její vý-
konný výbor) rozhodne, že navrženou normu je vhodné vy-
pracovat, pak sekretariát Komise návrh normy zpracuje 
a zašle jej k posouzení všem členským vládám. Všechny ko-
mentáře a poznámky jsou pak zpracovány příslušným výbo-
rem, který předloží návrh normy Komisi. Jestliže Komise 
tento návrh schválí, je pak rozeslán všem vládám, někdy
postupně několikrát a výsledkem je kodexová norma. Počet 
kroků při zpracování se obvykle pohybuje mezi 5 až 8 se sna-
hou docílit pokud možno co nejširšího souhlasu s návrhem. 
Tento postup může trvat i několik let. Mezitím příslušný vý-
bor ve spolupráci se sekretariátem upravuje a pozměňuje 
podle potřeby a připomínek návrh normy. Po schválení Ko-
misí je norma zařazena do Codexu Alimentarius – „světové-
ho potravinářského zákoníku”, který je volně přístupný na 
internetu (www.codexalimentarius.net). Komise a Výkonný 
výbor Kodexu zasedají jednou ročně, 10 obecných výborů 
(např. Pro obecné principy, hygienu potravin, označování 
potravin aj.) zasedá zpravidla 1x za 1 až 2 roky, 11 komodit-
ních výborů (pozn. v současné době je jich aktivních 5) zase-
dá rovněž 1x za 1 až 2 roky. Sekretariát Komise Kodexu má 
své sídlo v ústředí FAO v Římě. FAO a WHO zřídily pro 
usnadnění činnosti Kodexu 3 nezávislé vědecké výbory v ob-
lasti přídatných látek (JECFA), reziduí pesticidů (JMPR) 
a mikrobiálního hodnocení rizika (JEMRA). Úkolem Před-

sednictví ČR je příprava společných pozic v rámci EU pro 
plenární zasedání pracovních orgánů Kodexu a jejich sa-
motná prezentace na plenárních zasedáních v případech, 
kdy je tak na základě kompetencí dle Smlouvy o ES stanove-
no. Do současné doby proběho 6 plenárních zasedání Kode-
xu, konkrétně Výbor pro oleje a tuky (16.–20. února 2009, 
Malajsie), Výbor pro metody zkoušení a odběry vzorků 
(7.–13. března 2009, Maďarsko), Výbor pro potravinářské 
přísady (14.–20. března 2009, Čína), Výbor pro kontami-
nanty v potravinách (23.–27. března 2009, Nizozemí), Vý-
bor pro obecné principy (30. března – 3. dubna 2009, Fran-
cie), Výbor pro rezidua pesticidů (20.–24. dubna 2009, 
Čína) a rovněž fyzické pracovní skupiny k dílčím otázkám 
jednotlivých výborů, konkrétně PS v rámci výboru pro mlé-
ko a mléčné výrobky (21.–22. ledna 2009, Belgie) a PS 
v rámci výboru pro hygienu potravin (25.–27. března 2009, 
Nizozemí). Do konce předsednictví ČR proběhne ještě zase-
dání Výboru pro označování potravin (4.–8. května 2009, 
Kanada), Výboru pro rezidua veterinárních léčiv v potravi-
nách (11.–15. května 2009), Výkonného výboru Kodexu 
(23.–26. června 2009, Itálie) a Komise Kodexu (29. června 
– 3. července 2009, Itálie). Kromě uvedených plenárních za-
sedání se po dobu výkonu Předsednictví ČR uskutečnilo či 
uskuteční celkem 11 přípravných zasedání pracovní skupiny 
Rady EU v Bruselu a přibližně 50 koordinačních zasedání 
v místě plenárních zasedání. Zprávy z plenárních zasedání 
všech pracovních orgánů Kodexu jsou rovněž volně přístup-
né na internetu (www.codexalimentarius.net), obecně však 
lze vyzdvihnout následující výsledky dosud uskutečněných 

Delegace CZ PRES s předsedou výboru Kodexu Alimentarius pro rezidua pesticidů, Peking, duben 2009. Ing. Jindřich Fialka 
vpravo.
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plenárních zasedání výborů Kodexu v letošním roce. V rámci 
30. zasedání výboru pro metody analýz a odběry vzorků (CC-
MAS) bylo dosaženo významného pokroku u Návrhu směr-
nic pro řešení sporných situací, Návrhu směrnic pro analy-
tickou terminologii a rovněž u Směrnice pro stanovení 
kritérií metod pro identifi kaci relevantních metod zkoušení, 
kdy příslušné návrhy dokumentů byly postoupeny 32. zase-
dání Komise Kodexu Alimentarius (červen/červenec 2009 
v Římě) ke schválení. Výbor pro obecné principy (CCGP) do-
sáhl významného pokroku při projednávání revize Etického 
kódu v mezinárodním obchodu potravinami, který byl po 
více než 20 letech postoupen ke schválení Komisi. Výbor 
souhlasil s tím, že základním předpokladem pro etický
obchod je skutečnost, aby veškeré exporty a reexporty splňo-
valy příslušnou legislativu vývozní země, pokud nebude do-
hodnuto jinak mezi dovozní a vývozní zemí. Výbor pro kon-
taminanty (CCCF) v potravinách prodiskutoval Návrh 
pravidel pro prevenci a snižování ochratoxinu A v kávě a Ná-
vrh pravidel pro snížení kontaminace potravin polycyklický-
mi aromatickými uhlovodíky při uzení a přímých procesech 
sušení s tím, že oba návrhy zaslal Komisi Kodexu rovněž ke 
schválení. Poslední ve výčtu formací Rady EU ve vztahu 
k potravinám je pracovní skupina Rady EU pro komodity. 
Primárním úkolem této PS Rady EU je obdobně jako u Ko-
dexu Alimentarius koordinace pozic ČS a EK pro plenární 
zasedání mezinárodních komoditních organizací pod zášti-
tou OSN a FAO. Tyto organizace vznikly ve většině přípa-
dech v 60.–70. letech 20. století a jejich činnost upravují pří-
slušné mezinárodní komoditní dohody. Cílem těchto dohod 
bylo zpočátku především zabezpečovat rovnováhu mezi na-

bídkou a poptávkou po klíčových surovinách, které jsou ob-
vykle produktem rozvojových zemí a uchránit tak jejich eko-
nomický vývoj před negativními vlivy výkyvů na světovém 
trhu. V souvislosti s postupnou liberalizací mezinárodního 
obchodu došlo ke změně náplně uvedených dohod a přísluš-
ných souvisejících organizací z garanta rovnováhy na trhu 
na garanta transparentnosti trhu, centrum vzájemné výmě-
ny informací a implementace rozvojových programů s využi-
tím prostředků Společného fondu pro komodity CFC. V po-
sledních letech se většina mezinárodních komoditních 
organizací podílí na tvorbě kvalitativních standardů pro dané 
komodity, jejich návrhy jsou následně přijímány procedurou 
v Codexu Alimentarius. Mezi základní komodity pokryté me-
zinárodními komoditními organizacemi patří obiloviny, cuk-
ry, káva, kakao, olivový olej, tropické dřevo, kaučuk, citruso-
vé plody, čaj aj. EU má v 90% mezinárodních komoditních 
organizací rozhodující vliv a průběžně se v rámci renegociací 
jednotlivých komoditních dohod snaží o revizi cílů směrem 
k větší efektivitě činností jednotlivých organizací. V tomto 
duchu předsednictví ČR aktuálně přistupuje k revizím mezi-
národních dohod o kávě a kakau a prosazuje prodloužení 
Mezinárodní dohody o cukru a Mezinárodní konvence pro 
obiloviny. 

Závěrem bych rád popřál všem kolegům, kteří se na 
výkonu předsednictví ČR v Radě EU podílejí, aby své zna-
losti a schopnosti dokázali využít stejně úspěšně jako dosud 
a aby změny, k jejichž prosazování pomáhají přispívat, byly 
vždy ku prospěchu všech účastníků potravinového řetězce, 
výrobci počínaje a spotřebiteli konče.  �

           Do rozvoje našeho
  venkova jsme již investovali 
témeř 19 mld Kč*.

Nebojte se velkých plánů
Program rozvoje venkova
Informace: www.mze.cz nebo u příslušných 
regionálních pracovišť Ministerstva 
zemědělství a SZIF.

Neboj

„Racionalizace a přestavba 
stávajícího zařízení 
v chovu nosnic a produkce 
dvouzrninových kukuřičných 
vajec.“

Náklady na projekt 
jsou 2.520.000 Kč bez DPH, 
z toho dotace 40 %, t.j. 
1.008.000 Kč.

* Od května 2007 do července 2008 
schváleno 33 996 žádostí v objemu 
18 930 353 873 Kč.

EAFRD_farma_180x128.indd   1 2.3.2009   18:08:43
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Food safety
risks of transgenic 

crops from
the point of view

of processing

Key words: biotechnology, transgenic crops, GMO, food 
safety risks, agro-food sector, additives, enzymes, EU

policy. 
For many people the term “genetically modifi ed orga-

nism“ or “genetically modifi ed crop“ is accompanied with 
a certain degree of mistrust leading to the assumption of un-
safety, particularly when referring to food production.

It is highly surprising since nobody is taken aback 
any more by the term “transgenic crop“ or “food pro-
duced by biotechnology“. These controversial respon-
ses are caused by the lack of awareness among the ge-
neral public and frequently also among the executives of 
what is behind these concepts. Therefore, it is necessary 
to launch a broad societal debate on these matters cove-
ring the potential risks and benefits, including the ethi-
cal dimension. This debate is essential since the biotechno-
logy, or “organic farming“ may signifi cantly promote the 
growth of employment and competitiveness across the EU
as well as worldwide. To hide behind the narrow-minded 
opinions on the “danger arising from the GMO crops“ is 
contra-productive and particularly dangerous with respect to 
the objectives of the EU Member States when addressing is-
sues related to health, energy supply, global warming etc. For 
the above referred to reasons, the EU has adopted the “Life 
Sciences and Biotechnology – A Strategy for Europe“, 
thus covering also the transgenic crops (2002–2010).

Bezpečnostně 
zdravotní rizika 

transgenních plodin
z hlediska výroby 

potravin

Klíčová slova: biotechnologie, transgenní plodiny, GMO, 
bezpečnostně zdravotní rizika, zemědělsko-potravinář-

ský komplex, aditiva, enzymy, politika EU. 
Pro mnoho lidí je pojem „geneticky modifi kovaný or-

ganismus“ nebo „geneticky modifi kovaná plodina“ spojen 
s určitým stupněm nedůvěry vedoucí až k domněnce o zdra-
votní závadnosti, a to obzvláště v případě, je-li to ve spojitosti 
s výrobou potravin.

Je to s podivem, protože když se použije termín „trans-
genní plodina“ nebo „potravina biotechnologicky vyrobe-
ná“, již se nad tím téměř nikdo nepozastavuje. Tyto kontro-
verzní reakce jsou způsobeny tím, že nejen laická veřejnost, 
ale v mnoha případech i lidé na vedoucích pozicích nemají do-
statečné informace o tom, co se za těmito termíny skrývá. Je 
proto nutné tuto problematiku rozšířit na rozsáhlou, ale se-
riózní veřejnou diskusi o potenciálních rizicích a přínosech, 
včetně etického rozměru. Tato diskuse je nutná z toho důvodu, 
že biotechnologie, resp. „biohospodářství“ může významně 
přispět ke zvýšení růstu zaměstnanosti a konkurenceschop-
nosti v rámci EU, ale i v celosvětovém měřítku. Schovávat se 
za zkostnatělé názory o „nebezpečí ve vztahu ke GMO plodi-
nám“ je kontraproduktivní a hlavně nebezpečné z hlediska 
cílů členských států EU při řešení problémů souvisejících se 
zdravím, zásobováním energií, globálním oteplováním apod. 
Z uvedených důvodů EU přijala „Strategický plán využití bi-
otechnologií“ a tedy i transgenních plodin (2002–2010).

Doc. Ing. LUBOŠ BABIČKA, CSc.,
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE,

Ing. LENKA KOUŘIMSKÁ, Ph.D.,
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE,

Ing. IVANA POUSTKOVÁ, Ph.D.,
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE,

Ing. JOZEF GOLIAN, Ph.D.,
SLOVENSKA POĽNOHOSPODARSKA UNIVERZITA NITRA

Doc. Ing. Luboš Babička, CSc.
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What are biotechnologies?

According to the latest OECD defi nition, “biotechnolo-
gy“ is defi ned as “the application of science and technology to 
living organisms as well as parts, products and models there-
of, to alter living or non-living materials for the production of 
knowledge, goods and services“.

The “biotechnology product“ is defined as a product 
produced solely with the use of biotechnology techniques or 
a product containing components produced with the use of 
biotechnology techniques (e.g. certain types of cheese or en-
zymes). It means that a biotechnology product is a product 
developed, produced using modern molecular or cellular bio-
technology or a product whose production process is based on 
modern molecular or cellular biotechnology. It also comprises 
innovative technologies using biotechnology processes with 
the view to improve the products or production processes.

What is the current situation like?

Biotechnologies have grown to be central to some sec-
tors of the EU economy which is a fact that has to be strong-
ly communicated to the general public. The following three 
branches can be stated as an example: agro-food industry, 
including farming, health care and pharmaceutical industry 
or industrial production (chemical, textile, paper industry, 
etc.). 

Another important area unthought of without the use of 
biotechnologies, is the EU energy policy of 2007 and 2008. 
Effective process of the use of biomass or biological waste to 
make biofuels largely depends on biotechnology, specifi cally 
on the use of transgenic crops, which offers new avenues and 
markets for the agricultural products.

There are many modern biotechnology applications 
in primary production and agro-food industry, which 
are “less visible“, but have sizable economic, environmen-
tal and public health signifi cance. Modern biotechnology is 
mainly used in the input sectors, i.e. breeding, diagnostics, 
fi ne chemicals (food and feed additives) and enzyme pro-
duction. 

The benefi ts of biotech crop cultivation at farm level
totalled Euro 21.6 billion over the ten-year period
from 1996 to 2006, but in 2006 it was already Euro 4.5 bil-
lion.

In primary production and agro-food industry the mo-
dern biotechnologies contribute by 1.31 – 1.57 % to the GVA. 
The dominant area is the market in enzymes used in the food 
and feed production, which represents 75 % of their total pro-
duction. 

Essential and often irreplaceable in controlling and 
monitoring some of the most important animal diseases, 
zoonoses etc. are diagnostics and veterinary products, par-
ticularly the biotech-based vaccines. The use of these proce-
dures concurrently helps address the food safety concerns. 
As an example we may present biotechnology methods 
for surveillance of Bovine spongiform encephalopathy in 
the EU, which have allowed for many more samples to be 
tested, enabling the level of surveillance required by Com-
munity legislation. That contributed to the protection of 
consumers and the resumption of trade. Biotech-based dia-
gnostics are also used for the early detection of salmonella, 
listeriosis, etc.

Co to jsou biotechnologie?

Podle nejnovější defi nice OECD se pod pojmem „bio-
technologie“ rozumí „využívání vědy a technologie na živé 
organismy nebo jejich části, výrobky a modely pro přeměnu 
živých i neživých materiálů za účelem vytváření znalostí, zbo-
ží a služeb“.

Pod pojmem „biotechnologický produkt“ se rozumí vý-
robek vyrobený pouze na základě biotechnologických po-
stupů nebo výrobek obsahující komponenty vyprodukované 
za pomocí biotechnologických postupů (např. některé sýry 
nebo enzymy). To znamená, že biotechnologický výrobek je 
produkt, který byl vyvinut, vyroben nebo výrobní postup je 
založen na moderní molekulární nebo celulární biotechnolo-
gii. Jsou sem zahrnuty i inovační technologie využívající bio-
technologické postupy za účelem zlepšení výrobků nebo pro-
vozních postupů.

Jaký je současný stav?

Biotechnologie se staly ústřední součástí některých od-
větví hospodářství EU a o této skutečnosti je nutné na seri-
ózní úrovni veřejnost informovat. Jako příklad lze uvést tři 
základní odvětví: zemědělsko-potravinářský průmysl včetně 
zemědělské prvovýroby, zdravotnictví a farmaceutický prů-
mysl nebo průmyslová výroba (chemický, textilní, papíren-
ský průmysl apod.). 

Další důležitou oblastí, kterou si nelze představit bez vy-
užití biotechnologií, je energetická koncepce EU, z roku 2007 
a 2008. Efektivní proces využití biomasy nebo biologických 
odpadů k výrobě biopaliv závisí ve velké míře na biotechno-
logii, konkrétně na využití transgenních plodin, což otevírá 
nové možnosti a trhy pro zemědělské produkty.

V primární výrobě a zemědělsko-potravinářském 
průmyslu se používá řada aplikací moderní biotechnologie, 
které jsou sice „méně viditelné“, ale se značným dopadem 
na životní prostředí, veřejné zdraví a v konečném výsledku na 
celé hospodářství. Moderní biotechnologie se používá zejmé-
na u vstupů, např. při chovu, diagnostických postupech, vý-
robě čistých chemikálií (doplňkové látky v krmivech a potra-
vinách) a produkci enzymů. 

Přínos farmářů z biotechnologicky pěstovaných plo-
din za dekádu 1996–2006 byl pouhých 21,6 bilionu eur, ale 
v roce 2006 již 4,5 bilionu eur.

V primární výrobě a zemědělsko-potravinářském prů-
myslu se moderní biotechnologie podílejí na HDP 1,31–
–1,57 %. Dominující oblastí je trh s enzymy používanými při 
výrobě potravin a krmiv, který představuje 75 % z jejich cel-
kové produkce. 

Při kontrole a sledování některých hlavních chorob zví-
řat, zoonóz apod. hrají významnou a v mnoha případech neza-
stupitelnou roli diagnostické postupy a veterinární produkty, 
hlavně očkovací látky, které jsou založeny na biotechnolo-
gické podstatě. Použitím těchto postupů jsou současně řeše-
ny i problémy v oblasti bezpečnosti potravin. Jako příklad je 
možné uvést biotechnologické metody pro kontrolu bovinní 
spongiformní encefalopatie v EU, čímž bylo umožněno tes-
tování mnohem většího počtu vzorků a díky čemuž se zajis-
tila úroveň kontroly požadované právními předpisy Spole-
čenství. Tím se zvýšila ochrana spotřebitelů a postupně se 
obnovila úroveň obchodu. Diagnostické postupy založené na 
biotechnologii se používají rovněž pro včasné rozpoznání sal-
monely, listerie apod.
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Aside from these applications, biotechnology is also used 
to select, or improve, specifi c traits of an organism. The best 
known examples are genetically modifi ed plants. About a doz-
en products have been recently approved under the EU legal 
framework, which requires stringent risk assessment proce-
dures. In addition, some forty products, including some prod-
ucts for cultivation, are in the pipeline. The genetically modi-
fi ed technology (growing transgenic crops) is likely to have in 
the future even in the EU more application in the fi eld of indus-
trial processes. Some sectors, such as the production of biofu-
els or paper, will have an interest in higher yielding plants. 

There is a strong need of an assessment of the benefi ts 
and risks of the use of GMOs in all sectors, taking into ac-
count their environmental and health effects as well as their 
acceptance in EU society. The approval of GMOs should con-
tinue to be based on a case by case risk analysis. In certain 
cases, risk management measures to prevent contamination 
of the food/feed chain by products which are specifi cally de-
signed for industrial or feed uses (e.g. when crops are used 
for the production of pharmaceutical substances) should be 
further developed. (Note: The risk assessment analysis does 
not cover the GMOs only, but covers also all the risk compo-
nents).

It often remains unknown to the general public that 
in a broad range of products and chemical processes, the 
industrial modern biotechnology has already replaced the 
conventional processes. In majority of cases the catalysts 
were replaced by enzymes. It is unfortunate that in multi-
ple cases this information is deliberately concealed from the 
public.

In the light of growing environmental and energy sup-
ply concerns, the industrial biotechnology, as an alternative 
to chemical processes and fossil fuels, can be of major ben-
efi t to the economy as well as environment. This alternative 
is gaining momentum. To give you an example we may state 
that with respect to the environment the biotechnology was 
fi rst used in the waste water treatment and subsequently in 
biofi lters for air and water purifi cation.

The change from the chemical to the biotechnological 
method for the production of a widespread category of an-
tibiotics showed a reduction of the use of electricity of 37 %, 
of solvents of almost 100 % and a reduction in waste water 
by 90 %. There are other industrial applications, such as bio-
degradable plastic and packaging, which could bring similar 
benefi ts.

Industrial biotechnology contributes to about 0.46 % of 
the EU gross value added of the manufacturing sector and 
about 0.08 % of the EU GVA, without food processing and 
chemicals, refl ecting its limited use so far.

The world enzyme market increases annually by more 
than 3 % (in 2003 it was 1.7 billion Euro and the estimate for 
2008 exceeds the amount of Euro 2 billion.

The development of biotechnology processes in the EU 
and their uptake by the industry are not optimal. Aside from 
underfunding, which is regularly highlighted in the com-
plaints raised by the industry, technology transfer appears to 
be insuffi cient and meeting all the legislative requirements 
is a major obstacle, often times insurmountable. That is why 
the research divisions of some companies leave Europe, e.g. 
BASF, Syngenta etc. The EU strategy and policies for innova-
tion should defi ne this topic as a top priority and support ac-
tions for research and the uptake of new technologies should 
be taken.

Health care is one of the main areas of activity of 
the dedicated biotech industry. It includes many appli-

Kromě těchto aplikací se biotechnologie používá rov-
něž k výběru nebo zkvalitnění určitých rysů organismů. Nej-
známějším příkladem jsou geneticky modifi kované rostliny. 
V souladu s právním rámcem EU byla v nedávné době schvále-
na více než desítka produktů, které musely projít přísným po-
stupem pro hodnocení rizik. Dalších zhruba čtyřicet produktů, 
včetně několika produktů určených k dalšímu pěstování, se do-
sud prověřuje. Je více než pravděpodobné, že i v EU bude mít 
v budoucnosti geneticky modifi kovaná technologie (pěstová-
ní transgenních plodin) větší uplatnění v oblasti průmyslových 
procesů. Některá odvětví, například odvětví produkce biopaliv 
nebo papíru, budou mít zájem o rostliny s vyšším výnosem. 

Při využívání GMO ve všech odvětvích je naprosto nut-
né posoudit jejich přínosy a rizika, dopad na zdraví a na život-
ní prostředí i to, jak je vnímá evropská společnost. Schvalová-
ní GMO by i nadále mělo být založeno na individuální analýze 
rizik. V některých případech by měla být dále rozvinuta opat-
ření pro řízení rizik, aby se zabránilo kontaminaci potravní-
ho, resp. potravinového řetězce produkty, které jsou určeny 
výhradně pro průmyslové nebo krmivářské využití (např. po-
kud se plodiny využívají pro výrobu farmaceutických látek). 
(Pozn.: Hodnocení analýzy rizika se však netýká jen GMO, ale 
vztahuje se na všechny rizikové složky).

Široká veřejnost si často ani neuvědomuje, že u celé řady 
výrobků a chemických postupů provozovaných v průmyslo-
vém měřítku již byly tradiční postupy nahrazeny moderními 
biotechnologiemi. Většinou se jedná o nahrazení katalyzáto-
rů enzymy. Je smutné, že v mnoha případech jsou tyto infor-
mace veřejnosti záměrně zatajovány.

Vzhledem k tomu, že se zvyšují obavy o životní prostředí 
a zásobování energií, lze od průmyslové biotechnologie, kte-
rá představuje alternativu k chemickým postupům a fosilním 
palivům, očekávat významný přínos pro hospodářství i ži-
votní prostředí. Tato možnost nabývá stále většího významu. 
Jako příklad lze uvést fakt, že jako první byly v oblasti život-
ního prostředí použity biotechnologie v oblasti čištění odpad-
ních vod a následně jako biofi ltry při čištění vzduchu a vody.

Při výrobě jedné rozšířené kategorie antibiotik se ukáza-
lo, že při přechodu z chemické na biotechnologickou výrob-
ní metodu se ušetřilo 37 % elektrické energie, téměř 100 %
rozpouštědel a vyprodukovalo se o 90 % méně odpadních 
vod. Další průmyslové aplikace, například biologicky rozlo-
žitelné plasty a obalové materiály, by mohly přinést podob-
ný užitek.

Průmyslová biotechnologie vytváří ve zpracovatelském 
průmyslu přibližně 0,46 % hrubé přidané hodnoty EU a při-
bližně 0,08 % hrubé přidané hodnoty bez potravinářského 
a chemického průmyslu, což dokládá, že její využití je dosud 
nízké.

Světový trh s enzymy se každoročně zvyšuje o více než 
3 % (v roce 2003 se jednalo o 1,7 bilionu eur a v roce 2008 se 
předpokládá částka převyšující 2 biliony eur).

V současné době rozvoj biotechnologických procesů 
v EU, stejně jako jejich zavádění do průmyslu, není optimální. 
Zdá se, že kromě nedostatku fi nančních prostředků, na kte-
rý si toto odvětví pravidelně stěžuje, je problémem i nedosta-
tečný převod technologií a obtížná legislativní průchodnost, 
v mnoha případech spojená až s likvidačními obstrukcemi. 
To je důvod, proč výzkumné sekce některých fi rem z Evropy 
odcházejí, např. BASF, Syngenta apod. Ve strategii a v poli-
tikách EU pro inovaci by toto téma mělo být vymezeno jako 
priorita a měla by být přijata podpůrná opatření pro výzkum 
a zavádění nových technologií do praxe.

Zdravotnictví je jednou z hlavních oblastí, ve které se 
uplatňuje specializovaný biotechnologický průmysl. Patří 
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cations with considerable economic and public health
signifi cance.

Modern biotechnology applications in human health 
represent some 5 % of the pharmaceutical sector GVA (2002) 
and about 0.04 % of the EU 25 GVA (2007). But indirect ef-
fects would add to these fi gures. Biotech based products are 
mainly for therapeutical use (i.e. biopharmaceutical prod-
ucts), but also diagnostics and preventives (i.e. vaccines).

Biotechnology is also a processing technology used 
when the end product is not biological but chemical, and as 
a result is widely used in a pharmaceutical sector. In the con-
text of current challenges such as the consequences of an age-
ing population or the fi ght against possible pandemics (e.g. 
avian or pig fl u), life sciences and biotechnology appear to be 
of key importance. This includes the responsible and effective 
use of genomics (including genetic testing) for the benefi t of 
human health.

Many promising applications are in the pipeline, in-
cluding the so called “advanced therapies“, involving tissue 
engineering, gene and cell-based therapies and “nanomedi-
cine“. Some raise high expectations and at the same time 
signifi cant controversy, such as the use of embryonic stem 
cells.

It is not widely known that human insulin was the 
fi rst true biotechnology based product, which gradually re-
placed the insulin extracted from cattle and pigs. Its compo-
sition slightly differs which causes a response in susceptible 
patients. It is currently the most available form of insulin 
worldwide, accounting for 70 % of the worldwide insulin 
market. Aside from drugs, biotechnology has also enabled 
the development of tests for diagnosis of acute cardiovas-
cular disease in emergency clinics, for the detection heredi-
tary diseases (genetic testing) or infectious diseases such as 
HIV/AIDS.

Actions which could support the development of the 
health biotechnology industry, in particular helping SMEs 
and increasing research should be considered to be a partic-
ular priority for the EU. This should take account of the full 
range of economic, ethical and other considerations.

The same applies, however, to the food industry, e.g. for 
the production of enzymes.

Public perception of modern biotechnology

Recent experience with the implementation of sectoral 
legislation has confi rmed that the uptake of biotechnology 
depends on the development of specifi c applications as well 
as relying on public support. Overall all fi elds of biotechnol-
ogy generally enjoy a high level of public support with the ex-
ception of GM food, where public opinion is more ambiva-
lent, and the implementation of the legislation in this fi eld 
has proved to be diffi cult.

Eurobarometer 2005 shows that optimism about bio-
technology has increased since 1999, after a period of de-
cline (52 % of respondents say it has improved their life) and 
an overall support for many biotech applications (such as 
gene therapy, biofuels, or bioplastics). It also shows that the 
knowledge about biotechnology and genetics, although im-
proving, remains limited.

Eurobarometer published in 2006 (Page 15) and 2008 
show that 58 % of the respondents oppose GM food, while 42 %
do not. There are major differences in acceptance levels of 
GM food between the Member States and it increases in line 
with the increasing awareness. It should be noted that 50 % 
respondents or more say they would buy GM food if it were 

sem řada aplikací se značným významem pro hospodářství 
a veřejné zdraví.

Moderní biotechnologické aplikace ve zdravotnictví 
představují přibližně 5 % HDP farmaceutického průmyslu 
(2002) a kolem 0,04 % HDP EU-25 (2007). Při započtení ne-
přímých dopadů by však tato čísla byla ještě vyšší. Produkty 
založené na biotechnologii se využívají hlavně pro terapeutic-
ké účely (např. biofarmaceutické výrobky), ale rovněž pro di-
agnózu a prevenci (např. očkovací látky).

Biotechnologie se rovněž používá jako výrobní techno-
logie v případech, kdy konečný produkt není biologický, ale 
chemický, což vysvětluje její široké využití ve farmaceutic-
kém průmyslu. Zdá se, že v současné době, kdy se hledá ře-
šení důsledků stárnutí populace nebo prostředky k boji s po-
tenciálními pandemiemi (např. ptačí nebo prasečí chřipkou), 
by biologické vědy a biotechnologie mohly sehrát rozhodující 
úlohu. A to i odpovědným a efektivním využíváním genomiky 
(včetně genetických testů) ve prospěch lidského zdraví.

Připravuje se řada slibně vyhlížejících aplikací, včetně 
tzv. „moderních terapií“, mezi něž patří tkáňové inženýrství, 
genová a buněčná terapie a „nanomedicína“. Některé z nich 
vyvolávají velká očekávání a zároveň závažné polemiky. Jako 
příklad lze uvést využívání embryonálních kmenových buněk.

Málokdo ví, že prvním skutečným biotechnologickým 
výrobkem byl lidský inzulín, který postupně nahradil inzulín 
získávaný ze skotu a prasat, od kterých se poněkud liší slo-
žením, na což citliví pacienti reagují. V současné době je to 
nejrozšířenější forma inzulínu na světě, představuje 70 % svě-
tového trhu s inzulínem. Kromě léků biotechnologie rovněž 
umožnila vývoj testů pro diagnózu akutních kardiovaskulár-
ních onemocnění na pohotovostních odděleních nemocnic 
a testů pro zjišťování dědičných onemocnění (genetické tes-
ty) nebo infekčních nemocí typu HIV/AIDS.

Opatření, která by mohla podpořit rozvoj biotechno-
logického průmyslu zaměřeného na zdravotnictví, zejména 
pomoci malým a středním podnikům, a rozšířit výzkum, by 
měla být považována za zvláštní prioritu EU, zároveň by však 
měla být při jejich přijímání zohledněna celá řada aspektů, 
ekonomických, etických a dalších hledisek.

Totéž však platí i pro potravinářský průmysl, např. pro 
výrobu enzymů.

Postoj veřejnosti k moderní biotechnologii

Nejnovější zkušenosti s prováděním odvětvové legislati-
vy potvrdily, že zavádění biotechnologie je podmíněno rozvo-
jem konkrétních aplikací i podporou veřejnosti. Veřejnost ve 
většině případů biotechnologie podporuje, výjimkou jsou GM 
potraviny, na něž se názory různí, a proto provádění právních 
předpisů v této oblasti naráží na obtíže.

Průzkum Eurobarometru z roku 2005 ukazuje, že od 
roku 1999 se po určitém období poklesu zvýšil optimistický 
přístup k biotechnologiím (52 % dotazovaných odpovědě-
lo, že biotechnologie zlepšila jejich život) a celková podpora 
pro mnohé biotechnologické aplikace (např. genovou tera-
pii, biopaliva nebo bioplasty). Rovněž se ukázalo, že znalos-
ti o genetice a biotechnologii jsou sice lepší, ale stále ještě 
skromné.

Ze studií Eurobarometru uveřejněných v roce 2006 (ta-
bulka str. 15) a 2008 vyplývá, že 58 % dotazovaných lidí se 
vyslovilo proti GM potravinám, zatímco 42 % tyto potravi-
ny nevadí. Míra pozitivního přístupu k těmto potravinám se 
v jednotlivých státech výrazně liší a neustále se zvyšuje v sou-
ladu s jejich informovaností. Je třeba poznamenat, že alespoň 
50 % dotazovaných uvedlo, že by si koupili geneticky modifi -
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healthier, if it were to contain less pesticide residues, or if it 
were to be more environmentally friendly.

Despite the fact that the EU has an entirely new sci-
ence-based legal framework, one of the most stringent in the 
world, negative public perceptions of GM food has an infl u-
ence on the positions taken by Member States when faced 
with case-by-case decisions about whether to place a product 
on the market. In all recent cases there has been no consen-
sus. The issue of EU decision taking on GMOs was also the 
subject of a report by a World Trade Organisation Panel at 
the end of 2006.

The implementation and enforcement problems which 
have been encountered are partly due to the fact that the ap-
plicable legal framework is recent due to the reluctance of 
some Member States to implement transition provisions be-
tween the “old“ and the “new” legislation. 

One of the major issues is ideology. As an example we 
can refer to placing of the new Amfl ora potato variety on the 
market, with the issue not being the regulations, but the ide-
ology of some ministers opposing at any and every cost the 
GMOs, regardless of facts and regulations. It is ridiculous 
that though the EFSA is composed of several hundred ex-
perts, their work is thwarted by the opinion of lawyers. The 
only way to explain that is that lawyers are better educated 
and are therefore capable of understanding better the differ-
ence between the radiomutants, which they do not oppose, 
and GMOs which have to be prohibited.

Although GMOs represent only a small part of biotech-
nology, public perception often sees this as the main applica-
tion. The gap between public perception and the agreed legal 
framework on GMOs has to be addressed.

Biotech-specifi c priorities can be regrouped under fi ve 
main independent themes:
(1)  Promote research and market development for life 

sciences and biotechnology applications and the 
Knowledge Based Bio-Economy.
Research remains a precondition for further devel-

opment. The Action Plan needs to be adapted to the new 
7th Framework Programme. Europe´s basic biotech re-
search is advanced but Europe does not excel in turning 
research into commercial applications. The Action Plan 
should be refocused in order to foster market development
 for bio-based products and improve the uptake of new tech-
nologies;

(2)  Foster competitiveness, knowledge transfer and in-
novation from the science base to industry.
Europe´s dedicated biotech companies are mostly SMEs 

with limited resources whose growth and economic sustain-
ability are held back by three main constraints: Europe´s frag-
mented patent system, the insuffi cient supply of risk capital 
and shortcomings in the cooperation between science and 
business. The Commission has identifi ed the lack of a clear 
and coherent legal framework for IPR protection, and will 
therefore propose concrete steps toward of a modern and af-
fordable framework. In addition to this, refocusing the Action 
Plan can contribute to addressing some framework conditions 
relating to competitiveness specifi c to the biotech sector.

(3)  Encourage informed societal debates on the benefi ts 
and risks of life sciences and biotechnology. 
The uptake of biotechnology is also conditional on its 

societal and market acceptance. Ethical concerns are also 
more prevalent than in other forefront technologies. There 
is a clear prerequisite for actions aiming at associating the 

kované potraviny, kdyby tyto potraviny byly zdravější, obsa-
hovaly méně reziduí pesticidů nebo méně poškozovaly život-
ní prostředí.

Přestože EU má zcela nový právní rámec, který je te-
oreticky jedním z nejpřísnějších na světě a který by měl být 
založen na čistě vědeckých poznatcích, svým negativním 
přístupem ovlivňuje vnímání geneticky modifi kovaných po-
travin veřejností a stejně tak i postoj členských států při roz-
hodování o uvedení konkrétních produktů na trh. Ve všech 
nejnovějších případech nebylo dosaženo konsensu. K roz-
hodnutí EU o geneticky modifi kovaných organismech se na 
konci roku 2006 rovněž vyjádřil panel Světové obchodní or-
ganizace.

Problémy, které vznikly při provádění a prosazování 
právních předpisů, jsou částečně způsobeny tím, že použitel-
ný právní rámec vznikl teprve nedávno, protože některé člen-
ské státy se zdráhaly provádět některá přechodná opatření 
mezi „starými“ a „novými“ právními předpisy. 

Jedním z největších problémů je ideologie. Jako příklad 
lze uvést uvádění nové odrůdy brambor Amfl ory, kdy nejde 
o předpisy, ale o ideologii některých ministrů, která je zásadně 
proti GMO, bez ohledu na jakákoli fakta a předpisy. Až para-
doxně zní skutečnost, že přestože EFSA je složena z několika 
stovek odborníků, jejich práce je negována názorem právní-
ků. Tento fakt lze vysvětlit jedině tak, že právníci mají lepší 
vzdělání, a proto jsou schopni lépe pochopit rozdíl mezi radi-
omutanty, které jim nevadí, a GMO, které je nutné zakázat.

Přestože GMO představují jen malou část biotechnolo-
gie, veřejnost je často vidí jako její hlavní využití. Rozdíl mezi 
vnímáním veřejnosti a dohodnutým právním rámcem pro 
GMO je nutno dále řešit.

Priority specifi cké pro odvětví biotechnologie lze sesku-
pit do pěti hlavních samostatných okruhů:
(1)  Podpora výzkumu v oblasti biologických věd a bio-

technologie, rozvoj trhu s jejich aplikacemi a rozvoj 
znalostního biohospodářství.
Předpokladem pro další rozvoj je i nadále výzkum. Akč-

ní plán musí být proto přizpůsoben novému, sedmému rám-
covému programu. Základní biotechnologický výzkum je 
v Evropě na vysoké úrovni, ovšem v komerčním využívání vý-
zkumu Evropa nevyniká. Zaměření akčního plánu by mělo 
být upraveno tak, aby podpořilo rozvoj trhu s produkty za-
loženými na biotechnologiích a přispělo k zavádění nových 
technologií.

(2)  Podpora konkurenceschopnosti, inovace a převodu 
technologií z vědecké základny do průmyslu.
V Evropě se biotechnologii většinou věnují malé a střední 

podniky s omezenými zdroji fi nancování, jejichž růstu a eko-
nomické životaschopnosti brání tři hlavní překážky: roztříště-
nost patentního systému v EU, nedostatečná nabídka rizikové-
ho kapitálu a nedostatečná spolupráce mezi vědou a podniky. 
Komise zjistila, že inovaci v Evropě brzdí neexistence jasné-
ho a soudržného právního rámce pro ochranu práv duševní-
ho vlastnictví, a proto navrhne konkrétní opatření na vytvoře-
ní moderního a dostupného rámce. Navíc může užší zaměření 
akčního plánu přispět k vyřešení některých rámcových podmí-
nek pro konkurenceschopnost biotechnologického odvětví.

(3)  Podpora věcné veřejné diskuse o přínosech a rizicích 
biologických věd a biotechnologie. 
Podmínkou pro zavádění biotechnologie je rovněž její 

kladné přijetí veřejností a na trhu. Vyvolává totiž více etic-
kých otázek než ostatní nové technologie. U všech opatření 
je proto nutné v co největší míře zapojit do rozhodovacího 
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public and stakeholders as closely as possible to the decision 
making process, taking into account the benefi ts and risks of 
life sciences and biotechnology (on the basis of harmonised 
data and statistics), as well as ethical considerations.

(4)  Ensure a sustainable contribution of modern bio-
technology to agriculture.
Biotechnology in the fi eld of primary production and 

agro-food sector has a huge potential for development, in 
particular the replacement of chemical processes and fos-
sil fuels. Nonetheless, some of the technologies involved 
need close scrutiny. The legal framework on GMOs takes 
into account possible long-term effects on the environ-
ment, health and safety of the food chain and respects other 
modes of agricultural production. Nonetheless, in certain 
cases risk management measures for products which are
specifi cally designed for industrial uses should be further 
developed.

(5)  Improve the implementation of the legislation and its 
impact on competitiveness.
The EU has probably the most developed, and some-

times most stringent, legal framework on life sciences and 
biotechnology. Nonetheless, stringent rules should not hin-
der innovation and competitiveness. 

The way the Commission intends to refocus its imple-
mentation of the Strategy in light of the above fi ve priority 
themes is detailed in the attached “Refocused Life Sciences 
and Biotechnology Action Plan“.

Conclusions

The potential of biotechnology to support EU policies 
without potential health risks has been proven by numerous 
practical examples. Consequently, there is a strong need to 
continue promoting the development of life sciences and bio-
technology in the EU, in particular in the fi eld of research and 
competitiveness. The main EU instrument for achieving this 
objective is the submitted Strategy.

Whilst the technology is promising, there is a call for 
reasoned use of some of its applications, in particular in the 
agro-food area, as well as for closer public scrutiny and for-
ward looking regulatory control.

With biotechnology evolving at a rapid pace, there is an 
absolute necessity for policy makers to maintain a fl exible for-
ward looking approach in order to anticipate developments 
and adapt to new challenges, but in line with the global devel-
opment and while maintaining the precautionary measures. 

The Action Plan Strategy will continue to be implement-
ed up to 2010, while putting a specifi c emphasis on a focused 
set of biotech specifi c priority actions.

The contributions of biotechnology to addressing the 
global issues can be summarised as follows:
�  increasing productivity of agricultural holdings while 

maintaining the area of cultivated land,
�  increasing competitiveness of agricultural holdings opera-

ting also in marginal areas,
�  ensuring economic, social and environmental sustainabi-

lity of agriculture due to:
 –  reduced water consumption
 –  improved quality of surface and ground waters (a chan-

ge in cultivation system and selection of more suitable 
crop will lead to the increased nitrogen availability as 
well as lower penetration of nitrates in waters)

procesu veřejnost a zúčastněné strany a přihlížet nejen k pří-
nosům a rizikům biologických věd a biotechnologie (na zá-
kladě harmonizovaných údajů a statistik), ale i k etickým hle-
diskům.

(4)  Zajištění udržitelného přínosu moderní biotechnolo-
gie pro zemědělství.
V oblasti primární výroby a zemědělsko-potravinář-

ského průmyslu existuje obrovský potenciál pro rozvoj bio-
technologie, zejména při nahrazování chemických proce-
sů a fosilních paliv. Některé nové technologie je však nutno 
důkladně prostudovat. Právní rámec pro GMO bere v úvahu 
možné dlouhodobé dopady těchto organismů na životní pro-
středí, zdraví a bezpečnost potravního řetězce a respektuje 
ostatní způsoby zemědělské výroby. V některých případech 
by nicméně měla být rozpracována opatření pro řízení rizik 
souvisejících s produkty určenými pouze pro využití v prů-
myslu.

(5)  Zlepšit uplatňování právních předpisů a jejich dopad 
na hospodářskou soutěž.
EU má pravděpodobně nejrozvinutější, a v některých 

případech nejpřísnější, právní rámec pro biologické vědy 
a biotechnologii. Přísná pravidla by však neměla bránit ino-
vaci a konkurenceschopnosti. 

Způsob, jímž chce Komise změnit provádění strate-
gie podle pěti výše uvedených priorit, je podrobně vysvětlen 
v přiloženém „Pozměněném akčním plánu pro biologické 
vědy a biotechnologii“.

Závěrem

Na řadě praktických příkladů se ukázalo, že biotech-
nologie může skutečně přispět k politikám EU bez možných 
zdravotních rizik. Proto je zcela nutné i nadále podporovat 
rozvoj biologických věd a biologie v EU, zejména v oblasti 
výzkumu a konkurenceschopnosti. Předložená strategie je 
hlavním nástrojem EU k dosažení tohoto cíle.

Přestože se jedná o slibnou technologii, ozývají se hlasy 
požadující opatrné využívání jejich aplikací, zejména v země-
dělsko-potravinářském průmyslu, větší kontrolu veřejností 
a regulatorní kontrolu, která by brala v úvahu i předpokláda-
ný budoucí vývoj.

S ohledem na velice rychlý rozvoj biotechnologie je na-
prosto nutné, aby tvůrci politik zaujali pružný přístup a byli 
schopni odhadovat příští vývoj a reagovat na nové situace, ale 
v souladu s celosvětovým vývojem při zachování předběžné 
opatrnosti. 

Strategie akčního plánu bude pokračovat do roku 2010, 
přičemž se zvláště zaměří na konkrétní soubor prioritních 
opatření specifi ckých pro oblast biotechnologie.

Ve stručnosti lze přínos biotechnologie k řešení celosvě-
tových problémů shrnout do těchto bodů:
�  zvýšit produktivitu zemědělských podniků při zachování 

rozlohy obdělávané půdy,
�  zvýšit konkurenceschopnost podniků hospodařících 

i v marginálních oblastech,
�  zajistit ekonomickou, sociální a ekologickou udržitelnost 

zemědělství v důsledku:
 –  menší spotřeby vody
 –  zlepšení kvality povrchových i spodních vod (změnou 

systému obdělávání a vhodnou volbou plodiny se zvýší 
využitelnost dusíku a současně snížení pronikání nitrá-
tů do vody)
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 –  reduced CO2 emissions (1996 – 2006 a saving of 14.8 bil-
lion kg CO2 of which 1.2 billion kg CO2 due to substitution 
for fossil fuels and 13.6 billion kg CO2 thanks to the chan-
ge in land cultivation, including soil carbon sequestration)

 –  reduced erosion (due to changes in farming)
 –  lower consumption of fertilizers (improved utilization of 

nutrients by selection of crops)
 –  lower consumption of pesticides (globally: - 7.8 %, EU:

- 40 %)
 –  improved product quality (higher yield due to reduced 

damage caused by pests by more than 35 %, reduced le-
vel of mycotoxins) 

 –  increased nutritional value of products (by selection of 
suitable plants or animals)

 –  enhanced fl exibility of holdings and their management 
(introduction of precision  agriculture or the so called 
“double cropping“)

Supported by the Ministry of Education, Youth and Sports
of the Czech Republic, Project No. MSM 604 607 0901.

Table:   Knowledge about biology and genetics

% of correct answers

1996 1999 2002 2005

It is possible to fi nd out 
in the fi rst fi ve month of 
pregnancy whether
a child will have 
(Down’s Syndrome, tri-
somy, Mongolism)

81 79 79 79

The cloning of living 
things products geneti-
cally identical copies 

46 64 66 65

Yeast for brewing beer or 
making wine consists of 
living organisms

66 66 63 65

More than half of human 
genes are identical to 
those of a chimpanzee

51 48 52 62

By eating a genetically 
modifi ed fruit, a per-
son’s genes could also 
become modifi ed

48 42 49 54

Embryonic stem cells 
have the potential to 
develop into normal hu-
mans

n/a n/a n/a 51

Genetically modifi ed 
animals are always bigger 
than ordinary ones

36 34 38 45

Ordinary tomatoes do 
not contain genes, while 
genetically modifi ed to-
matoes do

35 35 36 41

Human cells and human 
genes function differently 
from those in animals 
and plants

n/a n/a n/a 34

It is not possible to trans-
fer animal genes into 
plants

27 26 26 31

�

 –  snížení emise CO2 (1996–2006 snížení o 14,8 bilionu 
kg CO2, z čehož 1,2 bilionu kg CO2 je náhrada za fosilní
paliva a 13,6 bilionu kg CO2 tvoří změna ve způsobu
obdělávání půdy včetně sequestrace uhlíku do půdy)

 –  zmenšení eroze (změnou způsobu hospodaření)
 –  snížení spotřeby průmyslových hnojiv (lepší využitel-

nost živin volbou plodiny)
 –  snížení spotřeby pesticidních přípravků (celosvětově:

- 7,8 %, EU: - 40 %)
 –  zlepšení kvality produktů (snížení poškození a následně 

i produkce v důsledku napadení škůdci o více než 35 %, 
snížení hladiny mykotoxinů) 

 –  zvýšení nutriční hodnoty produktů (vhodnou volbou 
rostlin nebo živočichů)

 –  zlepšení flexibility podniků a jeho vedení (zavedení
systému precizního zemědělství nebo tzv. „double crop-
ping“)

Článek vznikl v rámci řešení projektu MSMT 6046070901.

Tabulka:   Vědomosti o biologii a genetice

% správných odpovědí

1996 1999 2002 2005

Je možné rozpoznat 
v prvních měsících 
těhotenství, zda dítě 
bude trpět (Downovým 
syndromem, 
mongolismem)

81 79 79 79

Klonováním živých 
organismů se vytvářejí 
geneticky identické 
kopie

46 64 66 65

Pivovarské a vinařské 
kvasinky jsou živé 
organismy

66 66 63 65

Více než polovina 
lidských genů jsou 
identické s geny 
šimpanze

51 48 52 62

Pojídáním GM ovoce 
může dojit k modifi kaci 
lidských genů

48 42 49 54

Embryonický kmen 
buňky má možnost se 
vyvinout v normálního 
člověka

n/a n/a n/a 51

GM živočichové jsou 
vždy větší než obyčejní 36 34 38 45

Obyčejná rajčata 
neobsahují geny, 
zatímco GM ano

35 35 36 41

Funkce lidské buňky 
a lidských genů 
je odlišná od těch 
v živočiších a rostlinách

n/a n/a n/a 34

Přenést živočišné geny 
do rostlinných není 
možné

27 26 26 31

�
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 Výrobky vhodné 
pro diabetiky 

a jejich dostupnost 
na trhu

Ing. EVA NOVÁKOVÁ,
MANAŽER MARKETINGU A OBCHODU,

IREKS ENZYMA s. r. o.

Cukrovka neboli Diabetes mellitus je nemoc známá již 
po staletí. V dnešní době je nárůst pacientů tak vysoký, že 
bývá označována za neinfekční epidemii. Plnohodnotný ži-
vot lidí trpících cukrovkou je možný za předpokladu dodr-
žování celé řady zásad. Zejména v příjmu potravy tak, aby 
její příjem byl co možná nejrovnoměrněji rozdělen v malých 
dávkách po celý den. Každý diabetik, ať již léčený inzulinem 
nebo ne, by se měl vyhýbat řepnému cukru a potravinám, 
které jej obsahují. Tedy např. sladkostem, zavařeninám, 
cukrářským výrobkům apod. Cukr, který tyto potraviny 
obsahují, se vstřebává velmi rychle a vede k okamžitému 
vzrůstu glykémie (krevního cukru). Výrobky vhodné pro 
diabetiky, které mají speciálně upravené složení sacharido-
vé složky, nacházejí na trhu stále větší uplatnění.

Podstata diabetu

Při této nemoci se v krvi pacientů objevuje příliš vysoký ob-
sah krevního cukru (glukózy). Je to většinou způsobeno 

nedostatečným množstvím inzulinu, který produkují Langer-
hansovy buňky ve slinivce břišní. Další příčinou je intoleran-
ce těla k inzulinu, tzn. inzulin se tvoří ve slinivce, ale tělo ho 
postupně přestává používat. Inzulin je hormon, látka bílko-
vinné povahy, jehož funkcí je udržovat stálou hodnotu cukru 
v krvi. Usnadňuje přechod cukru z krve do buněk a tkání, kte-
ré jej potom použijí jako zdroj energie. Při poruše rovnováhy 
cukru v krvi způsobené nedostatkem inzulinu nemůže cukr 
vstupovat do buněk a jeho koncentrace v krvi je pak příliš vy-
soká. Cukrovka je tedy ztráta schopnosti lidského těla auto-
maticky regulovat hladinu cukru v krvi. Tato nemoc je čas-
to spojena s nadváhou a její léčba spočívá i v úpravě příjmu 
potravy, tedy v dietě. Často stačí dietní režim k tomu, aby se 
hladina cukru v krvi stabilizovala na správné hodnoty. Někdy 
se předepisují léky podporující tvorbu inzulinu ve slinivce, 
často musí pacienti přijímat inzulin injekční formou. Inzulin 

nelze přijímat ve formě tabletek, protože ho žaludeční šťávy
rozkládají. Přebytek inzulinu v krvi pak může vyvolat stav 
zvaný hypoglykémie, který naopak znamená příliš nízkou 
hladinu krevního cukru a tím vyvolané nežádoucí projevy ve-
doucí až k život ohrožujícím stavům.

Výrobky vhodné pro diabetiky

Dříve se potraviny vhodné pro lidi s diabetem označova-
ly jako DIA potraviny. Dnes se jejich označování řídí vyhláš-
kami Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 o potravinách pro 
zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 450/2004 o označování výživové hodnoty potra-
vin. Správně jsou nazývány: „Potraviny vhodné pro diabeti-
ky“ nebo „Potraviny vhodné i pro diabetiky v rámci stano-
veného dietního režimu“. Jsou tedy zařazeny mezi skupinu 
potravin určených pro zvláštní výživu. V některých zemích se 
samostatná kategorie výrobků pro diabetiky nedefi nuje, ale 
jsou zařazeny do skupiny potravin zdravé výživy. Diabetik po-
zná pro něj vhodné výrobky jednak podle výše uvedených tvr-
zení na obalu, jednak dle složení výrobku. Nikdy neobsahují 
disacharid řepný cukr (sacharózu) ani jednoduchý cukr glu-
kózu, ale jsou slazeny kombinací náhradních sladidel. Díky 
těmto sladidlům se diabetici nemusí zcela vzdát sladkých jídel 
a pochutin, avšak vždy musí dodržovat jejich příjem v redu-
kovaném množství. Náhradní sladidla se dělí do dvou základ-
ních skupin. Kalorická sladidla (fruktóza, alkoholické cukry 
neboli polyoly) mají podobnou sladivost i kalorickou hodno-
tu jako sacharóza. Druhou skupinou jsou nekalorická sladi-
dla, tedy tzv. umělá sladidla (acesulfam K, aspartam, sacharin 
atd.), jež mají sladivost mnohonásobně vyšší než sacharóza 
a používají se v nepatrném množství. Oba základní druhy sla-
didel mají svá technologická omezení, a proto výrobci potra-
vin většinou pro dosažení dobré chuti a kvality potravin pro 
diabetiky používají kombinace více druhů sladidel. 

Povinné údaje na obalech potravin

Vedle názvu potraviny, jejího výrobce, hmotnosti po-
traviny a doplnění předepsanou formulí (viz výše) je výrob-
ce povinen uvést složení výrobku se zdůrazněním použité-
ho sladidla a tabulku nutričních a energetických hodnot pro 
100 g výrobku. Tato tabulka vedle energie uvedené jak v kJ, 
tak i v kcal poskytuje tyto údaje: obsah bílkovin, sacharidů, 

Třené a třené vafl ové rohlíčky, Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s.
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z nich pak obsah škrobů, cukrů (myslí se monosacharidů
a disacharidů) a polyolů, dále obsah tuků, vlákniny, sodíku 
a nasycených mastných kyselin. Tabulka hodnot a deklarací 
by pak měla vypadat například následovně:

Energetické a nutriční 
průměrné hodnoty ve 100 g

výrobku (stanovené 
akreditovanou laboratoří 

v souladu
s vyhláškou 450/2004)

DIANA
− Třený

kakaový koláč
s kokosem

Energie  1 803 kJ    434 kcal
Bílkoviny (g)  8,00
Sacharidy (g) 38,30
 – z nich cukry (g)  4,20
 – polyoly (g) 16,10
 – škrob (g) 16,40
Tuky (g) 30,50
z nic nasycené mastné kyseliny (g) 11,60
Vláknina (g)  2,86
Sodík (g)  0,43

 
Deklarace vhodné pro diabetiky
Počet výměnných jednotek
pro 100 g výrobku: 3,2 se sladidlem a fruktózou

nadměrná konzumace 
může vyvolat projímavé 

účinky

V případě, že takto vyplněná tabulka chybí a na obale 
je pouze napsáno: „Výrobek bez cukru“ nebo „Výrobek bez 
přidaného cukru“, pak takovou potravinu nelze považovat 
za vhodnou pro diabetiky. Minimálně již z toho důvodu, že 
diabetik nemá možnost zkontrolovat si příjem energie nebo 
sacharidů, které si často přepočítává na tzv. chlebové neboli 
výměnné jednotky (1 výměnná jednotka = 12 g sacharidů). 
Mnohá edukační centra a diabetologické poradny učí své pa-
cienty přepočítávat potravu na tyto jednotky, aby si udržovali 
svou vlastní dietou konstantní hladinu cukru v krvi. Proto je 
vhodné na obalech potravin určených pro diabetiky zmínit 
i hodnotu chlebových jednotek pro dané balení výrobku. 

Navíc je třeba na tomto místě zdůraznit, že u všech pe-
kařských výrobků vznikají jednoduché cukry díky vlastní en-
zymatické (amylolytické) aktivitě mouky při jejich výrobě. 
Tedy žádný pekařský ani cukrářský výrobek vyrobený z pše-
ničné mouky není zcela prostý cukrů. Napsat tak na obal pe-
čiva „Bez cukru“ je nepravda.

Doporučené složení potravin pro diabetiky

Na prvním místě je vhodné zmínit, že současné potra-
viny vhodné pro diabetiky chutnají zcela přirozeně. Jejich

sortiment je stále rozšiřován zejména o dříve zapověze-
né cukrovinky, bonbóny, džemy a cukrářské výrobky. Pro-
tože diabetici většinou trpí nadváhou, je třeba pokud 
možno snížit energii sladkých potravin cestou nižšího ob-
sahu energeticky nejnáročnější složky, tzn. tuků. Energie 
tuků je zhruba dvakrát vyšší než energie sacharidů a bíl-
kovin, u kterých je shodná. Naopak velmi vhodným pří-
davkem je vláknina, která je téměř bez energie díky své 
nestravitelnosti. Doporučené denní dávky vlákniny se
jednak populaci ve stravě nedostává, jednak snižuje rychlost 
trávení potravy a její přeměny na vstřebatelné formy cukrů. 
Navíc některé formy ve vodě rozpustné vlákniny (oligosa-
charidy) přináší do výrobků i mírnou přirozenou sladkost. 
Často se také potraviny pro diabetiky fortifi kují defi citními 
vitaminy a minerálními látkami, jež jsou uváděny v % DDD, 
tedy kolik tato množství tvoří procent z denních doporuče-
ných dávek. 

Glykemický index

Podobné potraviny a pokrmy mohou způsobovat růz-
né vzestupy hladiny cukru v krvi. Míra tohoto vzestupu je 
závislá na mnoha faktorech. Možná pro někoho překvapivě 
je závislá nejen na vlastním obsahu sacharidů, ale také na 
množství obsažené vlákniny a na kuchyňské nebo jiné tech-
nologické úpravě. K porovnání potravin a pokrmů z hledis-
ka rychlosti jejich přeměny na krevní cukr a vzrůst glyké-
mie vzhledem k referenční látce glukóze byl zaveden pojem 
glykemický index (GI). Jeho hodnota je teoreticky v rozpětí 
0–100, kdy 100 znamená GI glukózy. Čím vyšší je GI, tím 
rychleji se potrava v těle přeměňuje na glukózu a tím rych-
leji vzrůstá glykémie. Potraviny s vysokým obsahem jedno-
duchých sacharidů mají vyšší GI než potraviny obsahující 
složité polysacharidy, zejména pak vlákninu. Naopak čím 
nižší je GI, tím pozvolněji dochází k nárůstu glykémie. Tak-
to jsou potraviny hodnoceny z hlediska využitelnosti sa-
charidů, ne z hlediska energetického obsahu. Tedy potra-
viny bez sacharidů mají velmi nízký GI, avšak nemusí mít 
nízkou energii (např. maso, mléčné výrobky). Také pla-
tí, že pokud se k sacharidovým potravinám přidají potravi-
ny s bílkovinami nebo i nízkým obsahem tuku, zpomalí se 
jejich GI. Proto je pro diabetika vhodné kombinovat stra-
vu. Neméně zajímavým faktem je ovlivnění GI stejné po-
traviny její technologickou úpravou. Nejznámějším příkla-
dem jsou brambory, jež mají v uvařené podobě GI 65 až 70, 
ovšem ve formě pečených brambor a hranolků pak stoupne
hodnota GI na 95. 

Jemné pečivo z pekárny Adélka, a. s., Pelhřimov

Sortiment jemného a čajového pečiva ze společnosti Pekárny 
a cukrárny Japek, s. r. o.
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Obezita jako civilizační choroba

Vzhledem k tomu, že civilizace s sebou přináší hypergly-
kemickou potravu, nastává doba, kdy lidstvo začíná bojovat 
s obezitou a nadváhou. Přitom obezita je jednou z hlavních 
příčin vzniku cukrovky. Proto platí, že potraviny vhodné pro 
diabetiky s výše popsanými vlastnostmi jejich složení a s nižší 
energií i glykemickým indexem jsou cestou k redukci váhy do-
sud zdravých lidí, kteří ovšem směřují k nadváze. Stále mladší 
generace tloustnou, a tak se i snižuje věk lidí stávajících se di-
abetiky. Jenom mezi léty 1994 a 2000 podle světových statis-
tik došlo k nárůstu diabetiků o více než 55 %. V České repub-
lice je lidí léčených s cukrovkou necelých 8 %, ovšem údajně 
téměř stejný počet populace má cukrovku v latentním stádiu, 
tzn. že se dosud neprojevily její příznaky. 

Sortiment výrobků vhodných pro diabetiky

Jak bylo uvedeno, sortiment výrobků vhodných pro dia-
betiky se stále rozrůstá. Vzhledem k jejich složení jsou v pod-
statě doporučovány i pro tzv. racionální stravu, což je skladba 
potravin s nižším obsahem tuku a cukrů a sníženou energií. 
Potraviny určené pro diabetiky jsou tak alternativou nejen 
pro spotřebitele s cukrovkou, ale také pro ty, jimž záleží na 
štíhlé linii a zdravém životním stylu. 

Společnost Hamé má ve svém portfoliu velmi široký 
sortiment těchto potravin. Na trh dodává ovocné výživy Ha-
mánek bez přídavku řepného cukru, neslazenou kečupovou 
omáčku, několik druhů džemů, kompotů a povidla vhodná 
pro diabetiky. Dále také vhodným způsobem nahrazenou sa-
charózu ve sterilované zelenině typu okurek, červené řepy, 
zelí a směsí Moravanka, Kunovjanka a Hradišťanka. 

Výrobce Kalma ze Sviadnova dodává zakysané výrobky 
jako alternativu zakysaných výrobků z kravského mléka pod 
názvem Sojafi t, Sojagurt, Sojkyška a Sojová tatarka a majo-
néza. Mají nízkou energii, nízký obsah škrobů a cukrů a při-
daný inulin (vlákninu).

Společnost Norvita vyrábí vedle vitaminů a minerálů 
CLARA také Cappucciano – instantní kávovou směs, nápoj 
vhodný pro diabetiky, Müsli tyčinky slazené maltitolem (al-
koholickým cukrem), nápojové koncentráty CLARA pro smí-
chání s vodou k přípravě šťávy, stolní sladidla a prášková sla-
didla pro domácí pečení a sušenky CLARA. 

Ovocné dezerty z rýžové mouky s fruktózou SIVÁČEK 
ve čtyřech příchutích jsou k dostání od společnosti Sivo.

Ovocný tvaroh Ovofi t – ananas Light obohacený o vita-
miny pochází z Polabských mlékáren.

Pečivo a cukrovinky vhodné pro diabetiky

Velmi široký sortiment lze nalézt v oblasti trvanlivého 
pečiva, zejména ve formě sušenek, oplatků a specialit, jako 
jsou hořické trubičky. Také u čokolád, čokoládových bonbo-
niér a tyčinek existuje značný výběr. Tomuto výrobnímu sor-
timentu se věnují české společnosti Natural Jihlava, Extrudo 
Bečice, Altis Kolín, Opavia, JH – Jiří Holzer, Kompava a dal-
ší. Dále se dováží výrobky ze zahraničí od fi rem Schneekop-
pe, Diabeta, Frankonia a od řady dalších. 

Pekařské výrobky vhodné pro diabetiky vyrábí celá řada 
regionálních, zejména řemeslných pekáren. Jako jejich zá-
stupce jmenujme Pekařství Valašské frgály z Velkých Kar-
lovic, které celorepublikově dodává frgály vhodné pro dia -
betiky, dále např. Pekárna Tiefenbach z Přerova, Otická pe-
kárna, Pekárna Vilém Havlíčkův Brod, Pekárna Pane Dol-
ní Bousov a řada dalších. 

Z větších průmyslových pekáren můžeme najít na trhu 
jemné pečivo vhodné pro diabetiky od výrobce Japek Litví-
nov, z Pekárny Adélka Pelhřimov, Penam a. s., Hepek Brno, 
Jizerské pekárny z České Lípy, Enpeka ze Žďáru nad Sáza-
vou, Nopek z Vysokého Mýta. Linecké třené pečivo ve for-
mě rohlíčků mohou diabetici nalézt ve vaničkách pod názvem 
Třené rohlíčky od společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy.

Domácí pečení

Pro domácí pečení, které je v dnešní době stále více popu-
lární díky neustále se rozšiřujícímu počtu domácností vlastní-
cích domácí pekárny, jsou na trhu tyto směsi: Sladké pečení 
z ALFA mlýna Pouzdřany a výrobky společnosti Nominal ze 
Žďáru nad Sázavou, jež je dodává pod názvy S chutí… Směs 
na kynuté pečivo a S chutí… Směs na moučníky. Ze všech 
těchto směsí lze doma jednoduše upéct velmi chutné pečivo 
jako buchty, záviny, kynuté bábovky, táče s ovocem apod. a cuk-
rářské výrobky ve formě bábovek, bublanin, třených a piškoto-
vých dezertů. Další speciální směsi pro výrobu domácích vý-
robků pak na trh dodávají také společnosti Vitana a Labeta.

Nejvíce potravin pro diabetiky lze zakoupit v prodej-
nách zdravé výživy, zdravěnkách, a dalších speciálních ob-
chodech. V potravinářských prodejnách velkého formátu jich 
je mnohem méně, tzn. užší sortiment a navíc bez jakékoli in-
formovanosti obsluhujícího personálu. Proto je maloobchod 
s pultovým prodejem nejvhodnější formou nákupu speciál-
ních potravin. Většinou takovýto malý obchod splňuje před-
poklad zákazníka, že obdrží fundovanou informaci nebo radu 
od obsluhujícího personálu.  �

Valašské frgály z Pekařství Valašské frgály, směs pro domácí pečení Sladké pečení z Alfa mlýna Pouzdřany a dvě směsi S chutí... 
společnosti Nominal ze Žďáru nad Sázavou.
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S l a b i k á ř  k o ř e n í

Bobkový list
Bobkový list − jako „krásné-

ho hošíka s kudrnatými vla-
sy, ozdobeného věncem vavříno-
vým“ známe Apollóna, řeckého 
boha umění a vědy, od ražby 
mincí z období starověku. Vítěz 
olympijských her byl ozdoben 
zapletenými větvičkami vavřínu, kterému se u nás říká bobko-
vý list. Římští vojevůdci nosili vavřínový věnec při úspěšném 
návratu domů. Caesar ho zase nosil z marnivosti v domnění, 
že pod ním skryje svoji pleš. Dodnes je vavřín synonymem 
slávy – jen usnout bychom na něm neměli, jak praví přísloví.

Historie

S vavřínem neboli bobkovým listem se stále znovu set-
káváme v řecké mytologii a v římských dějinách. Začátkem
9. století po Kristu přišel do střední Evropy, kde se stal jedním 
z nejoblíbenějších koření.

Původ

Převážně divoce rostoucí strom nebo keř, pocházejí-
cí z Malé Asie, dnes však rozšířen v celé oblasti Středomoří. 
Hlavní pěstitelskou zemí je Turecko.

Druhy

Bobkový list patří do čeledi vavřínovitých. Rostlina do-
růstá až do výšky 7 m. Listy jsou podlouhlé nebo kopinaté, 
dlouhé 8 až 10 cm. Kulaté černé bobule, plody vavřínu, mají 
průměr od 15 mm. Z nich se louhuje vavřínový olej.

Kvalita

Čerstvé listy jsou velmi silně aromatické, ale také velmi 
hořké. Při sušení se snižuje tato hořkost, aroma však zůstává. 
Dobrou kvalitu poznáme podle silně aromatické vůně a podle 
jasně zelené barvy. Čím zelenější barva, tím lepší je kvalita.

Úroda

Nestává se, jak bychom se mohli domnívat, že se jednot-
livé listy odtrhávají. Při sběru se odřezávají a suší celé větve. 
Asi po dvoutýdenním sušení na větvičce je důležité, aby listy 
zůstaly rovné a aby se nestočily. Tradiční sušení vzduchem je 
stále častěji nahrazováno moderním a šetrným zacházením 
v sušičkách.

Použití

Síla koření bobkového listu je ceněna po celém svě-
tě, zvláště pak ve Francii a v zemích Středomoří. Je po-
vinnou součástí „bouquet garni“ a patří do polévek, omá-
ček, do jídla z jednoho hrnce, bramborových a dušených 
pokrmů, povinný je ve zvěřině, jemných rybách a kyse-
lém zelí. Na rozdíl od mnoha jiných koření s listy rozvine
bobkový list své plné aroma teprve tehdy, když se vaří nebo 
dusí delší dobu. 

Zdraví

Bobkový list působí na povzbuzení chuti, zklidnění ža-
ludku, mírní nadýmání a pomáhá při zažívání. Těchto vlast-
ností využívali lidé již ve středověku. Před každým vydatným 
jídlem byly servírovány fíky pečené v bobkovém listu. 

 �
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S l a b i k á ř  k o ř e n í

Česnek
Česnek − jak známo, 

o chuti se dá vést 
spor, obzvláště to platí 
právě o česneku. Tako-
vá je „vanilka chudých“, 
jak se mu dříve přezdí-
valo. V mnoha kuchy-
ních světa je česnek ne-
postradatelný a jinde 
zakázaný jako žádné jiné 
koření.

Historie

Česnek se pěstuje a konzumuje už více než 5000 let. 
Je tedy jedním z nejstarších používaných koření. Egyptský
faraon Tutanchamon si nechal dát česnek do hrobky a pou-
žívali ho Babyloňané stejně jako staří Řekové či Římané. Už 
tehdy měl odhánět duchy. V „řádných“ domech západoevrop-
ských zemí nesměl být cítit vzhledem k tomu, že těžce pracují-
cí lid ho konzumoval v obrovském množství.

Původ 

Rostlina původně domovem v Centrální a Střední Asii 
si postupně přes Egypt získala i Evropu. Dnes se pěstuje té-
měř všude, ve významném množství zejména v jižní Evropě, 
na Balkáně, ale i v Kalifornii, na Tchaj-wanu a samozřejmě 
v Číně.

Druhy

Česnek patří do čeledi rostlin liliovitých, má červeně kve-
toucí chocholíky a dorůstá až do výšky 70 cm. Listy jsou ploché, 
široké, šedozelené nebo namodralé. Hlíza, rostoucí pod zemí, 
se skládá až z deseti stroužků. V zásadě rozlišujeme česnek bílý, 
uzený (hnědý), růžový, vinařský a mladý čerstvý česnek.

Chuť
Podle jednotlivých druhů chutná česnek silně intenzivně 

až nasládle ostře.

Použití

Kdo nabízí mezinárodní speciality, potřebuje typickou 
vůni a chuť česneku. Konzumuje se syrový, nakládaný, vaře-
ný, pečený, smažený i dušený. Tepelně upravený česnek chut-
ná jemněji a pro mnoho lidí je lépe stravitelný. Nepostrada-
telný je česnek v těžkých a tučných jídlech, jako je vepřová 
pečeně nebo skopové maso, ve specialitách středomořské ku-
chyně, v pokrmech z rajčat, v jarních polévkách, bylinkovém 
tvarohu a pečených bramborách.

Zdraví
Česnek je mnohem víc než jen vydatné koření. Je jedním 

z nejzdravějších prostředků vůbec. Na Balkáně je symbolem 
zdraví a plodnosti. Česneku jsou připisovány antibiotické 
a obranné schopnosti, navíc urychluje metabolismus, rozši-
řuje cévy a snižuje krevní tlak.  �
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Mléčné
BIO výrobky

– technologická 
úvaha

Ing. JARMILA ŠTÍPKOVÁ,
MILCOM SERVIS a. s., PRAHA

S ekologickými otázkami, názory a programy se všichni se-
tkáváme a někdy jde i o konfrontaci pohledů. Ekologické 

zemědělství bezpochyby představuje moderní snahu o zlep-
šení stavu životního prostředí a směřování k nabídce potra-
vin s co nejnižším zatížením cizorodými látkami. Proti to-
muto cíli asi nelze mít námitky, snad všichni čtenáři budou 
souhlasit.

Jak je to ale v konkrétních možnostech potravinářských 
oborů? Dlouho jsem se rozmýšlela na základě vyzvání redak-
ce, zda mohu jako mlékárenský technolog uvést něco věcné-
ho k tématu BIO výrobků z pohledu svého zaměření.

Potěšitelné je, že podle průzkumu trhu z listopadu 2008 
stoupá výrazně informovanost spotřebitelů o označování 
potravin logem BIO a nabídce biopotravin v obchodní síti. 
Ministerstvo zemědělství uvádí, že více než polovina tohoto 
sortimentu na našem trhu je z dovozu. Jsem toho názoru, že 
bude i nadále rozdíl v jednotlivých skupinách potravin produ-
kovaných v tuzemsku a v zahraničí. Jistě jsou jiné možnosti 
v nabídce ovoce, zeleniny a mléčných výrobků.

V názvu této úvahy jsou záměrně uvedeny mléčné vý-
robky jako široký pojem, zahrnující jak mlékárenské, tak far-
mářské mléčné výrobky.

Farmářská výroba mléčných výrobků 

V České republice se téměř všechno mléko z prvovýroby 
zpracuje v mlékárnách, na rozdíl od sousedních zemí, jako je 
Polsko, Rakousko nebo Bavorsko, které mají rovněž tradiční 
farmářskou výrobu.

U nás by měli mít šanci zejména zpracovatelé kozího 
mléka pro nabídku čerstvých a měkkých zrajících sýrů v ja-
kosti BIO. Inspiraci je možno čerpat třeba z Bavorska, i na 
internetu můžeme najít lákavou nabídku BIO kysaných vý-
robků a sýrového sortimentu BIO z kravského nebo kozího 
mléka z nedalekého zahraničí.

Je logické, že na našem trhu se budou uplatňovat zají-
mavé mléčné speciality ze zemí ES, ale je potřeba připravo-
vat regionální tuzemské výrobce na využití nových možností 
s příslušnými cenovými relacemi a marketingem.

Mlékárenská výroba a BIO náměty

Mlékárny v ČR zpracovaly v roce 2008 téměř 2,4 miliar-
dy litrů mléka. Největší podíl mléčného plazmatu se zpracu-
je na sýry včetně tvarohů a tvarohových specialit, a to 40 %, 
na konzumní mléko připadlo 27 % z nakupované suroviny, 
na kysané výrobky 6 %. Mléčný tuk představuje v sortimen-
tu máslo a pomazánky 32 %, sýry a tvarohy 20 %, konzumní 
mléko 11 %, kysané výrobky, nápoje a dezerty 7,5 %.

Mlékárenská výroba v ČR má průmyslový charakter 
a musí využívat velkokapacitní zařízení. Nezbytné další in-
vestice by měly zlepšovat produktivitu a schopnost konku-
rence na trhu mléčných výrobků. Většina našich mlékáren 
zpracovává denně více než 100 000 litrů, několik podniků až 
500 000 litrů mléka denně. Pouze malé sýrárny mají denní 
příjem suroviny do 30 tisíc litrů. 

Ve srovnání s uvedenými údaji se v ČR produkuje jen 
malé množství mléka v jakosti BIO a jen v určitých regio-
nech, zejména podhorských oblastech. Jedná se řádově o ti-
síce litrů a z hlediska jakosti suroviny není pak možné ucho-
vávat mléko více než 2 dny. Přesto jsou už na trhu české BIO 
výrobky z mlékáren i těch, které mají větší zpracovatelskou 
kapacitu.

Čerstvé konzumní mléko 

Mlékárna OLMA, a. s., byla prvním výrobcem konzum-
ního plnotučného mléka BIO. Kombinace biosuroviny, vyšší-
ho obsahu tuku než běžné konzumní mléko, ošetření paste-
rací a vhodné menší spotřebitelské balení umožnilo uvedení 
nového výrobku na trh jako nadstavbu běžného sortimentu. 
Dnes např. v Bavorsku nabízí BIO mléko i v rodinném balení 
2 litry. Otázkou je jen cenová relace, avšak relativní podíl ná-
kladů na obal výrobku je nižší než u malého balení. V SRN je 
ostatně na trhu běžně i standardní plnotučné mléko ve větším 
balení než 1 litr.

Kysané mléčné výrobky

Z technologického hlediska je to skupina mléčných vý-
robků vhodná pro inovace i v sortimentu BIO. I relativně 
malé množství suroviny z denního nákupu je možno použít 
pro výrobu nových druhů zakysaných výrobků tekutých (ky-
sané nápoje), s kašovitou nebo pevnější gelovou konzistencí 
(jogurty, zakysané mléčné dezerty apod.). 

Úspěšné příklady realizace jsou v mlékárnách OLMA, 
a. s., Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o. Je nutno za-
ujmout nejen odkazem na biomléko, ale vybrat zajíma-
vé přísady k ochucení a nové kombinace mléčných kultur. 
Zejména využít nabídky renomovaných dodavatelů pro-
biotických kmenů mléčných kultur schválených legislati-
vou ES, možná i snížení obsahu mléčného cukru laktózy. 
U jogurtu, který má nejméně 4 % laktózy, je odzkoušené 
její snížení na minimální hranici 0,1 % přídavkem enzymu 
laktáza (např. Maxilact nabízí fa OK Servis Bio Pro), a to 
během prokysání mléka jogurtovou kulturou. Takové vý-
robky jsou již na trhu v Německu a jsou na obale označová-
ny jako „Lactosefrei“. Marketingové upozornění na nízký
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obsah laktózy je v současné době v zahraničí časté a výrobky 
mohou konzumovat s výhodou lidé s nízkou tolerancí vůči 
laktóze i ostatní konzumenti. Výrobky jsou příjemně mír-
ně nasládlé a v případě ochucení je možno snížit přídavek 
sacharózy.

Máslo 

Pokud výrobce zpracovává na bioprodukt mléko částeč-
ně odtučněné, tak souběžně vyrobí smetanu. Tu může použít 
v receptuře jiného biovýrobku nebo pro základní sortiment. 
Se smetanou v malém množství jsou pro výrobu BIO más-
la problémy. Zásadní podmínkou pro jakost másla je vysoká 
pasterace smetany, která inhibuje lipolytické enzymy a stlou-
kání smetany ve vhodném teplotním režimu. Kapacita zmá-
selňování smetany nejlépe odpovídá malé diskontinuální má-
selnici.

V letošním roce se konal pod záštitou Potravinářské ko-
mory 7. ročník soutěže potravinářských výrobků v kategorii 
BIO. Vítězem skupiny mléčných výrobků se stalo Biomáslo 
z Polabských mlékáren (výrobce mlékárna Varnsdorf spol. 
s r. o.). Soutěžilo i máslo z mlékárny EKOMILK, Frýdek-Mís-
tek. Trochu jiný výsledek vykázal vzorek biomásla při jiném 
hodnocení organizovaném redakcí Mladé Fronty Dnes. Jis-
tě záleží nejen na výrobě samé, ale na uchování výrobku bě-
hem celé doby jeho deklarované trvanlivosti a místě odebrání 
vzorku mimo fi rmu výrobce.

Sýry

O šíři sortimentu sýrů není možno psát stručně. Právě 
speciální druhy sýrů BIO by mohly přijít na náš trh zejména 
od výrobců, kteří mají dobré znalosti o technologii jednotli-
vých druhů sýrů a kteří zajistí vhodné výrobní zařízení přesto, 
že může postup vyžadovat více ruční práce. O farmářské vý-
robě již byla zmínka v souvislosti s kozím mlékem.

Biosýry polotvrdé vyrábí v návaznosti na množ-
ství dostupného biomléka mlékárna Velké Meziříčí a Mlé-
kárna Varnsdorf. Sýry zrají ve tvaru známé „cihly“ a na 
trhu jsou jako balené plátky či malé výkroje. Vzhledem 
k tomu, že bio mléko se poněkud může lišit od průměrné

suroviny s ohledem na krmení dojnic (např. nižší obsah bíl-
kovin v mléce), může být spotřeba suroviny úměrně vyšší. 
Také vypracování a sledování technologických a laborator-
ních parametrů je nutno věnovat pozornost a specifi kovat 
postupy.

Na našem trhu je řada tvarohových sýrů nebo pomazá-
nek, mohly by být i biovarianty.

Určitě by se uplatnily čerstvé smetanové sýry, vyráběné 
s použitím syřidla a vhodných mléčných kultur, odkapávané 
ve formách, třeba i blokových. Vyžadují určitou pracnost, ale 
je možno zpracovat tímto způsobem i malé množství biomlé-
ka. Na podobném zařízení s malou kapacitou je možné vyrá-
bět i měkké zrající sýry.

Tvarohové sýry mají větší podíl zbytkové laktózy, za-
tímco všechny sýry srážené syřidlovým enzymem mají laktó-
zu rozloženou působením mléčných kultur za předepsaných 
podmínek. Výrobky s rozloženou laktózou jsou v zahraničí 
aktuálně propagovány, a to jak u kysaných mléčných výrob-
ků, tak sýrů – viz „Laktosefrei, lactosefree“. 

Tavené sýry s označením BIO není možno vyrábět 
s ohledem na legislativu s použitím osvědčených tavicích 
solí obsahujících fosforečnany. Z toho důvodu je možná al-
ternativa pouze s citrátovými tavicími solemi, které však ne-
mohou zajištovat požadované funkce při tavicím procesu.
Tavené sýry mají pak tužší konzistenci a případně lepivost 
k obalu.

Závěr 

Mléčné výrobky jsou podle současných průzkumů velmi 
oblíbenou kategorií mezi biopotravinami.

Rozšíření nabídky je v našich podmínkách velkokapa-
citní mlékárenské výroby náročné.

Vyžaduje především: 
– zvýšení dodávek jakostního biomléka jako suroviny,
–  vhodné technické zařízení a dobré technologické znalosti 

a poradenství, 
–  propagaci a podporu šetrného ekologického hospodaření 

a ekologického chování.
BIO mléčné výrobky budou výzvou pro další období. 

�
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Bio Summit 2009 
nabídnul inspiraci 

a zamyšlení
Mgr. TOM VÁCLAVÍK,
GREEN MARKETING

Konference Bio Summit 2009, která proběhla 25. břez-
na 2009 v Praze za účasti více než 200 delegátů z řad 

obchodníků, potravinářů a dalších podnikatelů, nabídla 
velmi inspirativní poselství několika řečníků a témata na 
další diskuse, zejména v oblasti vztahů mezi dodavateli 
bio potravin, maloobchodníky a provozovateli restaurací.

Druhý ročník konference Bio Summit, který se konal
25. března 2009 v Praze, rozhodně nepůsobil dojmem, že by 
trhu s biopotravinami docházel dech. Na program se do kon-
gresového centra u Hájků a na následující společenský Bio 
večer v hotelu InterContinental registrovalo více než 200 
účastníků, převážně z řad bioproducentů, letos však bylo 
zastoupeno i více obchodníků.

Hlavní poznatky z analýz čes-
kého trhu biopotravin předsta-
vil hned v úvodu konference Tom 
Václavík z agentury Green Marke-
ting. Spotřeba biopotravin ve světě 
i v České republice nepřestává stou-
pat, jen dynamika růstu se vzhle-
dem k ekonomické situaci mírně 
zpomalila. Biopotraviny se ve vy-
spělém světě staly nedílnou součás-
tí trhu s potravinami, pronikají do 
všech distribučních kanálů v glo-

bálním měřítku, roste koncentrace v oblasti výroby i obcho-
du. Tím dochází k jejich postupné komoditizaci a často i ztrá-

tě identity.
O tom, jak lze zachovat 

identitu potravin v nabídce velké-
ho potravinářského řetězce, vypo-
vídal příspěvek Georga Sedlmaie-
ra z německé společnosti tegut...
gute Lebensmittel. Ten byl po prá-
vu účastníky vyhodnocen jako nej-
lepší prezentátor („Inspirující, 
úžasný člověk s obrovským zájmem, 
nadšením a nasazením pro tuto ob-
last“). Z jeho názorů a zkušeností

vyplynulo, že bez úzké spolupráce a pomoci zemědělcům ne-
může obchodník přinášet zákazníkům kvalitní potraviny. Te-
gut... je proto zprostředkovatel mezi zemědělcem a zákazní-
kem, který nese zodpovědnost za své jednání a jeho dopady 
a jeho hlavní zásadou je „Nemáme co skrývat“.

V podobném duchu mluvil 
i Robert Duxbury, konzultant fi r-
my True Food Values, který před-
stavil své dlouholeté zkušenos-
ti z práce v marketingu britského 
obchodního řetězce Sainsbury‘s. 
Mimo jiné zdůraznil, že největším 
nebezpečím pro trh s biopotravi-
nami je ztráta důvěry spotřebitelů. 
Řešením je větší ochrana před pod-
vody skrze transparentnost a pl-
nou dohledatelnost. Maloobchod-

níci by zejména v dnešní době měli využít příležitost udržet si 
důvěru svých zákazníků propojením spotřebitelů a (místních 
či regionálních) producentů.

Účastníci přivítali, že pro-
gram letošního summitu poskytl 
více prostoru i obchodníkům pů-
sobícím na českém trhu. Velký zá-
jem i pozitivní hodnocení získal 
příspěvek Zoltana Csóky ze spo-
lečnosti Billa („Konečně řečník 
za MO řetězec s jasným postojem 
k BIO – fandím, ať se jim daří!“). 
Hodně se očekávalo i od disku-
se obchodníků na závěr prvního 
bloku, která však byla z časových 

důvodů velmi zkrácena. Mnozí respondenti ankety mezi de-
legáty byli proto oprávněně zklamáni : „snad dostanou paní-
Kajabová – dm drogerie markt a Buriánková – Biotop šanci na 
dalším summitu“.

Druhý blok věnovaný ino-
vacím a marketingovým aktivi-
tám výrobců vyvolal živou debatu 
o tom, jaké výhody spotřebitelům 
nákup biopotravin přináší a jak je 
lze komunikovat. V rámci vystou-
pení byl pozitivně přijat otevřený 
„realisticko-skeptický“ příspěvek 
Jana Jedličky (United Bakeries), 
který upozornil na to, že přes desít-
ky procent nárůstu stále hovoříme 
o velmi malých objemech reálného 

odbytu biopečiva a že bez razantního posunu jeho hodnoty ve 
vnímání spotřebitelů a bez marketingové podpory ze strany 
obchodníků se tato situace hned tak nezmění. Z následné dis-
kuse vyplynulo, že tento problém se týká nejen biopečiva, ale 
celé kategorie pečiva jako takové, jejíž marketing a značková 
politika jsou stále teprve v počátcích.

Důkazem, že kategorie mléč-
ných výrobků je na tom mnohem 
lépe, podal Karel Quast (Lacrum 
Velké Meziříčí), který představil 
marketing ucelené řady biopotra-
vin pod značkou Amálka. Ze zá-
věrů jeho emotivního vystoupení 
vyplynulo, že lidé musí znovu na-
lézt a ocenit opravdovou hodno-
tu jídla, vážit si rozdílů a místních 
specialit a řemeslného zpracová-
ní nejvyšší kvality. Zdůraznil, že
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maloobchodníci i potravináři mají jedinečnou příležitost po-
stavit se do čela změn stravovacích a spotřebitelských návy-
ků, které nás vyvedou ze současné ekologické a ekonomické 
krize a povedou k „důstojnějšímu vztahu nás všech k celé živé 
přírodě a tím i lepším projevům přírody zpět k nám“.

Možnosti uplatnění biopotravin v gastronomii 
kvantifikoval ve svém vystoupení Karel Mayer (INCOMA
Research) a jejich záviděníhodné uplatnění v podnikové jí-
delně na konkrétních číslech ukázal Christoph Reingen 
(WestLB AG). Miroslav Kubec, prezident Asociace kucha-
řů a cukrářů ČR, zase mluvil o tom, že biopotraviny v gastro-
nomii přináší obrovský potenciál pro růst lokálního eko-
logického zemědělství. Gastronomickým směrem poslední 
doby je jasná podpora a rozvoj lokálních produktů a tradič-
ních receptů v moderním pojetí. Bio v tomto ohledu symboli-
zuje čerstvost a garanci kvality, pramenící z osobního kontak-
tu mezi výrobcem/farmou a kuchařem, který je základem pro 
vzájemnou důvěru, spolehlivost a často i vývoj dalších druhů 
biovýrobků na základě poptávky ze strany restaurací.

Závěrečný diskusní blok o praktických aspektech mar-
ketingu biopotravin shrnul situaci takto:

Aktuální situace na trhu přináší příležitosti pro budová-
ní trvale udržitelných a opravdových partnerství v dodavatel-
ském řetězci. Dlouhodobý, férový a na důvěře založený vztah 
mezi dodavateli a obchodníky je naprosto zásadní pro úspěch 
na trhu. Maloobchodníci musí pochopit, že nákup biopotra-
vin je odlišný od nákupu běžných potravin. Úspěch na trhu bi-
opotravin automaticky nezajistí „logo“ BIO na etiketě. Musí 
dojít ke změně paradigma, výrobci a obchodníci musí pocho-
pit a ve svém marketingu aplikovat principy ekologického ze-
mědělství: princip zdraví, ekologie, spravedlnosti a péče.

Účastníci konference, kteří se následně zúčastnili ješ-
tě Bio večera v hotelu InterContinental, toho rozhodně neli-
tovali. Součástí večera bylo vyhlášení vítězů soutěže Česká 
biopotravina roku 2008 (vítězům v jednotlivých kategoriích 
byla věnována samostatná tisková zpráva) a především skvě-
lý Bio raut, který o vhodném marketingu biopotravin mnohé 
vypověděl.

Více informací obdržíte na e-mailu:
tom@greenmarketing.cz nebo parma@blueevents.eu

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

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

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

potravinářských aditiv a ingrediencí:

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

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

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

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

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

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

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

PRODUKTŮ TATE & LYLE.
VŠECHNY PRODUKTY ZŮSTÁVAJÍ V NABÍDCE.

Starý název Nový název

MERITOSE MERISWEET

MALDEX

GLUCODRY
MALTOSWEET

MYLOSE

GLUCOMALT

ISOSWEET

GLUCOPLUS

GLUCOSWEET

GLUCAMYL

MERITENA MERIZET
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Co víme
o historii taliánů 

MVDr. JOSEF RADOŠ

Banket v kostře velryby

Již napoleonské války měly vztah k masnému výrobku – 
pražským taliánům. Pod velkým Korsikánem totiž sloužil 

seržant Alessandro Uggé, kterého válečné události zavedly 
do Čech. Novému domovu již zůstal věrný. Jeho syn Emanu-
el Uggé se měl stát lékárníkem, ale pro nedostatek peněz se 
změnil jeho životní příběh, a tak se stal uzenářem. 

Návštěva rodné země jeho otce ho přivedla někdy v še-
desátých letech 19. století na myšlenku rozšířit chudý sorti-
ment uzenářských výrobků, které vyráběl ve své dílně. V se-
verní Itálii, zejména v okolí Boloně, se v té době vyráběl masný 
výrobek salámového tvaru, který svojí chutí zhruba odpoví-
dal taliánům, tak jak je známe dnes. Výrobek se prodával na 
váhu. Uggé převzal některé charakteristické prvky tohoto vý-
robku, upravil sestavu surovin, pozměnil přísady podle chu-
ti pražských konzumentů a první talián s nezbytným křenem 
byl na světě. 

Technologický průlom spočíval v tom, že taliány vlastně 
nejsou uzenářským výrobkem, protože se neudí. Původní ta-
liány sestávaly ze směsi tučného vepřového masa a masa mla-
dých býčků, běžně okořeněné s převahou kardamonu, tro-
chou vína a cukru. Hlavním tajemstvím bylo, že před vařením 
se nechával polotovar asi týden odležet ve sklepích při nízké 
teplotě.

Původně bezejmenný výrobek byl v Praze později pojme-
nován po svém výrobci jako „užovky“ nebo „taliány“. Druhý 
název zvítězil a udržel se. Taliány se staly brzy vyhlášenou po-
choutkou, přestože v té době nebyly tak rozšířené jako v ob-
dobí první republiky. Protože výroba byla poměrně jednodu-
chá a o ochranu výrobního tajemství se nestaral ani pan Uggé 
sám, vyrostla mu brzo konkurence.

Historické prameny se v tomto bodě zásadně rozchá-
zejí. Podle některých údajů konkurence nedosahovala nikdy 
jakosti autora výrobku, který si zejména složení koření ne-
chal pro sebe. Také způsob vaření byl údajně velmi specifi c-
ký a jeho účelem bylo vyrobit nadprůměrně šťavnatý výrobek. 
Prý se tenkrát po Praze říkalo: „Jdu si k Uggému vypít dva 
taliány.“ Podle druhé historické verze začali pražští uzenáři 
záhy vyrábět taliány také, přinejmenším stejné jakosti. 

Vařený talián vážil 7 až 8 dkg. U Uggého stál nejprve
6 krejcarů, později 12 krejcarů a u ostatních pražských

uzenářů pak 10 krejcarů. Bylo období, kdy se za dva šestáky 
dostaly dva taliány, dvě housky, pivo a ještě zbyl krejcar na di-
škréci.

Původní krám Uggého byl v Celetné ulici, podle svědec-
tví jeho syna v domě, který později patřil zlatníkovi Nikodé-
movi. Popularity nabyl však teprve v Rybné ulici. Nejoblíbe-
nější osobou v krámě byla paní Rézy, která vytahovala taliány 
z kotle a bývala obrněna proti případné infekci šátkem podvá-
zaným kolem úst.

Přestože měl Uggé italské jméno, byl kovaný Pražák 
a znamenitý vlastenec, který se pilně zúčastňoval každé pro-
spěšné akce, zejména však sbírek na Národní divadlo. Byl 
také členem Náprstkovy společnosti. Tato společnost zakou-
pila a darovala Národnímu muzeu známou kostru velryby, je-
jíž dopravení do Prahy vzbudilo tehdy velkou senzaci. Mimo-
řádná událost inspirovala mnohé hostince k tomu, že se na 
jídelních lístcích objevovala jídla z velrybího masa. Ve skuteč-
nosti se zřejmě jednalo o maso z jiných savců.

Jestliže máme vážné pochyby o konzumaci velrybího 
masa v pražských hostincích, máme zaručený doklad o tom, 
že se jedlo maso ve velrybě. Dne 26. května 1892 uspořáda-
la totiž tehdejší společnost Jourfi x v jedenáct hodin dopoled-
ne banket v kostře velryby a na tomto banketu se jedly také 
Uggého taliány. Na fotografi i, která zvěčnila tuto hostinu a je 
dosud v Náprstkově muzeu v Praze, poznali Uggého potomci 
bezpečně i slavného mistra taliánů.

Taliány jsou součástí sortimentu tzv. vařených masných 
výrobků i v současnosti. Je zajímavé, že od dob autora výrob-
ku se téměř nezměnila receptura ani technologický postup 
výroby. Jen dříve používané malé množství vína se již nepři-
dává. Základním chuťovým předpokladem je správná směs 
mladého hovězího a vepřového masa a zejména koření s pře-
vahou kardamonu.

Také péče prodejny, případně restaurace či domácí ku-
chyně musí být na dobré úrovni, protože taliány nemají vep-
řové střívko ošetřené kouřem a proto je nutné je konzumo-
vat v čerstvém stavu. Výhodou při stolní prezentaci taliánů je 
snadné sloupnutí přírodního obalu bezprostředně po ohřátí 
ve vodě nebo v páře. Taliány je nejlépe podávat s dobrým sla-
ným rohlíkem či houskou a čerstvě nastrouhaným křenem. 
Přesto, že autor taliánů Uggé pocházel z italské rodiny, kde se 
jistě pilo převážně víno, dáme jednoznačně přednost správně 
vychlazenému světlému pivu. 

 Dobrou chuť.  �
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jak se odlišit a porazit rostoucí konkurenci, udržet si své a prilákat nové zákazníky 
jedinecným prostredím, nabídkou nových služeb ci milým personálem

prispejí k vaší konkurenceschopnosti a pomohou vám bojovat s rostoucí pozicí 
diskontních retezcu i se silnou marketingovou propagací retezcu

pro navazování kontaktu, možnost setkání s kolegy z maloobchodu, s dodavateli, s výrob-
ci i s konkurenty, výmena zkušeností a získání cenných informací v prátelské atmosfére

› otevrená diskuse se všemi spoluhráci

› propagace svých jedinecných výhod

› inspirace, inovace, rychlá implementace

 Brante svou nezávislost,
       rozširte své znalosti.
Tato událost prináší pridanou hodnotu…

Program je ušitý
na míru vašich každodenních
problému

Konkrétní príklady spolupráce,
zahranicní zkušenosti
a znalost trhu

Jedinecné místo

SAMOŠKA 
Kongres pro tradicní trh

3

Tri kroky k úspechu:

PROFESIONÁLOVÉ NA TRADICNÍM TRHU, ZÚCASTNETE SE JEDNODENNÍHO KONGRESU
SAMOSKA A 3 , 20. KVETNA V HRADCI KRÁLOVÉ V HOTELU CERNIGOV

BRONZOVÍ PARTNERI:

STRÍBRNÍ PARTNERI:

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PREVZAL:

ZLATÍ PARTNERI:

S3_inz180x260klasic1.indd   1 4/28/09   11:34:24 AM
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Ve dnech 28. až 30. dubna 2009 se uskutečnil
v areálu Výstaviště v Praze již 12. ročník vele-

trhu Víno & Destiláty 2009. Z této události přináší-
me záběr ze slavnostního otevření tohoto veletrhu, 
které provedli místopředseda senátu MVDr. Jiří Liš-
ka a ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič. 

Jednou z významných událostí byla křest knihy „VINI-
TORIUM HISTORIKUM“ významného vinařského odbor-
níka Prof. Viléma Krause. Na snímku autor při podpisu své 
knihy s věnováním pro Ing. Pavla Pastorka, ředitele Templář-
ských sklepů Čejkovice. Dobré pohodě na veletrhu vyhrávala 
cimbálová skupina Jožky Šmukaře.

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Oddejte se růžovým radovánkám

www.ruzove.cz

Naše růžová vína vás nejprve okouzlí atraktivními odstíny. Dojem 
podtrhnou jemným buketem a pak vše zlehčí svěží ovocitou chutí. 
V každé skleničce se skrývá romantika a trocha rozvernosti. Proto 
jsou růžová vína ideálním doplňkem jarních a letních večerů. 
Vyjděte vstříc rozverným letním zážitkům! 

EKO-KOM, a.s. | Na Pankráci 1685/19 | 140 21 Praha 4 | info@ekokom.cz | www.ekokom.cz | www.jaktridit.cz

Již
10 let

spolupracujeme s průmyslem a obcemi 
při třídění a recyklaci odpadu

Již
10 let

spolupracujeme s průmyslem a obcemi 
při třídění a recyklaci odpadu
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Vinařský fond 
v roce 2009

Ing. MILAN VENCLÍK,
PŘEDSEDA RADY VINAŘSKÉHO FONDU

Rok 2008 se nesl ve znamení úspěchů moravských a čes-
kých vín na domácím i zahraničním poli. Vína z Moravy 

a Čech tak do nového roku vstoupila v té nejlepší možné for-
mě. Řada aktivit, které pomáhají zvyšovat pozitivní vnímání 
našich vín, by nevznikla bez přispění Vinařského fondu Čes-
ké republiky, organizace, u které mám tu čest být předsedou 
Rady.

Vinařský fond, pochopitelně i letos, směřuje své aktivity 
k marketingové podpoře moravských a českých vín. Některé 
z nich pokračují v trendech, kterým moravští a čeští vinaři po-
ložili základ už v minulých letech, jiné stávající projekty rozši-
řují a prohlubují. Základem veškerých úvah je jednoduchá teze, 
a to že vína z Moravy a Čech jsou víny vynikajícími, geografi cky 
a chuťově specifi ckými a především snesou srovnání s tou nej-
lepší zahraniční konkurencí. Úlohou Vinařského fondu je po-
moci jak široké veřejnosti, tak odborníkům z oblasti obchodu, 
získat co nejvíce možných informací o moravských a českých 
vínech tak, aby byli schopni si mezi našimi víny vybrat právě ta, 
která nejvíce vyhovují jejich naturelu a profesním zájmům. 

Podpora moravských a českých vín

Projekty podporované Vinařským fondem jsou zaměře-
ny především několika základními směry. Tím prvním a pro 
širokou veřejnost zřejmě nejviditelnějším je reklama a dal-
ší formy komunikačních aktivit. Právě v této oblasti nyní 
dochází oproti minulým letům ke změnám. Komunikační 
kampaň v předchozích letech splnila hlavní cíle Vinařského 
fondu, tzn. že se jí podařilo zavést a upevnit znalost značky 
Vína z Moravy a Vína z Čech. Pro letošek byla tato strategie 
prohloubena a posunuta dále. Hlavním cílem se tak stalo pro-

vázání konkrétních vinařských aktivit v regionech se značkou 
Vína z Moravy, Vína z Čech. Souběžně s tímto programem 
proběhne také kampaň zaměřená na vinařskou turistiku a její 
zviditelnění mezi širokou veřejností. 

Jednou z marketingově nejúspěšnějších aktivit morav-
ských a českých vinařů jsou už několik let po sobě Svatomar-
tinská vína. Neustále se zvyšující zájem o značku Svatomar-
tinského nyní vyústí do tematicky obdobně laděného projektu. 
Letos poprvé se tak budou moci spotřebitelé seznámit s pro-
jektem RUZOVE.CZ. Půjde o marketingovou podporu mo-
ravských a českých růžových vín, která mají, podle našeho 
názoru, velký potenciál a navíc jsou skvělou jarní protiváhou 
projektu Svatomartinského. Druhým směrem, kterým se Vi-
nařský fond vydává, je přímá podpora jednotlivých vinařských 
aktivit. To znamená, že Vinařský fond přispívá fi nančními pro-
středky na organizaci vybraných vinařských akcí, a to ať už jde 
o ty, které jsou primárně zaměřené na popularizaci domácích 
vín mezi širokou veřejností (vinobraní, vinařské slavnosti atd.), 
nebo o ty, které směřují k dalšímu rozvoji know-how našich vi-
nařů. Samozřejmostí je tak podpora řady vinařských soutěží, 
konferencí a odborných seminářů. Příkladem za všechny je 
před několika dny skončený veletrh Víno a destiláty. 

Tuzemská produkce

Tuzemská produkce vína se v loňské sezoně, hlavně díky 
vinícím vysázeným před naším vstupem do EU, takřka zdvoj-
násobila na rekordních 820 000 hektolitrů. Podle odhadu 
Svazu Vinařů ČR by v letošním roce mohla výroba vína do-
sáhnout až 840 000 hektolitrů. O stávajícím trendu zvyšování 
obliby vína hovoří i roční spotřeba na osobu, která se dlouho-
době zvyšuje.

Úspěchy moravských a českých vín

Moravská a česká vína v minulých dvou letech uspěla 
na mnoha velkých mezinárodních soutěžích. Nejvýznamněj-
šího úspěchu dosáhla před Vánocemi 2008, když na přehlíd-
ce Terravino v Izraeli uspěl Vinselekt Michlovský. Víno z toho 
vinařství získalo, jako vůbec první z moravských vín, nejvyšší 
ocenění na soutěži podobného významu. Účast moravských 
a českých vinařů na těchto soutěžích zajišťovalo a i v letoš-
ním roce bude zajišťovat Národní vinařské centrum právě za
fi nanční a organizační podpory Vinařského fondu.  �
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Představení 
společnosti

Znovín Znojmo, 
a. s. 

Společnost vznikla v roce 1992 jako akciová společnost, 
tehdy s ročním obratem méně než 100 mil. Kč. Od počát-

ku se zaměřovala na odrůdová vína a od zavedení vinařské-
ho zákona v roce 1995 i na ročníková vína a přívlastková vína 
s původem viniční tratě – tedy to, čemu se dnes říká Terroir. 
Od roku 1995 začíná Znovín s vinařským turistickým progra-
mem, který rozšiřuje a vylepšuje až do dnešní doby. Zpočátku 
to Znovín neměl jednoduché, víno nebylo v kurzu, lidé popí-
jeli pivo a zejména tvrdý alkohol typu whisky, což bylo teh-
dy velmi „IN“. Znovín od počátku šel složitější cestou kvality 
s výhledem na budoucnost. Vedle snahy od počátku dodávat 
vína do restauračních a hotelových zařízení a také do nastu-
pujících obchodních řetězců šel i svou cestou budování tzv. 
privátní klientely. Již od roku 1993 úspěšně provozuje „zásil-
kovou službu“ poštou na dobírku, která v poslední době vel-
mi dobře funguje, a to zejména s rozšířením internetu. Vedle 
toho fyzickým osobám i fi rmám Znovín distribuuje vína tzv. 
„rozvážkovou službou“ do domu po celé ČR při objednáv-
kách vín nad 5 000 Kč. Rovněž má několik výdejních míst 
v České republice, kde si zákazník může vyzvednout a zapla-
tit znovínská vína za základní ceny. 

Mimo to organizuje již více než 10 let listopadové tzv. 
„Putování po archivních sklepích Znovínu“. Je to akce pro zá-
kazníky Znovínu, spojená s návštěvou 4 znovínských sklepů 
s degustací vín a následným kulturně-společenským progra-
mem a samozřejmě nákupem a distribucí vybraných ochut-
naných vín. Akce je pro zákazníky zdarma! Obdobně funguje 
letos již IX. květnové „Putování po vinicích Znojemska“, kde 
základním mottem je vidět a projít konkrétní vinici a ochut-
nat vína z této vinice. Při dalším nákupu vín z této viniční tra-
tě si ji pak zákazník dokáže představit, a to umocňuje zážitek 
z příslušného vína. 

Vedle toho má Znovín absolutně nejvíce tzv. „privátních 
boxů“ pro své zákazníky v Moravském sklípku v Šatově. Dnes 
jich je 1 600! Dalších 350 bude k dispozici v srpnu 2009.

Znovín Znojmo v dubnu 2009 vyhrál soudní spor o vini-
ci Šobes, a tato nejromantičtější historická vinice dávající vý-
jimečná vína tedy patří Znovínu. Na této úžasné vinici v Ná-
rodním parku Podyjí je vynikající zejména Ryzlink rýnský. 
Na vinici je také ochutnávkový turistický stánek, kde si mo-
hou cykloturisté nebo i pěší turisté vína ze Šobesu ochutnat. 
Ochutnávkový stánek je také na vinici „Staré vinice“ v Havra-
níkách a v evropské raritě Malovaném sklepě v Šatově, kde 
jsou i pravidelné prohlídky sklepa spojené s degustací vína. 
Mimořádným zážitkem je návštěva monumentálního Louc-
kého kláštera ve Znojmě, jehož dvě spodní patra má Znovín 
v dlouhodobém pronájmu. V Louckém klášteře je Návštěv-
nické centrum s ochutnávkou vín, vinařsko-bednářské muze-
um, několik sálů, kde se konají konference, obrovský vinný 
sklep s téměř milionem uložených lahví. Je zde také stálá vý-
stava obrazů současných českých malířů – přes 500 děl, pro-
dejna lahvových a sudových vín, kozích sýrů, révových saze-
nic a také má zde hlavní zastávku kolový vinařský turistický 
vláček mířící do centra města Znojma. 

Znovín vlastní také největší křížový sklep v Příměticích 
a v Jaroslavickém sklepě má nejstarší archiv vín v České re-
publice. 

Tyto doprovodné aktivity Znovínu napomohly tomu, že 
Znovín Znojmo má dnes obrat přes 300 mil. Kč a zaměstnává 
přes 100 zaměstnanců, část z nich v turismu. 

Dnes se Znovín zaměřuje na vína s původem, tedy z jed-
notlivých viničních tratí, a to jak jakostní, tak s přívlastkem 
pozdní sběr, výběr, ledová i slámová. 

S velkým zájmem se setkávají vína se zbytkovým cuk-
rem, který ve vínech zůstává při kvašení, jde tedy o cukr pří-
mo z hroznů. Populární je zejména Tramín a Pálava. Znovín 
je znám především vynikajícími Sauvignony, Veltlínskými ze-
lenými, Ryzlinkem rýnským a populárním Tramínem. Z čer-
vených se pak daří Ruladskému modrému a odrůdě Zwei-
geltrebe. Znovín má i svoji kvasinkovou banku s kvasinkami 
získanými z konkrétních vinic. Řada výrobků se pak prodává 
pod označením „Terroir Levure“. Posledním zajímavým vý-
robkem je Rulandské bílé – pozdní sběr z ekologicky čistého 
prostředí kamenitých břehů řeky Dyje – označené jako ještěr-
ka zelená – „Lacerta Viridis“. 

Znovín Znojmo je fi rma s českým majitelem a tak chce 
dále směrovat svoji fi lozofi i na vína vyrobená z hroznů a výji-
mečně aromatické oblasti Znojemska, aby naplnila svůj slo-
gan „Znovín – vína hrdá na svůj původ“.  Ing. Pavel Vajčner

Čestní hosté na veletrhu Víno & Destiláty 2009 v čele s místopředsedou senátu MVDr. Jiřím Liškou a náměstkem ministra země-
dělství Ing. Stanislavem Kozákem a místopředsedou Zemědělského výboru PS PČR Ing. Ladislavem Skopalem. Ve stánku Znoví-
nu Znojmo, a. s. je přivítal ředitel společnosti Ing. Pavel Vajčner.  �
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Znovín Znojmo, a. s., patří mezi dlouholeté hlavní part-
nery soukromé pražské Vysoké školy hotelové. Vele-

trh Víno & Destiláty 2009, který se uskutečnil ve dnech 
28.–30. 4. na pražském Výstavišti byl příležitostí pro přá-
telské setkání zástupců vedení obou partnerských organi-
zací. Na snímku je ředitel společnosti Ing. Pavel Vajčner 
s prorektory Vysoké školy hotelové prof. Ing. Jiřím Jind-
rou, CSc. (na snímku vlevo), a RNDr. Janem Žufanem, 
Ph.D., MBA (vpravo), při přípitku znojemským Sauvig-
nonem 2008.

O Vysoké škole hotelové, slavící v tomto roce desáté vý-
ročí vzniku, přineseme článek v příštím čísle.

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA
prorektor pro celoživotní vzdělávání a organizaci

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
�

Ve vínech s tímto označením Znovín Znojmo, a.s. 

jako první v České republice zvýraznil originalitu, 

původ, terroir v ín i původními kvasinkami 

z příslušné viniční tratě! 

Znovín Znojmo ve snaze zvýšit projev původního 

Terroir ve vínech z vybraných viničních tratí si 

vytvořil svou „kvasinkovou banku“. Z odebraných 

vzorků zeminy, kůry, listů a hroznů byly izolovány 

původní kvasinky. Doufáme, že Vám vína, ve kterých 

byla ještě více zvýrazněna originalita a původ – 

Terroir budou chutnat, neboť jsou zajímavě trochu 

jiná a určitě doporučená i k dalšímu uložení.

TERROIR LEVURE

tel.: 515 266 620, fax: 515 221 650
e-mail: znovin@znovin.cz, www.znovin.cz

inzerce_znovin_terroir levure.indd   1 28.4.2009   11:24:35

Partnerství
s Vysokou školou
hotelovou v Praze
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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 

Templářské sklepy Čejkovice, 696 15 Čejkovice 945, tel.: +42
E-mail: info@templarske-sklepy.cz, www.

„Dobrá vína
z Templářských

sklepů
Čejkovice“

MC-Bauchemie – Protection Technologies

Inovace ve stavební chemii
MC-Bauchemie s.r.o.
Průmyslová zóna Sever · Skandinávská 990 
267 53 Žebrák · Česká republika

Tel  +420 311 545 155 
Fax +420 311 537 118 
www.mc-bauchemie.cz

� sanace betonu � injektážní systémy � průmyslové podlahy

Anz_MC-PT-CZ_04.indd   1 26.11.2008   10:17:48 Uhr
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Templářské sklepy
Čejkovice,

vinařské družstvo

Naše společnost – Templářské sklepy Čejkovice, vi-
nařské družstvo – je vnímána nejen milovníky vína, ale 
i běžnými zákazníky, kteří víno konzumují zřídka, jako 
stabilní producent kvalitních vín v širokém sortimentu. 
Současná situace je výsledkem dlouhodobé práce, kdy se 
nám podařilo spojit několik segmentů, a to počínaje pěs-
titelem révy jako producenta suroviny – hroznů – přes 
zpracování v moderním technologickém zařízení až po 
marketing, který obchodně realizuje konečný produkt – 
víno v nápaditě adjustované láhvi.

Tyto dvě věty jsou nejjednodušší charakteristikou naší čin-
nosti, tak mi dovolte se krátce zmínit o některých „člán-

cích“ tohoto řetězce.
Základem kvalitního vína je bezesporu kvalitní surovi-

na – hrozen. Zde považuji za velký přínos spolupráci s pěs-
titeli révy – vinohradníky, kdy se výborně osvědčuje vztah 
výrobce hroznů a nás jako zpracovatele, protože výrobce má 
jistotu výhodné realizace svého produktu a my zase jistotu 
v podobě kvalitní suroviny. Výsledkem nutně musí být pou-
ze kvalitní víno, které ve vhodném obalu zaujme zákazníka. 
No, a pokud je zákazník spokojený, tak se k dobrému výrob-
ku vrací… A aby se skutečně vrátil, snažíme se na různých 
výstavách a prezentacích představit naše vína, jsme vděčni 
za připomínky zákazníků a hlavně máme radost z toho, že 
skupina konzumentů vín z Moravy a Čech se spíše rozrůstá.

V posledních letech jsme si již zvykli na příznivé teplé 
počasí, které nám, vinařům, výrazně pomáhá k tvorbě kvality 
a ušlechtilosti vína. Proto také nabízíme stále širší sortiment 
přívlastkových vín, která jsou ve své kvalitě naprosto srovna-
telná s vyzvedávanými a chválenými zahraničními víny, jež 

se na náš trh díky štědrým dotacím ve svých mateřských ze-
mích „hrnou“ stále víc a víc. Toto je pro nás výzva, kterou be-
reme se vší vážností a jejímž výsledkem je zvyšující se kvalita
našich vín a samozřejmě i adjustace lahví, kultura prodeje 
a služeb poskytovaných námi, výrobcem, směrem ke koneč-
nému zákazníkovi.

Poslední dobou se dostávají do větší obliby růžová vína, 
proto jsme se na tuto situaci připravili a v tomto roce nabí-
zíme růžová – čili rosé vína – ve více druzích. Jsem přesvěd-
čen, že tato lehká vína s ovocným nádechem budou pravým 
hitem letošního léta a svým konzumentům poskytnou lahod-
né osvěžení.

Musíme si uvědomit, že víno není pouze alkoholický ná-
poj, ale také předmět společenského kontaktu, součást kul-
tury stolování, přirozený nápoj doprovázející člověka tisíce 
let...

V naší produkci vín nelze přehlédnout i šumivá vína, 
kde nabízíme jak vína vyrobená klasickou metodou kvaše-
ním v láhvi – SANG REAL SEKT, tak i lacinější retailový sekt 
SAINT CROIX SEKT, který dodáváme ve třech druzích, opět 
s jedním růžovým sektem.

Co se týká vína jako dárkového předmětu, zde musím 
zdůraznit možnost použití vína ve smyslu zákona o dani, kte-
rý řadí víno do skupiny dárkových a propagačních předmětů 
se vším všudy. Řada představitelů a majitelů fi rem toto již vy-
užívá a pokud mám informace, je takovéto víno hodnoceno 
jako velmi vkusný dárek. Naše vinařské družstvo umí připra-
vit skutečně velmi zajímavé a nevšední dárkové balení, které 
skutečně zaujme.

 Závěrem mi dovolte popřát všem konzumentům našich 
vín jenom ty nejkrásnější zážitky spojené se skleničkou vína 
s logem templářského kříže.

Ing. Pavel Pastorek, ředitel
�

Ing. Pavel Pastorek, ředitel, a Ing. Antonín Králíček, expert na 
víno z Ministerstva zemědělství, na stánku Templářských skle-
pů Čejkovice na veletrhu Víno & Destiláty 2009
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Příběh
Danone

K historii podnikání neodmyslitelně patří také lidské 
příběhy. Také za úspěchem společnosti Danone stojí 

osudy tisíců žen i mužů. Těmi nejdůležitějšími ovšem byli 
Daniel Carasso a Antoine Riboud, kteří se do dějin zapsali 
jako odvážní vizionáři odhodlaní za každou cenu promě-
nit své sny ve skutečnost.

Rodina Carassova

Příběh Daniela Carassa začíná v roce 1905 narozením 
v Soluni a nabírá dramatický spád v roce 1913, kdy pětičlen-
ná rodina Carassových emigruje do Švýcarska a následně do 
Španělska ve snaze najít vhodný lék pro vážně nemocnou 
matku. 

Zrození značky Danone

Po skončení 1. světové války začíná Danielův otec Isaac, 
konsternovaný počtem dětí trpících poruchami zažívání, ve 
spolupráci s Pasteurovým institutem prodávat na lékařské 

doporučení jogurty s živými kulturami. V roce 1919 dostáva-
jí výrobky jméno inspirované domáckou přezdívkou Isaacova 
nejstaršího syna Daniela – Danone.  

Ušlechtilé bakterie
v improvizovaném procesu

První jogurty Danone spatřily světlo světa v malé 
barcelonské dílně. Sám Daniel popisuje výrobní postup 
s úsměvem: „K ohřevu mléka jsme používali pocínované mě-
děné kádě. Když se mléko přiblížilo bodu varu, přelili jsme 
jej do sklenic, nechali zchladnout na 45 °C a do každé skle-
nice pipetou přidali jogurtové kultury vyvinuté Pasteuro-
vým institutem. Pak jsme sklenice naskládali do dřevěných 
beden a pro udržení teploty přikryli několika vrstvami vlně-
ných přikrývek, čímž vznikl jakýsi improvizovaný inkubátor. 
Každou hodinu jsme pak odebrali jednu přikrývku, aby se 
teplota postupně snižovala, a došlo tak ke správně řízenému 
srážení. To byla zase naše náhrada za termostat. Bakterie
možná byly ušlechtilé, ale náš proces výroby tedy rozhodně 
nebyl!“

Jogurty u dvora

V roce 1930 začíná Isaac Carasso dodávat jogurty Da-
none ke španělskému dvoru i zdarma do nemocnic a sanato-
rií zaštítěných královnou Viktorií Evženií a princeznou Iza-
belou, což mu zakrátko vyslouží titul „dodavatel královské 
domácnosti“. 

Danone ve Francii

Po kladných ohlasech od lékařů i veřejnosti se Isaac
rozhodl ve vývoji pokračovat a poslal Daniela na studie na 

Isaac Carasso a barcelonští lékaři v roce 1923. Jogurt byl ofi ciálně uznán jako „přírodní potravina s přínosem pro zdraví“.
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univerzitu v Marseille, kde měl dále pracovat na bakterio-
logických studiích a prohlubovat svou znalost živých kul-
tur. Na konci 30. let zakládá Daniel Carasso v pařížském 
18. obvodě Société Parisienne du Yoghourt, která úzce 
spolupracuje s lékaři. Na druhou stranu si ovšem Daniel
uvědomuje, že „jogurt by měl také dobře chutnat, aby 
upoutal pozornost širší veřejnosti“, a o několik let pozdě-
ji přichází s prvním ovocným jogurtem Dany, který je již
volně dostupný nejen v lékárnách, ale i v běžných prodej-
nách potravin.

I po náhlé smrti Isaaca Carassa Daniel vylepšuje a roz-
šiřuje výrobu ve snaze „navázat na práci svého otce, dále 
ji modernizovat a zpřístupňovat lidem po celém světě“. 
Tou dobou ještě netuší, že jej k tomu brzy přinutí okolnos-
ti – v roce 1941 je nucen společně se ženou opustit válkou 
zasaženou Francii a přestěhovat se do Spojených států, 
kde o rok později zakládá další odnož rozrůstajícího se
gigantu Danone. 

Zmlsaní Američané

Začátky na druhé straně Atlantiku ovšem nebyly pro 
Danone vůbec jednoduché. Mírně kyselá chuť jogurtů se tam-
ním obyvatelům, zvyklým na sladké mléčné výrobky, příliš ne-
zamlouvala. Po dlouhých úvahách Daniel přišel s geniálním 
řešením – na dno kelímku schoval vrstvu sladkého džemu, 
kterému už mlsní Američané neodolali, a prodej se konečně 
začal ubírat tím správným směrem. 

Návrat
na Starý kontinent

V polovině 50. let se rodina Carassových vrátila zpět do 
Evropy, kde značka Danone statečně přestála válku. K vý-
raznému posílení pozice došlo však v roce 1958, kdy Dani-
el Carasso uzavřel partnerství s Charlesem Gervaisem, čímž 
vznikla národní distribuční síť pro mléčné výrobky. Úspěch 

Závod Danone, a. s., 
Benešov u Prahy

Potravinářská společnost Danone je spotřebitelům 
v České republice velmi dobře známá. Na českém trhu 

se její výrobky objevily v roce 1990 a postupně si u nás zís-
kaly velkou oblibu. Ne každý však ví, že tyto výrobky jsou 
již více než 15 let vyráběny v benešovském závodě vzdále-
ném pouze několik minut chůze od zámku Konopiště. 

na sebe nenechá dlouho čekat a následují roky plné inovací: 
vzniká první nízkotučný jogurt Vitalinea, mléčné dezerty Da-
nette i další speciální produkty navržené podle potřeb zákaz-
níků. Mezi roky 1960 a 1966 vzroste roční spotřeba jogurtu 
z 194 milionů porcí na 580 milionů a jogurt se stává běžnou 
součástí vyváženého jídelníčku. 

Další upevnění na trhu přišlo v roce 1966, kdy se Dano-
ne spojila se společností BSN vyrábějící skleněné obaly. Vzni-
kl tak koncern Groupe Danone, ke kterému se v průběhu ná-
sledujících let připojily také pivovary Kronenburg a výrobce 
minerálních vod Evian, a skupina Danone se tak stala fran-
couzskou jedničkou ve výrobě potravin. Od roku 1998 se Da-
none obchoduje na burze v New Yorku. 

Potraviny pro zdraví

Skupina Danone považuje za svůj prvořadý úkol vyví-
jet a vyrábět potraviny s pozitivním přínosem pro zdraví. Na 
podporu vědy a výzkumu bylo v roce 1983 založeno meziná-
rodní výzkumné centrum Daniela Carassa. V roce 1991 byly 
založeny první tři Instituty Danone v Paříži, Miláně a Bruse-
lu, podporující vzdělávání a mladé vědce zejména v oblasti 
zdravé výživy. Aktuálně existuje 18 Institutů Danone, z toho 
jeden v České republice. Akvizicí společnosti Numico v roce 
2007 získala skupina Danone celosvětově vedoucí pozici na 
poli dětské a klinické výživy. 
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Benešovský závod

Danone, a. s., a její výrobní závod v Benešově u Prahy je 
součástí koncernu Groupe Danone, jednoho z největších svě-
tových potravinářských koncernů. Vyrábí čerstvé mléčné vý-
robky pro český i zahraniční trh. Pro český trh jsou to přede-
vším jogurty a jogurtové nápoje značek Activia, Dobrá Máma 
a Kostíci. V uvedených výrobcích si Danone postupně získalo 
největší okruh zákazníků na českém trhu a Danone výrobky 
se staly nejprodávanějšími jogurty v České republice. Export 
do evropských zemí činí přibližně 40 % výroby.

Výrobky Danone vstoupily na český trh v roce 1990. 
O rok později vzniklo Danone s. r. o, jehož spolupráce s be-
nešovskou mlékárnou vyústila v roce 1994 ve vytvoření Da-
none, a. s. 

Závod Danone zaměstnává v současnosti 200 zaměst-
nanců, což z něj dělá jednoho z nejvýznamnějších zaměstna-
vatelů v benešovském okresu. Ročně tento závod vyproduku-
je více než 70 tisíc tun fermentovaných mléčných výrobků. 

Dnešní závod Danone se nachází v prostorách benešov-
ské mlékárny, která byla vystavěna na přelomu 70. a 80. let 
20. století. Původní konzumní mlékárna vyráběla veliký sor-
timent mléčných výrobků počínaje mlékem, smetanou a más-
lem až po tvarohy, Lučinu, Pařížanku a sušené mléko. 

Výrobní program závodu se v 90. letech začal speciali-
zovat na výrobu fermentovaných mléčných výrobků a ostatní 
druhy výrob byly postupně omezovány. Dnes jsou v Benešově 
vyráběny výhradně jogurty, fermentované výrobky a jogurto-
vé nápoje. Do závodu bylo v uplynulých letech postupně in-
vestováno více než 1,5 miliardy korun. Je vybaven nejmoder-
nější technologií představující skutečnou světovou špičku, 
patří k ní například nová procesní linka společnosti APV, kte-
rá byla uvedena do provozu v loňském roce.

Technologie a výroba

Při realizaci nových projektů a při procesu neustálého 
zlepšování využíváme vedle vlastních schopností a invence 
i zkušeností ostatních závodů skupiny Danone. Je zřejmé, 
že síť padesáti závodů ve více než třiceti zemích celého svě-
ta představuje obrovský zdroj vědomostí a inspirace. Je to 
důležité proto, že benešovský závod má ty nejvyšší cíle – být 
jedním z nejlepších závodů v rámci skupiny Danone. Opráv-
něnost těchto ambicí pravidelně prokazují výsledky závodu 
– například v roce 2008 zvítězil závod Benešov v celosvětové 
soutěži zlepšování klíčových parametrů výroby. Prioritní ob-
lastí, na kterou se zaměřujeme, je samozřejmě kvalita výrob-
ků. Zde dosahujeme v hodnocení nezávislou institucí AIBI 
(mezinárodní audit hygieny a bezpečnosti) opakovaně nej-
vyšší možné úrovně. 

Danone, a. s., vykupuje mléko od českých zemědělců, se 
kterými má dlouhodobé vztahy. Naše spolupráce s dodavateli 
mléka je postavena na partnerské bázi, která umožňuje budo-
vat kvalitní vztahy prospěšné pro obě strany. Našim zhruba 
sedmdesáti dodavatelům poskytujeme podporu a poraden-
ství v odborné oblasti – např. provádíme analýzy kvality jejich 
mléka a pořádáme pravidelná školení.

Přístup k zaměstnancům

Důležitým nástrojem pro dosahování vynikajících vý-
sledků je samozřejmě rozvoj a spokojenost zaměstnanců. 
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V posledních letech se klade velký důraz na bezpečnost práce 
a neustále zlepšování pracovního prostředí z hlediska ergo-
nomie i možností regenerace. 

V oblasti rozvoje zaměstnanců se daří zavádět pro-
gramy osobního profesionálního rozvoje, které jsou šité na 
míru pro každého pracovníka na každé pozici. Samozřej-
mostí jsou pak výjezdy pracovníků „na zkušenou“ do ostat-
ních závodů Danone v Evropě, ale například i do Jižní Ame-
riky. Ale i my máme co nabídnout našim kolegům: například 
v loňském roce vycestovaly dvě pracovnice, operátorky vý-
robní linky, do Číny, kde se podílely na vyškolení místních 
pracovníků při uvádění nového závodu Danone v Pekingu 
do provozu.

To vše přispívá ke spokojenosti zaměstnanců, kteří spo-
jují svoji profesní budoucnost s benešovským závodem. Ta 
se projevuje výrazným omezením fl uktuace a tím stabilizací 
týmu. 

Benešovský závod Danone – výsledky roku 2008:

� žádný pracovní úraz
� - 18% spotřeba energie
� - 4% spotřeba vody
�  vítězství v celosvětové soutěži zlepšování klíčových para-

metrů výroby v rámci Skupiny Danone
Milan Jeřábek, ředitel závodu Danone, a. s.

Projekt uhlíková stopa

Společnost Danone se již dlouhodobě věnuje problema-
tice životního prostředí.

Portfolio výrobků
společnosti Danone

Probiotické výrobky

Společnost Danone věnuje velkou péči výzkumům
a studiím účinků probiotik ve výživě. Kromě dvou 

tradičních jogurtových kultur Lactobacillus bulgaricus 
a Streptococcus thermophilus používá Danone ve svých vý-
robcích dva kmeny unikátních probiotických bakterií: 
Lactobacillus casei IMUNITASS® a Bifi dus Actiregula-
ris®. 

V roce 2004 zavedla systém ochrany životního prostře-
dí podle mezinárodního standardu ISO 14001 (v Danone 
Benešov certifi kováno společností Bureau Veritas). Dbá na 
šetrné využívání všech přírodních zdrojů a v loňském roce 
zahájila i projekt monitorování a snižování emisí skleníko-
vých plynů, spojených s celým životním cyklem našich vý-
robků. 

Ve spolupráci se společností Carbon Trust jsme dle me-
todiky této společnosti spočítali tzv. uhlíkovou stopu výrob-
ků Danone prodávaných na českém trhu a stanovili si za 
cíl pro rok 2009 snížení získaných hodnot o 3,8 % (při vý-
počtu jsou všechny skleníkové plyny přepočítány na ekvi-
valent CO2). Do projektu zapojujeme všechny zaměstnan-
ce i některé klíčové dodavatele a díky jejich nápadům jsme 
sestavili plán, jak tohoto snížení dosáhnout. Zaměřili jsme 
se např. na oblast snižování poměrné hmotnosti obal/výro-
bek, úsporné nakládání s energiemi, optimalizaci dopravy 
surovin, obalů i hotových výrobků. Do projektu chceme za-
pojit i zemědělce dodávající nám suroviny. Dlouhodobým cí-
lem je každoročně snižovat emise skleníkových plynů a v bu-
doucnosti mít naše klíčové značky Activia nebo Actimel tzv. 
karbon neutrální – tzn. veškeré uvolňované skleníkové plyny 
vyrovnat takovými projekty, které povedou k přirozenému 
zachycení CO2. Věříme, že dlouhodobě zodpovědný přístup 
k ochraně životního prostředí patří do politiky moderní spo-
lečnosti stejně jako třeba ochrana zdraví zaměstnanců nebo 
prodej našich výrobků.

Richard Klik,
specialista v oblasti kvality,

Danone, a. s.
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casei Imunitass® je v Actimelu obsažen v koncentrovaném 
množství – řádově 10 miliard v jedné lahvičce nápoje. Díky 
této vysoké koncentraci mají kultury L. casei Imunitass® 
schopnost přežít v trávicím traktu v dostatečném počtu, 
a mohou tak účinně bojovat proti škodlivým mikroorganis-
mům. Kombinace těchto tří kultur a koncentrovaného slo-
žení činí Actimel jedinečným mezi mléčnými probiotickými 
výrobky.

Actimel by se měl pít pravidelně každý den, například 
ráno k snídani, kdy se člověk připravuje do nového dne. Trá-
vicí trakt je totiž ráno schopen lépe přijmout a využít živé kul-
tury, které jsou v něm obsažené. Vědecké studie prokazují, 
že příznivé účinky Actimelu se mohou projevovat již po dvou 
týdnech jeho pravidelné konzumace v rámci vyvážené stra-
vy a při dodržování zdravého životního stylu. Při pravidelné 
konzumaci se kultura L. casei Imunitass® stává přirozenou 
součástí střevní mikrofl óry a pomáhá posilovat přirozený 
obranný systém organismu. 

Společnost Danone nabízí nápoj Actimel v několika růz-
ných příchutích – Actimel s 0,1 % tuku, Actimel natur, Acti-
mel malina/brusinka, Actimel jahoda, Actimel višeň, Actimel 
lesní plody a nově Actimel malina. 

Activia

Součástí jogurtových výrobků Activia je živá probiotic-
ká kultura Bifi dobacterium animalis subsp. lactis DN 173010 
Bifi dus Actiregularis®, která vykazuje prokazatelně přízni-
vé účinky na regulaci zažívání. Tato kultura u člověka přeží-
vá průchod žaludkem i tenkým střevem. Díky tomu se kultu-
ra Bifi dus Actiregularis® dostává ve velkém množství až do 
tlustého střeva, kde přispívá k rovnováze střevní mikrofl óry 
a příznivě působí na střevní pasáž. Studie provedená ve spo-
lupráci s Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou 
prokázala, že 92 % spotřebitelů trpících potížemi se zažívá-
ním mělo do patnácti dní regulované zažívání. Pro pocítění 
příznivých účinků na organismus je důležitá pravidelná kon-
zumace. Již jeden výrobek Activia při každodenní konzumaci 
v rámci vyvážené stravy a zdravého životního stylu pomáhá 
regulovat zažívání. Výrobky Activia jsou vhodné i pro osoby 
s normální střevní pasáží, která zůstává po jejich pravidelné 
konzumaci ve fyziologické normě.

Kysané mléčné výrobky Activia jsou k dostání ve více řa-
dách a s různými příchutěmi. Zákazník si může jogurty Acti-
via vybrat z těchto příchutí: bílá, sladká bílá, vanilka, jahoda, 
citrón, meruňka, lesní plody, višeň, borůvka, jablko-skořice. 
Od 4. května jsou na trhu dvě nové příchutě: aloe vera a bros-
kev–marakuja. Ovocné Activie jsou od začátku roku v upra-
veném složení – obsahují větší podíl ovoce a menší množství 
cukru. Activia Tvarohová je v příchutích meruňky, jahody, 
vanilky a borůvky. Pro ty, kteří si chtějí hlídat optimální tě-
lesnou hmotnost, je určena řada Activia Lehká & Fit, která je 
bez přidaného cukru a obsahuje pouze 1,5 % tuku. Zákazník 
si může vybrat z příchutí ananas, hruška, malina a jahoda. 
Jogurty řady Activia Vláknina s obsahem vlákniny pomohou 
zvýšit denní doporučovaný příjem této významné složky naší 
stravy, a snížit tak riziko vzniku civilizačních nemocí. Jsou 
v příchutích cereálie, müsli, jahoda s müsli. Dále jsou k dis-
pozici nápoje (Bílý kysaný a ovocné příchutě: Jahoda & Kiwi, 
Broskev & Cereálie, Lesní plody, Mango & Papája a v řadě 
Lehká a Fit: Malina & Grapefruit a Černý rybíz). Od 4. květ-
na je na trhu nová řada nápojů pod názvem Chuť dálek v pří-
chutích Aloe Vera & Granátové jablko a Liči & Opuncie.

Actimel

Actimel je probiotický mléčný výrobek, který obsahu-
je tři různé živé kultury: kultury Lactobacillus bulgaricus 
a Streptococcus thermophilus, které jsou obsaženy i v běž-
ných jogurtech a unikátní kulturu Lactobacillus casei DN 
114001 Imunitass®, což je specifi cká probiotická kultura, 
kterou neobsahuje žádný jiný výrobek kromě Actimelu. L. 

Mléčné kysané výrobky

Snahou naší společnosti je dodávat zákazníkům potravi-
ny, které jsou nejenom chutné, ale i zdraví prospěšné. Z toho-
to důvodu klademe důraz na vývoj a zdokonalování receptur, 
které svým složením a nutričními hodnotami odpovídají po-
žadavkům na zdravou a vyváženou stravu. Samozřejmostí je 
použití nejkvalitnějšího mléka i všech ostatních surovin, které 
jsou podrobeny velice přísné kontrole. Našim zákazníkům tak 
můžeme nabídnout výrobky výtečné chuti a vysoké kvality.

Fantasia

Fantasia je jogurt, který si namícháte přímo v kelímku. 
Vybrat si můžete z šesti příchutí. Tradičními a oblíbenými
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příchutěmi jsou jahoda, višeň a křupavé čokofl eky, dále jo-
gurt s kousky mléčné čokolády a Fantasia borůvka a Fantasia 
Chocoballs. 

Kostíci

Zdravá a zábavná řada jogurtů pro děti nabízí dvě pří-
chutě (vanilková, čokoládová) a výběr z pěti druhů cukrovi-
nek ve víčku (čokokuličky, čokofl eky, sušenky, vanilkové su-
šenky a barevné čokodražé). Jogurt má nutričně hodnotné 
složení a obsahuje 20 % doporučené denní dávky vápníku.

Dobrá máma

Řada výrobků Dobrá Máma nabízí zdravé a chutné jo-
gurty, jogurtové nápoje a jogurtové výrobky. Výrobky Dobrá 
Máma mají vyvážený poměr živin, vysoký obsah živých kultur 
– minimálně 107 živých kultur v 1 g výrobku, jsou přirozeným 
zdrojem vápníku (až 20 % doporučené denní dávky) a jsou 
vyrobeny bez konzervantů. Díky tomu všemu jsou prospěšné 
pro celou rodinu. Danone nabízí 2 řady: Dobrá Máma „Pro 
celou rodinu“ v příchutích jahodová, meruňková, lesní ovo-
ce, vanilková, banánová a čokoládová a Dobrá Máma „Pro la-
bužníky“ v příchuti piškot, ve dvou čokoládových příchutích: 
Stracciatella, Čoko s čokokousky a ovocné s velkými kousky 
jahod nebo meruněk.

Jogurtový koktejl 

Jogurtový koktejl Dobrá máma v praktickém uzavíratel-
ném obalu si můžete vychutnat ve třech oblíbených ovocných 
příchutích: jahoda & banán, malina & borůvka, višeň & va-
nilka a nově jahoda & kiwi s ochlazujícím efektem na horké 
letní dny. 

Danette

Danette jsou pudinkové dezerty s obsahem minimálně 
80 % mléka. Na výběr jsou dvě klasické příchutě – vanilková 
a čokoládová.

Dobrá cena

Řada mléčných výrobků Dobrá cena je určena především 
těm zákazníkům, pro které je při výběru rozhodující nejen 
kvalita, ale i cena. Dobrá cena obsahuje vitaminy skupiny B
a je k dostání v jahodové příchuti za maloobchodní doporuče-
nou cenu 3,90 Kč.

Dobrá Máma vítězí v soutěži
Volba spotřebitelů 2009 – Nejlepší novinka

V letošním roce se řada jogurtů Dobrá Máma prémio-
vá zúčastnila soutěže o nejlepší novinku roku – Volba spotře-
bitelů 2009. Spotřebitelé vybírali z 81 přihlášených výrobků 
v 26 kategoriích. Ocenění byla udělena na základě exkluzivní-
ho výzkumu na reprezentativním vzorku českých domácností 
a na on-line panelu, který provedla agentura pro výzkum trhu 
Factum Invenio. V kategoriích mléčných výrobků zvítězila jo-
gurtová řada Dobrá Máma Pro labužníky. Tu také jako nejlep-
ší jogurt zvolili uživatelé internetových stránek www.stastne-
zeny.cz. 

Jogurty Dobrá máma Pro labužníky v tmavě modrých 
kelímcích jsou určeny náročnějším zákazníkům. Mají lahod-
nou chuť, díky přibližně 6 % tuku jsou velmi husté, krémové 
a ocení je všichni, kdo si chtějí dopřát opravdu krémové dob-
roty. Jogurty jsou k dostání ve dvou čokoládových příchutích 
Straciatella a Čoko s čokokousky a dále varianta s Velkými 
kousky ovoce v jahodové a meruňkové příchuti a nově také 
Piškotová. 

Rubrika Danone připravena naší redakcí ve spolupráci 
s Mahulenou Poliakovou z Publicis Prague s. r. o. �
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KLASA
zamíří

do regionů
v rámci

ROADSHOW 2009
Značka KLASA, kterou momentálně na svých výrob-

cích nese 1309 potravinářských výrobků, se před-
staví na významných regionálních akcích v rámci tzv.
ROADSHOW značky KLASA.

Ta letošní zamíří do 10 měst a obcí. Na každé z nich se zá-
jemcům představí výrobci, kteří budou prezentovat a prodá-
vat za zvýhodněné ceny potraviny oceněné značkou KLASA.
Celá akce začne 6. června 2009 v Šumperku při příleži-
tosti Slavností města Šumperka. Pokračovat bude v Písku
(13. června), Veselí nad Lužnicí (20. června), Brně (25.–28. 
června), Znojmě (11. července), Rožnově pod Radhoštěm 
(18. července), Uherském Hradišti (1. srpna), Hodoníně
(8. srpna), Velké nad Veličkou (22. srpna). Série bude zakon-
čena na významné veletržní akci – výstavě Země živitelka 
v Českých Budějovicích dne 29. srpna. Ve většině měst je pre-
zentace spojena s tradičně pořádanými slavnostmi daného

KLASA_AD_180x128.indd   1 4/30/09   12:33:34 PM

města. Součástí programu jsou ale také mimořádné akce, 
jako je například Letní fi lmová škola v Uherském Hradiš-
ti nebo historická rekonstrukce tažení napoleonských vojsk 
městem Znojmem.

Přijďte tedy do nejbližšího města či obce ochutnat pro-
dukty oceněné značkou kvality KLASA. Seznam všech akcí 
včetně programu naleznete na stránkách www.eklasa.cz. 

SZIF, Odbor vnější komunikace a marketingu
�
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SPAR
váš nejlepší pekař

SPAR ČOS, provozovatel hypermarketů INTERSPAR
a supermarketů SPAR, je již od svého vstupu na český 
trh průkopníkem řemeslné pekařské výroby vysoké kva-
lity a profesionality. Díky tomu jsou všechny jeho provo-
zovny vybaveny vlastními pekárnami, kde se v současné 
době vyrábí přibližně 40 druhů čerstvého pečiva s vlastní
recepturou. 

Naší specializací jsou především tmavé a vícezrnné výrob-
ky, jako je například oblíbený rohlík cereální, pohankový, 

slunečnicový nebo třeba značkový kornspitz či mnoho dal-
ších. V nabídce dále nechybí tradiční žádané tuzemské vý-
robky z běžného tukového těsta, jako jsou křupavé pletýnky, 
SPAR rohlík nebo slané uzlíky.

Mezi další, zákazníky velmi oblíbené výrobky z vlastní 
pekárny patří chlebové dalamánky a náš nejprodávanější pe-
kařský výrobek, SPAR kmínový chléb, jehož recepturu jsme 
v loňském roce vylepšili a vyrábíme jej z přírodního žitného 
kvasu. Stále vyhledávanějšími se stávají také různé pekař-
ské speciality, jako je např. rohlík se slaninou a sýrem, škvar-
ková placka, bramborová či kukuřičná bulka nebo různě

ochucené a obohacené speciální chleby. Velké oblibě zákaz-
níků se rovněž těší naše originální receptury výrobků ze slad-
kých jemných těst – např. rozinková štola, vánočka atp. No-
vinka, kterou připravujeme pro naše zákazníky v kategorii 
jemného pečiva na měsíc duben, je SPAR mléčné pečivo.

Podobně jako v dalších odděleních INTERSPAR 
a SPAR potravin naleznou zákazníci v oddělení pečiva výrob-
ky z biosortimentu. Naše pekárny čerstvé druhy pekařských 
certifi kovaných biovýrobků dodávají pod společnou obchod-
ní značkou SPAR Natur*pur. 

Nezanedbatelnou součástí našeho sortimentu pečiva 
jsou také tzv. dopeky. Jedná se o speciální polotovary různých 
chutí a náplní, které se dopékají přímo před zákazníky, a to 
podle jejich aktuálních požadavků. Tím dokážeme zaručit ab-
solutní čerstvost, která je spolu s kvalitou bez kompromisů 
také základní fi lozofi í naší společnosti.

V oblasti pečiva, pro niž letos připravujeme mnoho 
novinek, preferujeme především produkty z vlastní výroby. 
Podle přání a požadavků zákazníků je doplňujeme o výrob-
ky od oblíbených regionálních dodavatelů, kteří dále rozšiřu-
jí náš bohatý základní pekárenský sortiment. Naším cílem je 
tedy předložit stávajícím i potenciálním zákazníkům širokou 
a kvalitní nabídku a být pro ně spolehlivým dodavatelem čer-
stvých a vysoce kvalitních pekárenských výrobků. 

Martin Gomola, Daniel Zeman (Nákup pečiva SPAR  ČOS)
Jiří Sova (Prodej – čerstvé zboží SPAR ČOS)

�

ochucené a obohacené speciální chleby. Velké oblibě zákaz-
níků se rovněž těší naše originální receptury výrobků ze slad-
kých jemných těst – např. rozinková štola, vánočka atp. No-
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Glokalizace 
společnosti BILLA 

ČR, aneb dospívání 
k vlastní značce 

biopotravin 
Výraz glokalizace znamená podle defi nice lokalizaci 

globálního a globalizaci lokálního. V 18. roku svého půso-
bení na českém trhu představila společnost BILLA novou 
vlastní značku potravin v biokvalitě, Naše Bio, pocházející 
převážně od českých dodavatelů. Značka Naše Bio byla od 
základu vytvořena v Čechách a je určena výhradně pro čes-
ký a slovenský trh. Společnost BILLA tak reaguje na posi-
lující lokalizační tendence ve společnosti, vychází vstříc 
vyvíjejícím se požadavkům a vkusu českého a slovenského 
zákazníka. A v souladu s fi lozofi í mateřské společnosti za-
chovává důraz na čerstvost a kvalitu prodávaného zboží. 

V roce 2008 rostl český trh s biopotravinami až o 40 pro-
cent, výše obratu dosáhla 1,8 miliard korun. Dle statistik 

by spotřeba měla i nadále růst o 40 procent ročně, obrat by 
se měl do tří let zvýšit pětinásobně. Podle odhadů utratí Češi 
v roce 2010 za biopotraviny až 3,5 mld. Kč. Současný nárůst 
spotřeby biopotravin v řetězci BILLA tedy v podstatě refl ektu-
je existující tendence na českém trhu. A další rozšiřování na-
bídky biopotravin je proto pochopitelně stále naší prioritou. 

V nabídce společnosti BILLA je momentálně přes 250 
biovýrobků. Největší část – zhruba polovinu – prodaných 
biopotravin tvoří čerstvé mléčné výrobky, následují trvanli-
vé výrobky a těstoviny a maso. Roste i jejich podíl na obratu 
společnosti, za poslední dva roky se téměř ztrojnásobil. Právě 
proto jsme se rozhodli přijít na trh s vlastní značkou biopo-
travin. Na rozdíl od privátních značek, které byly do portfolia 
společnosti BILLA dosud zařazeny, značka Naše Bio nebyla 
do Čech importována. Byla vyvinuta v ČR, dle priorit české-
ho zákazníka, a bude v prodeji pouze v České republice a na 
Slovensku. Kupříkladu jenom logo bylo vybráno ze čtyř vzo-
rů v několikastupňovém procesu českými spotřebiteli. Po-
dle preferencí zákazníků bude rovněž probíhat optimalizace 
skladby sortimentu. 

Logo nové značky biopotravin Naše Bio 

Na všech prodejnách BILLA v Čechách je již k dispozici 
prvních 21 produktů z řady Naše Bio. Zatím se jedná zejména 
o mléčné výrobky, sušenky a mouky. 

Mléčné výrobky z řady Naše Bio

Suchý sortiment z řady Naše Bio

Pokud jde o dodavatele, dáváme prostor lokálním vý-
robcům. Domácí nabídka ale zatím nestačí pokrýt poptávku, 
některé položky bude proto stále nutné dovážet. Do budouc-
na očekáváme, že vytvořením lokální značky bude motivace 
vyrábět co nejširší portfolio produktů v biokvalitě stále růst. 
Aktivní působení Sdružení výrobců biopotravin snad také po-
vede k jednoduššímu navazování vztahů s prodejci a výrobci. 

Co bude dál

Cílem společnosti REWE Group, kam BILLA spolu s ře-
tězcem Penny Market patří, je posunout se z loňského páté-
ho místa a stát se do konce roku číslem 2 na českém maloob-
chodním trhu. Kromě kvalitního a čerstvého zboží teď BILLA 
jako jediná maloobchodní síť nabízí i vlastní lokální značku 
biopotravin. Věřím, že „glokální“ fi losofi e přinese své ovoce. 

K historii

Osmnáctileté působení společnosti BILLA v ČR začalo 
v říjnu 1991 v Brně, otevřením první fi liálky. S ročním odstu-
pem následovaly fi liálky v Praze a Prostějově. Prodejní kon-
cept v podstatě kopíroval vzor rakouské matky, zejména po-
kud jde o velikost, vzhled, rozvržení prodejen, prodejní dobu 
i počet položek sortimentu. Oproti tuzemským samoobslu-
hám byla prodejní plocha i počet položek výrazně vyšší a naší 
konkurenční výhodou bylo kromě jiného i zahraniční know-
how. Podobně na tom byly jiné zahraniční řetězce, které teh-
dy vstupovaly na český trh. V dalších letech pokračovala naše 
expanze otevíráním pěti až osmi fi liálek za rok. K výraznému 

ntu.
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zrychlení tempa došlo od podzimu 1997. Tehdy bylo postave-
no nové sídlo společnosti v Modleticích u Prahy, jehož sou-
částí je i centrální sklad pro celou Českou republiku. 

Do roku 2007 měla společnost BILLA 83 fi liálek. Tou do-
bou již společnost vstoupila do menších měst, a k dynamické-
mu rozvoji spolupráce s regionálními dodavateli. K různým 
formátům prodejen na českém trhu přibyly diskonty, zároveň 
ale z trhu odešlo několik velkých hráčů. 

V roce 2007 přišla i první velká akvizice společnosti.
K 1. červnu BILLA převzala, v souladu s rozhodnutím Evropské 
komise, všech 97 fi liálek belgické společnosti Delvita. V jubilej-
ním 15. roce své existence tak BILLA na českém trhu zdvojná-
sobila počet supermarketů, jejichž počet se tak zvýšil až na 180 
a počet zaměstnanců stoupl na 4 800. Rekonstrukce prodejen 
Delvita byla uzavřena jejich úplným začleněním do sítě BILLA 
v prosinci roku 2008. Ve stejném roce začala i akvizice býva-
lých prodejen Plus-Discount, které pro společnost BILLA vy-
členila mateřská společnost REWE. V současné době má BIL-
LA v České republice 194 supermarketů. Do konce letošního 
roku plánujeme otevřít dalších 5 až 7 zcela nových prodejen. 
Počet zaměstnanců je nyní přibližně 5 800. V souvislosti s roz-
vojem prodejní sítě nám loni vzrostl obrat meziročně o sedm 
miliard korun, na rekordních 18 miliard. Letos očekáváme 
jeho opětovné zvýšení až na více než 20 miliard českých korun.

 První rebrandovaná prodejna původní Delvity na Karlově ná-
městí v Praze. Jako BILLA otevřela 16. července 2007. 

Čerstvost a kvalita

Jednou z hlavních charakteristik řetězce BILLA ne-
jenom v České republice byl vždy důraz na co nejširší sorti-
ment, jeho čerstvost a kvalitu. Přísné dodržování interních 
standardů bylo zvlášť důležité zejména v době akvizicí a pře-
stavby převzatých prodejen. Čerstvé potraviny dnes tvoří více 
než polovinu našeho zboží (asi 52 %). Jsme tak jedničkou ve 
škále a kvalitě nabízených potravin na místním trhu a tuto po-
zici si chceme i nadále udržet. A to by skutečně nebylo mož-
né bez striktně nastavených pravidel pro nakládání s čerstvý-
mi potravinami a přísného dohledu nad jejich dodržováním 
v jednotlivých prodejnách. Fakt, že dáváme přednost kvalit-
ním surovinám a domácím dodavatelům, se dá velmi dobře 
ilustrovat například na sortimentu čerstvého masa. 

Jen v loňském roce se v našich tuzemských obcho-
dech prodalo přes deset milionů kilogramů českého masa. 
Šlo výhradně o maso pocházející z českých chovů, zpraco-
vané a dodané domácími fi rmami. Jediné „nečeské“ výrobky 
v masném sortimentu byly speciality z dovozu, které se v ČR 
nevyrábějí nebo nemají v ČR alternativu. Smyslem této politi-
ky je kromě podpory domácích zemědělců a zpracovatelského

průmyslu také výrazné zkrácení doby, za kterou maso dopu-
tuje k zákazníkům. Současně se tak omezuje riziko kontami-
nace masa i možnost zhoršení jeho kvality při časově nároč-
nějších převozech. 

Za léta spolupráce s českými dodavateli a producenty 
masa se nám podařilo vybudovat obchodní vztahy založené 
na vzájemné důvěře. Na ní hodláme stavět i do budoucna. 

Vlastní značky 

Zejména v souvislosti s fi nanční krizí vzrostl napříč ma-
loobchodním trhem zájem o privátní značky. Trend posilovat 
tento segment je proto u velkých obchodníků patrný. BIL-
LA dnes prodává tři zavedené privátní značky − Chef Menu, 
Clever a Ja Natürlich!. 

Pod značkou Chef Menu, která pochází z Rakouska, na-
bízíme hotová jídla teplé i studené kuchyně s minimální nut-
nou dobu přípravy pouze 4 až 5 minut. Produkty neobsahují 
umělá sladidla ani konzervační látky a jsou dodávány denně 
čerstvé přímo do prodejen BILLA. Na jejich vývoji se podílejí 
špičkoví kuchaři. 

Koncept privátní značky Clever vznikl v roce 1999 v Ra-
kousku. V tom samém roce se pod touto značkou začaly pro-
dávat první výrobky i v České republice. Jde o široký sortiment 
produktů standardní kvality za diskontní ceny. V současné 
době se prodává asi 370 položek, pocházejících jak z České 
republiky, tak i ze zahraničí. Pokud odběr od českých výrobců 
z různých důvodu není možný, standardně využíváme mož-
nosti naší rozsáhlé evropské sítě a obracíme se na výrobce, 
kteří dodávají požadované produkty pro některou z dalších 
zemí, kde BILLA působí. Produkty z portfolia privátní značky 
Clever jsou pro zákazníky k dispozici za nejvýhodnějších pod-
mínek. Velký důraz je ovšem kladen na kvalitu. Ani výhodná 
prodejní cena nesmí být na její úkor. Všechny výrobky Clever 
jsou minimálně dvakrát ročně testovány a jejich hodnoty jsou 
srovnávány s těmi, které na obalu deklaruje výrobce. 

Koncept Ja! Natürlich! vznikl jako první rakouská vlast-
ní značka bioproduktů. BILLA Rakousko ji zavedla v roce 
1994, s původně 30 výrobky, dnes je jich 650 a značka má na 
trhu s biopotravinami v Rakousku největší podíl. Značka se 
u nás prodává od roku 2005. V současné době jsou produkty 
značky Ja! Natürlich! v Čechách postupně nahrazovány vý-
robky nové privátní značky společnosti BILLA, Naše Bio. 

Ing. Zoltán Csóka, 
REWE GROUP Česká republika

COO BILLA
�

Sortiment masných výrobků v prodejnách BILLA 
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Čech chce vařit 
České pivo, REBEL 
má nového sládka

�  K jakým změnám v technologii výroby piva po Vašem pří-
chodu došlo a jak to poznají spotřebitelé?
Po seznámení s technologií, která je v havlíčkobrod-

ském pivovaru na vysoké úrovni, a po posouzení technolo-
gického postupu jsem změnil časový okamžik chmelení piva. 
Pivo tak vyniká intenzivnější chmelovou vůní. Při tom jsem 
kladl důraz na zachování senzorické charakteristiky piva RE-
BEL, neboť výjimečnost chuti a plnosti piva REBEL se vý-
razně odlišuje od konkurence. Příjemně mě překvapil vztah 
a odpovědnost k práci každého pracovníka pivovaru. Vyrábět 
pivo klasickou technologií otevřeného kvašení a následného 
dokvášení ve sklepích je velmi náročné na disciplínu a kvalifi -
kaci lidí v pivovaře. Myslím si, že v této věci můj předchůdce 
Václav Korda odvedl velký kus práce.
�  Pivovar v posledním půlroce představil dvě novinky. Svá-

teční a Jubilejní speciál. Můžete je stručně představit?
Jedná se o silnější světlá piva, která určitě obohatí míst-

ní trh o pivní speciality. Sváteční speciál je třináctistupňové

světlé pivo, které se poprvé představilo na vánočním trhu 
roku 2008 a mělo se původně vařit při příležitosti vánočních 
a velikonočních svátků. Díky vysokému zájmu se oproti pů-
vodnímu předpokladu bude vařit celoročně. 

Jubilejní speciál přijde na trh v první polovině května 
a jedná se o opravdu silné osmnáctistupňové pivo, které bude-
me vařit pouze jednou do roka při příležitosti výročí pivovaru, 
které havlíčkobrodský pivovar slaví poslední víkend v červnu, 
letos tedy 27. června. Etiketa je věnována havlíčkobrodským 
pivním slavnostem. REBEL slaví narozeniny, kde letos vy-
stoupí například Ewa Farná, ALL X, Walda Gand a další.
�  Od března jste začali vyrábět České pivo, kterému se za-

tím pivovary na Vysočině brání kvůli složitým legislativ-
ním podmínkám. Co znamená vyrábět České pivo? Co je 
třeba splnit?
V havlíčkobrodském pivovaru se vařilo vždy pivo způso-

bem, který je pro České pivo typický. Nejde tedy o technolo-
gické změny či změny receptury, ale o splnění požadavků for-
mální průkaznosti, které při výrobě piva používáme. V každé 
výrobní fázi jsou předepsány určité parametry, jejichž sledo-
vání musí být nad rámec zákonných povinností vedeno. Pro 
nás to znamená pouze jinou metodiku zpracování výkaznic-
tví výroby.

Klasická technologie vaření a kvašení v otevřených ká-
dích je doménou malých a středních pivovarů, které i přes vyš-
ší pracnost a výrobní náklady preferují tradiční výrobu České-
ho piva. Dnešní vývoj konkurenčního prostředí dává tušit, že 
během několika málo let bude v České republice několik ta-
kových pivovarů. Havlíčkobrodský pivovar je jeden z posled-
ních pivovarů u nás, který je stále v českých rukou a patří mezi 
tzv. nezávislé pivovary.
�  Díky otevření sladovny vyrábíte pivo REBEL převážně 

z místních surovin a díky tomu jste uspěli v certifi kaci 
regionální produkt Vysočiny. Proč jste se pro certifi kaci 
rozhodli?
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., je jediným pi-

vovarem na Vysočině, který získal certifi kát Vysočina − regio-
nální produkt. Podmínkou udělení byla skutečnost, že při 
výrobě musí být používány zejména místní suroviny. Díky 
otevření sladovny odebírá pivovar od zemědělců Vysočiny 
více než 1 700 tun sladovnického ječmene ročně. Při certifi -
kaci pivo REBEL získalo maximální počet bodů za výjimeč-
nou kvalitu.

Hlavní smysl takového ocenění pro spotřebitele je sku-
tečnost, že se může lépe orientovat v nabídce velkého množ-
ství značek a vybrat si oblíbené místní pivo. Otevření sladov-
ny má strategický význam i pro budoucnost v tom smyslu, že 
jsme se stali nezávislí na dodávkách od výrobců sladu. Kvali-
tu hlavní suroviny si můžeme hlídat, už u zemědělců může-
me mít jistotu, že vaříme pivo REBEL z toho nejkvalitnější-
ho ječmene.
�  V současné době jsou vidět lahve REBEL s novou etike-

tou, co vedlo pivovar ke změně?
Vedle doplnění etikety o zeměpisnou ochranu České 

pivo či ochrannou známku Vysočina – regionální produkt 
jsme se rozhodli pro zcela jiný design a materiál etikety. Hlav-
ním cílem této změny je odlišení od tzv. privátních značek, 
tedy velmi levných piv, kde je cena pro spotřebitele možná 
velmi lákavá, ale vyrobit pivo tradiční technologií za takovou 
cenu prostě nelze. Pivo REBEL patří druhým rokem k nejo-
ceňovanějším pivům v České republice a tomu musí odpoví-
dat kvalita a zpracování etikety. Překvapilo mě, jak důsledně 
se v havlíčkobrodském pivovaru buduje image regionálního 
výrobku s TOP kvalitou, toto je další krok k posílení vnímání 
značky REBEL jako výjimečného piva.  Redakce

�

SLÁDEK LIBOR ČECH

Nový sládek Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a. s., po-
chází ze severní Čech a jeho profesní život je spojený s čes-

kým pivovarnictvím, kde začal pracovat v roce 1990 v pivovaru 
Louny jako pracovník ve výrobě piva. Postupně se přes četaře 
spilky a ležáckého sklepa a podsládka vypracoval až na pozici 
sládka a ředitele pivovaru Krásné Březno v Ústí nad Labem. 

Má zkušenosti jak z malých pivovarů, tak nadnárodních 
společností, kde pracoval naposledy pro společnost Heineken. 
„Má poslední činnost začala být více úředničina než práce s pi-
vem, a proto jsem se rozhodl pro změnu. Přišla nabídka z Bro-
du a já jsem za ni rád,“ uvádí ke svému příchodu na Vysočinu 
Libor Čech.
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Zelený pruh 1560/99, 140 02 P r a h a  4
Tel.: 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658

E-mail: agral@agral.cz

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

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

DOPORUČUJEME
REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,

návazně na realizované legislativní změny.

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

potravin,
�    profesní uplatnění v potravinářském průmyslu,

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

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

Ing. František Kruntorád, CSc.
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www.miltra.czwww .cz

Mlékárna MILTRA B s. r. o.
je jediným výrobcem tohoto druhu eidamského sýru v ČR. Tyto 
produkty jsou bez konzervantů, a přirozeně bezlepkové. Kvalita je 
potvrzena udělením značky Klasa na celou kolekci výrobků. Spo-
lečnost nyní přichází na trh s novým typem obalů plátkových sýrů, 
umožňující lepší identifikaci výrobků na trhu s plátkovými sýry.

Eidamské salámové polotvrdé sýry

MILTRA B s. r. o. 
se staronovými 

výrobky
Již více jak sto let je známo, že v Městečku Trnávce, 

které je nedaleko Moravské Třebové, vyrábí místní 
mlékárna znamenité sýry a mléčné produkty té nejvyš-
ší kvality. Certifi káty a kvalita zboží ohodnocena znač-
kou KLASA zavazují nejen nové většinové vlastníky,
společnost Genoservis - mléko s. r. o, ale celý kolektiv více 
než 180 pracovníků.

V současné době, době, která nepřeje rozvoji mlékáren-
ské výroby s ohledem na přístup některých podnikatelských 
subjektů v této oblasti, se společnost Miltra B vrací ve své pro-
dukci k osvědčeným a stále žádaným výrobkům, a to tvaroho-
vým krémům, které se objeví na pultech vybraných obchodů 
k 1. 6. 2009. Přednostně tento výrobek ochutnají děti ve ško-
lách, které se zúčastnily soutěže o pojmenování nových vý-
robků společnosti. 

Této soutěže se zúčastnilo 237 dětí a vítězný návrh je od 
Lenky Žvátorové z III. A ze ZŠ Palackého v Moravské Třebo-
vé, a ten zní MILTRÁČEK.

MILTRÁČEK se bude vyrábět ve třech provedeních, a to 
jahoda, vanilka a čokoláda, je připravena i nová sada balení 
výrobků a všichni, kteří rádi mlsají, se mají na co těšit už od 
1. 6. 2009.

Všechny děti, které se podílely na výběru jména pro nový 
výrobek, obdrží malé pozornosti od společnosti MILTRA B 
a zároveň na MDD 1. 6. 2009 jej dostanou zdarma do svých 
školních jídelen.

V rámci nového přístupu k zákazníkovi naše společnost 
ve spolupráci s reklamní agenturou připravuje a stále vyvíjí 
nové obaly jak samotného výrobku, tak i transportní krabi-
ce, které by ušetřily námahu obsluhujícímu personálu v ob-
chodních řetězcích i v malých provozovnách. V té souvislosti 
si společnost MILTRA B u svého mateřského závodu otevře-
la novou prodejnu svých výrobků, ale i přikoupeného zboží, 
mlékárenské výroby, takže zákazník obdrží veškerý dostup-
ný sortiment za poměrně nižší ceny než v jiných obchodních 
společnostech.

Snahou každého výrobce je kvalitně a co možná nej-
levněji vyrobit a výhodně svůj výrobek prodat. V rámci této 
úvahy je připravena řada doprovodných aktivit, ať už u spor-
tovních či společenských akcí, kde se společnost prezentu-
je svými výrobky a částečně i sponzoruje místní sportovní 
a společenská sdružení. Dále vedení společnosti připravuje 
na podzim letošního roku velkou akci, o které dáme včas vě-
dět široké veřejnosti.

Dále nám ještě zbývá vybrat jméno pro našeho masko-
ta.

Proto rádi uvítáme, když nám čtenáři tohoto časopisu 
pomohou a vyberou našemu maskotovi, kterého máme na 
našich etiketách, nové jméno. Rádi uvítáme každý námět na 
našich webových stránkách a dovedeme jej i ocenit.

Za vedení společnosti MILTRA B s. r. o. Městečko Trnávka
Dr. Jaromír Typovský a Ing. Tomáš Juřica  

�
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Bezpe né a kvalitní potraviny
díky certifikaci GLOBALGAP
Certifikace podle mezinárodního standardu GLOBALGAP potvrzuje dodržování zásad 
správné zem d lské praxe nap . v produkci ovoce, zeleniny, masa nebo ryb. Certifikát 
GLOBALGAP producent m usnad uje p ístup na trh s bezpe nými a kvalitními 
potravinami ve více než 80 zemích.

Bureau Veritas je celosv tov  uznávaným expertem v oblasti certifikace zem d lských 
a potraviná ských spole ností. Vedle standardu GLOBALGAP nabízíme další certifika ní 
služby pro producenty, zpracovatele, prodejce, dovozce a vývozce potravin. Mezi 
nejrozší en jší pat í certifikace standard  BRC, IFS, ISO 22000, HACCP, ISO 9001 nebo 
ISO 14001.

Bureau Veritas Certification 
Czech Republic, s.r.o.
Olbrachtova 1
140 02 Praha 4
Tel. : +420 210 088 211
Fax : +420 210 088 291

www.bureauveritas.cz
certification@bureauveritas.cz

MAKRO poskytuje
nejširší výběr
kvalitních ryb
Nabízíme Vám více než 
300 druhů chlazených ryb 
pocházejících z oblastí 
od jižních Čech až po Indonésii.

2683_MAKRO-AD-Ryby_180x128.indd   1 27.4.2009   16:29:29
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„Krize nekrize, 
bezpečnost 
a zdravotní 

nezávadnost je 
v potravinářství to 

nejdůležitější“
říká Ing. Marcel Skála, Ph.D., výkonný ředitel společnosti
Bureau Veritas Certifi cation Czech Republic, s. r. o., která je 
lídrem na trhu certifi kačních služeb pro potravinářský průmy-
sl. Společnost je součástí celosvětové skupiny Bureau Veritas, 
která na poli kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti půso-
bí již od roku 1828. V současné době tvoří globální síť Bureau 
Veritas 900 kanceláří a laboratoří ve 140 zemích světa a přes
40 tisíc jejích zaměstnanců poskytuje služby pro více než 370 
tisíc klientů. 

�  Jaké výhody pro Vaše zákazníky představuje tento glo-
bální rozměr skupiny Bureau Veritas?
Bureau Veritas je společnost s bohatou historií a celo-

světovým renomé, což jejím certifi kátům dodává značnou dů-
věryhodnost. Pro klienta, který má exportní aktivity, to zvyšu-
je pravděpodobnost, že jeho zákazník bude spokojený a bude 
certifi kátu věřit. Navíc Bureau Veritas je jako jedna z mála 
mezinárodních certifi kačních společností akreditovaná i tady 

v České republice. Toto lokální zaměření je opodstatněné ze-
jména v oborech, mezi které patří i potravinářství. Zde je vel-
mi důležité, aby vydaný certifi kát byl registrovaný v České re-
publice. Bureau Veritas Certifi cation dnes disponuje asi 37 
akreditacemi, což nás celosvětově řadí na špičku mezi kon-
kurencí.

�  Z čeho pramení Vaše vedoucí postavení v certifi kačních 
službách pro potravinářský průmysl?
Nejprve mi dovolte říci, že Bureau Veritas patří mezi nej-

významnější světové hráče ve všech svých hlavních oblastech 
činnosti, kterými jsou služby pro lodní průmysl a průmysl, 
periodické kontrolní služby, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci a životní prostředí, stavebnictví, certifi kace, spotřební 
zboží a služby pro vládní sektor a mezinárodní obchod. Ale 
jen v některých z uvedených oblastí jsme světovou jedničkou. 
Jsou to služby pro stavební průmysl, kontroly hraček a certi-
fi kace. 

Také v certifi kačních službách pro potravinářský prů-
mysl je Bureau Veritas nejsilnější v České republice a před-
ní pozici v tomto oboru zaujímá i celosvětově. Zkušenos-
ti s certifi kací v tzv. oblasti „agrifood“ máme již od počátku 
našeho působení v ČR. A například díky akvizici společnosti
Inspekta v roce 2004 jsme získali hned dvě laboratoře, jed-
nu zaměřenou na komodity zemědělské prvovýroby a druhou 
na mikrobiologické rozbory, což pro nás dodnes představuje 
velký náskok před konkurencí. Pomáhají nám také celosvěto-
vé zkušenosti Bureau Veritas, kdy mezi globální klienty sku-
piny, nejen na certifi kaci, patří např. Sodexo, Eurest, Nestlé 
a další. 

Významnou roli na domácím potravinářském trhu hra-
jeme nejen v certifi kaci, ale také v dalších službách. Například 
naše Divize periodických kontrolních služeb, která poskytuje 
komplexní služby na úseku revizí a zkoušek technických zaří-
zení, bezpečnosti práce a požární ochrany, je díky velkým kli-
entům jako Plzeňský Prazdroj, United Bakeries nebo Sodexo 
nejsilnější právě v zemědělsko-potravinářském sektoru.

�  Jaké certifi kační služby pro potravinářské společnosti 
tedy nabízíte?
Portfolio našich certifi kačních služeb pro potravinář-

ský sektor je poměrně široké a zahrnuje jak tradiční schéma 
řízení kvality jako např. ISO 9001, tak specifi cké produkty 
jako např. systém kritických bodů HACCP. Sem patří také po-
měrně nová norma ISO 22000, která celosvětově harmoni-
zuje požadavky na systém kritických bodů. Určitě není bez 
zajímavosti, že právě na vzniku této normy se společnost Bu-
reau Veritas aktivně podílela, což také dodnes přispívá k naší 
mimořádně silné pozici v oblasti bezpečnosti a zdravotní ne-
závadnosti potravin. V neposlední řadě potravinářským kli-
entům nabízíme také obecnější certifi kační schémata zamě-
řená na životní prostředí a bezpečnost práce, tj. ISO 14001 
a OHSAS.

�  O jaké certifi kace mají dnes zákazníci největší zájem?
Mezi nejrozšířenější certifi kace v potravinářství patří 

právě systémy ISO 9001 a HACCP. Přičemž je důležité si uvě-
domit, že tyto dvě normy nejsou vzájemně zastupitelné, jed-
na druhou naopak doplňuje. Proto je vhodné mít zavedeny 
normy obě. Základní rozdíl mezi nimi je v tom, že HACCP je 
zaměřen na bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin, ni-
koli na systém kvality v tom nejširším slova smyslu jako ISO 
9001. HACCP pracuje s tzv. systémem kritických bodů, kte-
ré se hodnotí na místě při auditu. Kritické body si organiza-
ce stanoví sama podle určitých kritérií vycházejících z vlastní 
činnosti organizace. Kritické body musí mít ze zákona nasta-
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veny každá fi rma, která se pohybuje v potravinářství. Jejich 
kontrolou se pak zabývají státní dozorové orgány. Následná 
certifi kace HACCP, kterou provádějí akreditované certifi kač-
ní organizace, je dobrovolná, tak jako jakákoli jiná certifi kace. 
Pro fi rmy však certifi kace zavedeného systému vždy zname-
ná významné podtržení důvěryhodnosti. A v potravinářství je 
zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin to nejdůležitěj-
ší, co fi rma může deklarovat. To se týká celého potravinového 
řetězce od prvovýrobců přes logistiku potravin, zpracovatele, 
jejich dodavatele až po prodejce nebo stravovací služby.

�  Jak se k certifi kacím staví maloobchodní řetězce a jaké 
certifi kace vyžadují od svých dodavatelů?
Snahou řetězců je udržet si kontrolu nejen nad vlastní 

kvalitou prodávaných potravin, ale nad všemi články dodava-
telského řetězce. Nejrozšířenějším nástrojem této kontroly je 
aplikace skupin norem IFS a BRC. Některé řetězce si dokonce 
stanovují požadavky ve svých vlastních standardech. Všech-
ny tyto standardy jsou si však v podstatě velmi blízké a zahr-
nují nejen požadavky na kontrolu potravinářského zboží, ale 
také požadavky na všechny ostatní procesy v dodavatelském 
řetězci. Proto jsou zde důležité také normy jako IFS Logistic 
či BRC – Packaging a BRC – Storage and Distribution, které 
se vztahují na přepravu a skladování potravinářských komo-
dit. A v neposlední řadě řetězce vyžadují také kontrolu prodá-
vaného spotřebního zboží. Standardem, který tuto kontrolu 
zajišťuje, je např. BRC – Consumer Product. V České repub-
lice se jedná o poměrně nový standard a Bureau Veritas bude 
první certifi kační organizací, která ho zde bude moci již letos 
na jaře zákazníkům nabídnout. 

�  Jaké další novinky z oblasti certifi kace svým zákazní-
kům v potravinářství letos přinášíte?
Bureau Veritas Certifi cation se i v České republice může 

dlouhodobě chlubit tím, že udává trendy v oblasti certifi kace. 
Konkrétně v potravinářství jsme zde například udíleli první 
akreditované certifi káty BRC, ISO 22000 i HACCP. Naši ve-
doucí auditoři pracují v mezinárodních technických komisích 
na tvorbě nových standardů, velkým organizacím pomáháme 
připravovat tzv. self-check systémy, které potom pro ně mů-
žeme jako třetí strana také nezávisle ověřovat. Poslední no-
vinkou, kterou přinášíme na český potravinářský trh, je certi-
fi kace standardu GlobalGap, který je zaměřen na dodržování 
zásad správné zemědělské praxe např. v produkci ovoce, ze-
leniny, masa nebo ryb. Certifi kát GlobalGap domácím produ-
centům usnadní přístup na trh s bezpečnými a kvalitními po-
travinami ve více než 80 zemích světa.

�  Jak vnímáte současnou všudypřítomnou fi nanční a hos-
podářskou krizi u Vašich klientů z řad potravinářských 
společností?
Obecně platí, že potravinářský průmysl patří mezi nej-

stabilnější sektory. Je to dané charakterem spotřeby, kdy se 
jedná o klasické rychloobrátkové zboží, jehož spotřebu nejde 
– na rozdíl třeba od automobilů – zásadně odložit nebo úpl-
ně zrušit. Ve srovnání s jinými obory zmíněná krize postihuje 
naše zákazníky z potravinářství výrazně méně než zákazní-
ky jiné.

Díky skutečnosti, že poskytujeme služby klientům prak-
ticky ve všech sektorech ekonomiky, vidíme, jak těžko se se 
současnou situací vyrovnávají zejména malé fi rmy. Mimo po-
travinářský sektor už nejedna z nich sáhla v rámci úsporných 
opatření také na rozpočet pro řízení kvality, pokud svoji čin-
nost neukončila úplně. 

Na druhou stranu se nám ale daří uzavírat spolupráci 
s novými a velkými klienty, a to nejen v ČR, ale i celosvětově. 

Ke konci loňského roku dosáhla skupina Bureau Veritas ce-
losvětově obratu přes 2,5 miliardy eur, což představuje me-
ziroční nárůst o 23 %. Růst, i když v mírnějším tempu, jsme 
si naplánovali také na rok 2009, a alespoň za naši českou po-
bočku mohu prozradit, že výsledky za 1. čtvrtletí dokonce 
překonaly naše očekávání. To nás vede k přesvědčení, že zá-
jem zákazníků o kvalitu a její certifi kaci nestojí a nepadá s ak-
tualitami z fi nančních trhů. 

�  Kam směřují trendy nejen potravinářské certifi kace? 
V potravinářském sektoru je certifi kace vnímána jako 

něco, bez čeho už dodavatelé nemohou fungovat. Pokud jde 
o oblast bezpečnosti potravin, tak pro každou potravinářskou 
fi rmu byl vždy HACCP samozřejmostí, a teď už se pomalu stá-
vá samozřejmostí i to, že si tento systém nechají certifi kovat. 
A týká se to fi rem všech velikostí a zaměření. Potravinářská 
certifi kace už dávno není jen doménou velkých nebo meziná-
rodních fi rem. Navíc potravinářství, podobně jako třeba au-
tomobily, funguje na principu dodavatelských řetězců. A po-
kud koncový článek bude nadále tlačit na ty články, které jsou 
před ním, tak certifi kace zůstane nutností k uspokojení poža-
davků klíčového partnera.

Na druhou stranu jsou zde obory, kde se certifi kace za-
tím tolik neprosazují. Obecným trendem však je, že certifi ka-
ce se rozšiřují ze sféry výrobní do sféry nevýrobní, např. do 
nemocnic, škol, kanceláří architektů, překladatelských agen-
tur apod. Před deseti lety vůbec nikdo neuvažoval, že by tyto 
organizace vůbec mohly aspirovat na certifi kaci, a dnes už 
nevýrobní sféra požaduje certifi kace poměrně často.

�  Jaká je budoucnost tohoto oboru?
Dnes už zákazníci od certifi kačních fi rem očekávají ne-

jen certifi kát, ale také nějakou přidanou hodnotu např. v po-
době erudovaného auditora s interdisciplinárními zkušenost-
mi např. v rámci potravinového řetězce. Zákazníci vyžadují, 
aby jim audit přinesl opravdové zlepšení, aby to neskončilo 
vyvěšením nějakého diplomu na zeď. Audit je pro potravináře 
něčím, co jim pomáhá řídit bezpečnost potravin. Bezpečnost 
a zdravotní nezávadnost je v potravinářství to nejdůležitější. 
Všechny alimentární problémy a recally jsou pak hodně dra-
hé, v krajním případě může jít i o ohrožení lidských životů. 
A služby Bureau Veritas jsou zde právě proto, aby fi rmám po-
máhaly podobným situacím předcházet. Bezpečná potravina 
je to, co od nás všech spotřebitel očekává.

Redakce

�
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O KROK
PŘED OSTATNÍMI!

B U B N O V É M O T O R Y I N T E R R O L L

Maso je cenná komodita a logistika
čerstvě poražených produktů musí fun-
govat s nekompromisní dokonalostí.
Bourání, porcování, zpracování a
distribuce musí probíhat profesionálně,
rychle a hygienicky.
Na personál i na stroje jsou kladeny
vysoké požadavky a je tedy nezbytné
používat zařízení, na které se lze sto-
procentně spolehnout. Bubnové motory
Interroll tyto požadavky splňují.
Nabízíme:
• rychlou dodávku a snadnou montáž,
• hygienické konstrukční provedení
z nerezavějící oceli,

• zcela uzavřené provedení, do
kterého nemohou proniknout
znečišťující látky zvenčí,

• zařízení vhodné pro vysokotlaké
čištění a čištění parou,

• zařízení bezpečné pro použití
v potravinářství s krytím IP66/67,

• pozáruční servis a podpora,
• dlouhou životnost díky prvotřídní
kvalitě,

• pogumování pro potravinářský
průmysl (certifikace FDA),

• provedení i pro modulární
plastové pásy

Interroll CZ, s.r.o. · Na Řádku 7/3172 · CZ - 690 02 Břeclav
Telefon +420 519 330 210 · cz - sales@interroll.com · www.interroll.com
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Pražené ochucené 
oříšky z Aliky
Ing. JANA KREMLOVÁ, ALIKA a. s.

Akciová společnost ALIKA se sídlem v Čelčicích u Prostě-
jova je předním výrobcem a distributorem a exportérem 

pražených ochucených oříšků.
Pod značkou AR Rashid s charakteristickou postavič-

kou rozesmátého džina dodává solené arašídy, mandle, kešu, 
pistácie a macadamové oříšky. Výrobky vynikají vysokou 
úrovní kvality surovin a špičkovým designem obalů. Zákaz-
níci si je mohou zakoupit téměř v celé tržní síti.

Druhou, v současnosti nejprodávanější značkou je znač-
ka arašídů KK, která reprezentuje kolekci výrobků jemně so-
lených pražených čínských arašídů s nezaměnitelnou konsi-
stencí a chutí. Tyto výrobky mají i cenově náročnější balení, 
jako jsou vakuově balené sáčky nebo plechovky. Jejich výho-
dou je udržení kvality arašídů delší dobu a zákazníkům po-
skytuje možnost delší doby minimální trvanlivosti.

Pro spořivější zákazníky je určena řada výrobků Van Al-
merk, která je cenově výhodná a kvalitou odpovídá běžnému 
standardu na trhu.

Pro příznivce zdravé výživy jsou vyráběny výrobky řady 
Dr. Rashid, která nabízí především oříšky, semínka a suše-
né ovoce v naturální podobě nebo i BIO pražené oříšky nebo 
semena. Poslední, nejmladší výrobkovou řadou jsou různé 
slané nebo pikantní pochutiny pod značkou Arado. Na trhu 
se úspěšně prosazují slané tyčinky, popcorn do mikrovlnné 
trouby, slané brambůrky a šunkové snacky.

Snahou společnosti ALIKA je nabídnout odběratelům 
široké portfolio výrobků, neboť zajištěním kumulovaných od-
běrů se výrazně snižují přepravní náklady a společnost pak 
může nabídnout výrobky v rozumné ceně. O zajištění prodeje 
se stará tým zkušených obchodních zástupců, kteří pravidel-
ně navštěvují zákazníky, na místě řeší reklamace a představu-
jí novinky. Pomáhají také se zavedením novinek až ke konco-
vým obchodníkům − jejich práce nekončí na velkoobchodu.

ALIKA má část své výroby připravenou také na splně-
ní požadavků pro zákazníky, kteří potřebují různě upravené 
ořechy do svých výrobků – pražení ořechů horkým vzduchem 
a následné drcení, sekání, kalibrování, plátkování apod. Tyto 
výrobky jsou použity v pekárnách, cukrárnách u výrobců 
zmrzlin, čokolád apod. Vzhledem k tomu, že tito odběratelé 
mají většinou své vlastní požadavky, není výjimkou, že se pro 
jednotlivé zákazníky vyrábí jedinečný výrobek s přesně defi -
novanou specifi kací.

Ve spolupráci vlastního marketinkového oddělení s re-
klamními agenturami zajišťuje společnost ALIKA také ročně 
několik promoakcí pro jiné výrobce. Tak mají oříšky obal s de-
signem piva nebo jiného nápoje, ke kterému jsou podávány. 
Propojením s fl exibilní tiskárnou je ALIKA schopna zajistit 
a realizovat výrobu v poměrně malém počtu kusů v příznivé 
ceně. Tyto akce se úspěšně realizují i v exportním prodeji.

Akciová společnost ALIKA je českou rodinnou fi rmou, 
jejíž konkurenční výhodou na trhu je vyrovnaná kvalita vý-
robků, fl exibilita výroby a skvělý kolektiv zaměstnanců. Zdra-
votní nezávadnost výrobků je přísně sledována podle pravi-
del Evropské unie a systém kvality je garantován certifi kátem 
BRC a IFS, který byl začátkem dubna opět obhájen s vynika-
jícím hodnocením. 

 �
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Nebojme se tuků, 
aneb tuky a oleje 
v potravinářském 

průmyslu

ING. JAN TŮMA,
AARHUSKARLSHAMN CZECH REPUBLIC, s. r. o.

Tuky a oleje, jiným názvem také lipidy, tvoří širokou sku-
pinu sloučenin velmi důležitou a nezbytnou pro výživu 

a zdravý vývoj člověka. Stále platí, že by ve výživě člověka 
měly být základní složky, tedy bílkoviny, tuky a sacharidy, za-
stoupeny v poměru 1 : 1 : 4. To znamená 1/6 tuky a oleje.

Snad nejjednoduší defi nice tuků a olejů – jsou to estery 
vyšších mastných kyselin a glycerolu. V přírodních i rafi nova-
ných tucích se vyskytují ještě tzv. doprovodné látky, které jsou 
zdraví prospěšné. To mohou být např. vitaminy, steroly, fos-
folipidy, barviva (karotenoidy), antioxidanty atd.

Jenom pro zajímavost − lipidy se dají podle chemické-
ho složení klasifi kovat a dělit např. jako homolipidy, heteroli-
pidy a komplexní lipidy, další klasifi kace je na polární a neu-
trální lipidy atd. Tato dělení se však v potravinářské praxi ne-
používají.

Chemický vzorec tuků, olejů je následující (Obr. 1):

CH2 – O – CO – R1

CH   – O – CO – R2

CH2 – O – CO – R3

R1, R2, R3 = zbytky mastných kyselin

Obr. 1    Vzorec triacylglycerolu

Tuky a oleje jsou tedy směsí triacylglycerolů a doprovod-
ných látek, a to jak tuky rostlinné, tak i živočišné. Až potud 
žádný rozdíl mezi rostlinnými a živočišnými tuky, chemicky 
stejné látky. Jak vidno ani v případě rostlinných, ani živočiš-
ných tuků a olejů se nejedná o „umělé“, „alternativní“ či snad 
„analogovou“ látku nebo přísadu, jak je někdy použití rostlin-
ných tuků v některých aplikacích potravinářského průmyslu 
mylně označováno. To, že tuky a oleje mají rozdílné vlastnos-
ti, a to jak mezi rostlinnými tak i živočišnými tuky a oleji, je 
dáno především složením mastných kyselin a modifi kací.

Mastné kyseliny jsou karboxylové kyseliny s počtem uh-
líkových atomů od 4 do 24 v živočišných a od 12 do 18 v rost-
linných tucích a olejích. Např. kyselina palmitová, stearová 
a olejová jsou zatoupeny jak v rostlinných, tak i živočišných 
tucích.

Složení mastných kyselin má vliv nejen na výživu, ale 
také na konzistenci fi nálních výrobků, v kterých se tuky pou-
žívají. Obecně lze říci, že mastné kyseliny s vyšším počtem uh-
líků v molekule mají vyšší bod tání. Obráceně platí, čím více 
dvojných a trojných vazeb v molekule, tím nižšší bod tání. Jak 
bylo řečeno, konzistence tuků a olejů závisí na složení mast-
ných kyselin, proto např. čistý palmový tuk bez úprav je ob-
vykle za laboratorní teploty v pevném stavu a čistý řepkový ve 
stavu kapalném. A to je hlavní důvod dalších úprav nebo mo-
difi kací takřka výlučně rostlinných tuků a olejů, které násle-
dují po rafi naci. Živočišné tuky se většinou dále neupravují, 
na druhou stranu jejich použití není tak bohaté a univerzální 
jako v případě rostlinných tuků. 

Mastné kyseliny lze mimo jiné dělit také podle druhu vazeb:
– nasycené – obsahují pouze jednoduché vazby
– mononenasycené – obsahující jednu dvojnou vazbu
–  polynenasycené − obsahující jednu nebo více dvojných 

(nebo trojných) vazeb

Modifi kace tuků a olejů může být fyzikální a chemic-
ká. Pod pojmem fyzikální modifi kace rozumíme frakcionaci. 
Dochází k rozdělení směsi triacylglycerolů (tuku) na frakce 
s různými pevnými podíly, a tedy i bodem tání, aniž by došlo 
k chemické změně molekuly triacylglycerolu. Mezi chemic-
ké modifi kace řadíme interesterifi kaci, a to jak chemickou 
tak i enzymovou, a v neposlední řadě hydrogenaci neboli ztu-
žování. Právě při ztužování dochází k nasycování nenasyce-
ných vazeb (dvojných, trojných) vodíkem za použití různých 
katalyzátorů. Hydrogenace může být úplná, to znamená, že 
ze všech nenasycených vazeb vzniknou nasycené, tedy jed-
noduché vazby a takový produkt nemůže a ani neobsahuje 
trans nenasycené mastné kyseliny. Velmi zjednodušeně řeče-
no, existují reakční podmínky a to mluvíme o částečné nebo-
li parciální hydrogenaci, kdy pouze část nenasycených vazeb 
je nasycena. Parciální hydrogenace je doprovázena poloho-
vou izomerií a vznikem energeticky výhodnější polohy trans. 
Všechny rostlinné tuky se v přírodě vyskytují ve formě cis. 
Forma trans prakticky vzniká průmyslově pouze při vysokých 
teplotách při rafi naci (řádově jde o desetiny procent) a při 
částečné hydrogenaci.

Živočišné tuky jako mléčný, vepřové sádlo, hovězí lůj 
také obsahují trans mastné kyseliny. To proto, že v orga-
nismech živočichů (hospodářských zvířat) dochází taktéž 
k hydrogenaci, mluvíme o tzv. biohydrogenaci, která je ka-
talyzovaná bakterií Butyrivibrio fi brisolvents. Na obranu je 
třeba říci, že vzniká mimo jiné velmi důležitá trans kyseli-
na vakcenová C18:1 t11, ale stejně jako při průmyslové vý-
robě ostatní trans mastné kyseliny, např. kyselina elaidová 
C 18:1 t9.

Studie dokazují, že trans mastné kyseliny, stejně tak na-
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sycené mastné kyseliny, se obtížněji odbourávají a mohou 
přispívat ke kardiovaskulárním onemocněním ovlivněním 
obsahu LDL v krevním séru (tabulka).

Tabulka:    Ukázka, jak složení tuků a olejů může
ovlivnit LDL a HDL v krevní plazmě

Mastné kyseliny HDL LDL
Nasycené (C12:0–C16:0) + +
Nasycené (<C12:0–C18:0) 0 0
C18:1 trans konfi gurace − +
Mononenasycené C18 cis konfi guraci + −
Polynenasycené 0,+ −

Pozn.:  + zvyšuje         − snižuje           0 bez vlivu

Nasycené mastné kyseliny v neupravených rostlinných 
tucích se vyskytují ve velmi širokém intervalu koncentrací od 
cca 90% v kokosovém tuku až po cca 5 až 10% v řepkovém 
oleji. Pro zajímavost kakaové máslo se pohybuje s obsahem 
nasycených mastných kyselin 58−65 % nad průměrem. Po-
dobně je tomu u živočišných tuků. Hovězí lůj obsah nasyce-
ných mastných kyselin 47−86 %, mléčný tuk 53−72 %.

Tuky a oleje rostlinné i živočišné jsou nejen bohatým 
zdrojem energie (3700 kJ/100 g) v porovnání s bílkovina-
mi a sacharidy dvakrát vyšší, ale jsou také zdrojem esenci-
álních mastných kyselin. Mezi tyto mastné kyseliny řadíme 
kyselinu linolovou (C18:2) patřící mezi tzv. ω-6 a kyselinu 
α-linolenovou (C18:3) patřící mezi tzv. ω-3. Tyto mastné ky-
seliny lidský organizmus nedovede syntetizovat, mají však 
velmi důležitou funkci. V lidském těle se prodlouží o 2, resp. 6 
atomů uhlíku a dojde ke vzniku dalších dvojných vazeb. Tyto 
vyšší esenciální mastné kyseliny jsou prekurzory biologic-
ky aktivních látek a podílejí se na stavbě biologických mem-
brán.

Typickým bohatým zdrojem ω-3 mastných kyselin jsou 

řepkový a sójový olej. Z živočišných tuků stojí za zmínku snad 
pouze rybí tuk s obsahem kyselin eikosapentaenové (EPA) 
a dokosahexaenové (DHA). Ostaní živočišné tuky obsahují 
ω-3 mastné kyseliny řádově max. v jednotkách procent.

Se zdroji C18:2 ω-6 mastných kyselin je situace o pozná-
ní jednodušší jak v oblasti rostlinných (slunečnicový, řepkový 
olej) tuků, tak i živočišných (vepřové sádlo).

Velmi zajímavé jsou obsahy sterolů v rostlinných i ži-
vočišných tucích. Zatímco v živočišných tucích se vyskytuje 
vlastně pouze cholesterol, o jehož pozitivních i negativních 
vlivech na lidský organizmus existuje mnoho informací, 
rostlinné tuky a oleje obsahují pouze malé koncentrace cho-
lesterolu. Jsou však zdroji rostlinných sterolů (fytosterolů). 
Ty se v současné době využívají v tzv. funkčních potravinách. 
Mají schopnost snižovat vstřebávání cholesterolu do krev-
ního oběhu. Studie potvrdili, že rostlinné steroly inhibují 
vstřebávání cholesterolu z tenkého střeva. Konzumací tako-
vých potravin dochází ke snížení LDL cholesterolu a celko-
vého cholesterolu v krevním oběhu, zatímco hladina frakce 
HDL se nemění.

Snahou tohoto článku je přiblížit problematiku tuků po-
užívaných v potravinářském průmyslu a poukázat na nekom-
petentnost některých médií při zveřejňování informací týka-
jící se tuků, zvláště pak rostlinných. Chtěli jsme ukázat, že 
chemicky se jedná o stejné látky, které se liší pouze složením 
mastných kyselin a doprovodných látek, že rostlinný tuk není 
něco umělého „syntetického“, ale je důležitou komponentou 
lidské stravy. Z této krátké informace vyplývá, že nelze jedno-
značně určit, že v některých aplikacích se musí používat pou-
ze živočišný tuk nebo rostlinný tuk jenom proto, že je to při-
rozené.

Záleží nejen na složení použitého tuku, ale také na kva-
litě. Např. při použití rostlinného tuku v mléčných výrobcích 
musí tuk splňovat řadu přísných kvalitativních (včetně sen-
zorických) kritérií, aby byla zaručena kvalita fi nálního výrob-
ku.  �

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

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

P

”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 )

A h K l h C h R bli l

  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

cccchhhhhhhooooooiiccceeee ffoorr vvvaaaaaallllllluuuuuuuu
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Tuků
se nebojíme

Ing. OLDŘICH OBERMAIER,
ČESKÝ KOMITÉT

MEZINÁRODNÍ MLÉKAŘSKÉ
ASOCIACE (IDF)

Není nic nového ani objevného v tvrzení, že máme konzu-
movat živočišné i rostlinné tuky, protože živočišné (más-

lo) obsahují krátké dobře stravitelné mastné kyseliny a mají 
výbornou chuť, zatímco rostlinné neobsahují cholesterol 
a naopak mají nenasycené mastné kyseliny. Doporučení pro 

výživu říká, že máme konzumovat třetinu živočišných a dvě 
třetiny rostlinných tuků (říká také, abychom udržovali v rov-
nováze příjem a výdej energie).

Míchat tedy v potravinách rostlinné a živočišné tuky 
není nic špatného – lze tím dosáhnout z hlediska výživy vhod-
nějšího složení tuku a často i nižších nákladů na suroviny.

Také to tak děláme v řadě potravin, i mlékárenských vý-
robků. Jak vyplývá z článků ing. Tůmy, někteří výrobci tuků 
mohou dosáhnout velmi dobrých výsledků a dodávat to, co 
výrobce potravin potřebuje. Výrobky se směsným tukem 
existují a budou existovat, dokud si je zákazníci budou přát. 
Budou existovat vedle klasických mléčných výrobků, které 
budou obsahovat jen mléčný tuk. Nestávám se přímluvcem 
za preference výrobků se směsným tukem, ale nic proti nim 
nemám – je to další krok ve vývoji potravinářských výrob-
ků. 

Zlobí mě ovšem v této souvislosti všem známá kampaň 
o falšování výrobků (kterého se někdy leckdo dopouští), ale 
v diskutovaných případech o to nejde.

Podívejte se na několik příkladů z hypermarketů: Ozna-
čení Výrobek z rostlinného tuku neodpovídá přece skuteč-
nosti: v daném případě se jedná o tavený sýr, do něhož je při-
dán rostlinný tuk, to není jen z rostlinného tuku. Označení 
alternativa k mléčnému výrobku je také zavádějící – alternati-
va nabízí něco odlišného od mlékárenského výrobku a tady se 
jedná opět o tavený sýr, ke kterému byl přidán rostlinný tuk. 
Buďme přesní, i když chceme být k něčemu kritičtí.

A hájím právo zákazníka vybrat si, co chce. Kampa-
ní proti používání směsných tuků, jejichž zdravotní aspekty 
jinde vychvalujeme, děláme zdravé výživě tu... ano, medvědí 
službu. �

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

Vycházejí každé dva měsíce 

www.agral.cz

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

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

poměrně vysoký počet. 
� Řeznicko/uzenářské noviny 

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

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

tak i významných skutečností v oboru 
zpracovatelů masa. 
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Pfiíjemné léto s novinkami PT servisu

Mlékárenským a masným závodům   
nabízíme

předvedení přístroje, případně
i jeho zapůjčení v období září–listopad  

Kontaktujte nás!

FoodScan Lab pro laboratorní 
použití

FoodScan Pro pro použití 
přímo ve výrobním procesu 

Přístroj předvedeme na 11. semináři
8 a 9. září, Hotel Skalský Dvůr

Aktuální trendy ve výrobě, zpracování, prodeji 
masa a masných výrobků. 

MILCOM servis, a. s, Hostivařská 56, Praha 10
www.milcom.cz

kadlec@milcom.cz             peterkova@milcom.cz
603 556 515      274 016 140, 143      603 731 399

 Nabízíme
pro kontrolu jakosti masa,

masných a mlékárenských výrobků

 nové přístroje FOODSCAN Meat a Dairy Analyzer

➣  Stanovuje obsah tuku, bílkovin, kolagenu, vody,
NaCl u masa hovězího, vepřového, skopového,
drůbežího, fi nálních výrobků sušených, vařených,
uzených, šunky a paštik.

➣    Stanovuje obsah tuku, bílkovin, laktózy, vody,
sušiny, NaCl a pH u tvrdých sýrů, tavených sýrů,
tvarohu a másla.
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Nové nařízení 
Evropských 

společenství 
o látkách určených 

k aromatizaci
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE, 
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA 

BRNO

Úvod do problematiky

Balíček nařízení ve vztahu k potravinářským aditivům, po-
travinářským enzymům, aromatickým látkám a naříze-

ní, které stanoví společný postup autorizace pro aditivní lát-
ky, potravinářské enzymy a aromatizující látky, byl schválen 
v rámci předpisů Evropských společenství v prosinci 2008.

V rámci tohoto balíčku nových nařízení Evropských spo-
lečenství bylo vydáno i Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o lát-
kách určených k aromatizaci a některých složkách potra-
vin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách 
nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS)
č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a Směr-
nice 2000/13/ES.

Nařízení je publikováno v Úředním věstníku Evropské 
Unie, L 354, 31/12/2008 S. 0034–0050. Vstupuje v platnost 
ode dne 20. ledna 2011. 

Uvedené nařízení stanoví pravidla pro látky určené 
k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem pro 
použití v potravinách s cílem zajistit účinné fungování vnitř-
ního trhu a současně zajistit vysokou úroveň ochrany lid-
ského zdraví a vysokou úroveň ochrany spotřebitele, včetně 
ochrany zájmů spotřebitelů a poctivého jednání v obchodu 
s potravinami, případně s ohledem na ochranu životního pro-
středí.

Nařízení řeší problematiku látek za účelem ochrany lid-
ského zdraví a vztahuje se na látky, které jsou určené k aro-
matizaci, na výchozí materiály pro látky určené k aromatizaci 
a na potraviny obsahující látky určené k aromatizaci. Naříze-
ní modernizuje současné právní předpisy v této oblasti i tím, 

že akceptuje nejnovější vědecké poznatky. Příslušná ustano-
vení v odůvodnění uvádějí odkazy na vyjádření řady autorit 
v této oblasti, tj. Vědecký výbor pro potraviny, Evropský úřad 
pro bezpečnosti potravin a Výbor odborníků Rady Evropy 
pro aromatické látky.

Současně je uváděn i vztah mezi pozorností na látky, kte-
rá by se měla soustředit na ty potraviny a jejich skupiny, které 
se nejvíce podílejí na denním příjmu potravy. Jde tedy o vzta-
hy ke spotřebě potravin v rámci tzv. Spotřebního koše potra-
vin. V tomto směru se vyžadují i různé tzv. spotřebitelské in-
formace. Celá řada uváděných opatření, včetně informací pro 
spotřebitele, je uváděna v souladu s harmonizací legislativy 
a jejím napojení na související právní předpisy v rámci Evrop-
ských společenství již dříve přijatých.

Nařízením se stanoví seznam Společenství obsahující 
látky určené k aromatizaci a výchozí materiály schválené pro 
použití v potravinách, příklady použití látek určených k aro-
matizaci a složek potravin vyznačujících se aromatem v po-
travinách nebo na jejich povrchu a pravidla pro označování 
látek určených k aromatizaci.

Oblast působnosti nařízení se týká:
–  látek určených k aromatizaci používané nebo určené k po-

užití v potravinách, aniž jsou dotčeny zvláštním ustanove-
ním nařízení (ES) č. 2065/2003,

–  složek potravin vyznačujících se aromatem,
–  potravin, které obsahují látky určené k aromatizaci, nebo 

složky potravin vyznačující se aromatem,
–  výchozích materiálů pro látky určené k aromatizaci a slož-

ky potravin vyznačující se aromatem.

Nařízení defi nuje:
–  látky určené k aromatizaci,
–  aromatickou látku,
–  přírodní aromatickou látku,
–  aromatický přípravek,
–  látku určenou k aromatizaci získanou tepelným postu-

pem,
–  kouřový aromatický přípravek,
–  prekurzor určený k aromatizaci,
–  jinou látku určenou k aromatizaci,
–  složky potravin vyznačující se aromatem,
–  výchozí materiál.

Citace vybraných Ustanovení článku 3
odstavce 2 Nařízení

a)  „látkami určenými k aromatizaci“ produkty:
  – neurčené ke spotřebě jako takové, které jsou přidávány do 

potravin za účelem dodání nebo úpravy vůně nebo chuti;
  – vyrobené nebo sestávající z těchto kategorií: aromatic-

kých látek, aromatických přípravků, látek určených k aro-
matizaci získaných tepelným postupem, kouřových aro-
matických přípravků, prekurzorů určených k aromatizaci 
nebo jiných látek určených k aromatizaci nebo jejich směsí;

b)  „aromatickou látkou“ defi novaná chemická látka vyzna-
čující se aromatem;

c)  „přírodní aromatickou látkou“ aromatická látka získaná 
vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologic-
kými procesy z materiálů rostlinného, živočišného nebo mi-
krobiologického původu, buď jako taková, nebo po zpraco-
vání za účelem lidské spotřeby jedním nebo více tradičními 
způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II. Přírodní 
aromatické látky odpovídají látkám, které se přirozeně vy-
skytují a lze je nalézt v přírodě;
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d)  „aromatickým přípravkem“ produkt jiný než aromatická 
látka získaný

  – z potravin vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mi-
krobiologickými procesy, buď jako takový, nebo po zpraco-
vání za účelem lidské spotřeby jedním nebo více tradičními 
způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II;

 nebo
  – z materiálu rostlinného, živočišného nebo mikrobiologic-

kého původu jiného než potraviny vhodnými fyzikálními, en-
zymatickými nebo mikrobiologickými procesy, z materiálu 
jako takového či upraveného jedním nebo více tradičními 
způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II;

e)  „látkou určenou k aromatizaci získanou tepelným postu-
pem“ produkt získaný tepelným postupem ze směsi složek, 
které se samy nemusí nutně vyznačovat aromatem, z nichž 
alespoň jedna obsahuje dusík (aminoskupina) a další je 
redukujícím cukrem; složkami pro výrobu látek určených 
k aromatizaci získaných tepelným postupem mohou být

 – potraviny;
 nebo
 – výchozí materiál jiný než potraviny;
f)  „kouřovým aromatickým přípravkem“ produkt získaný 

frakcionací a purifikací kondenzovaného kouře, z něhož 
vznikají primární kouřové kondenzáty, primární dehto-
vé frakce nebo sekundární kouřové aromatické přípravky, 
jak jsou defi novány v čl. 3 bodech 1, 2 a 4 nařízení (ES)
č. 2065/2003;

g)  „prekurzorem určeným k aromatizaci“ produkt, který se 
sám nemusí nutně vyznačovat aromatem, záměrně přidá-
vaný do potravin za jediným účelem aromatizace prostřed-
nictvím rozkladu nebo reakcí s ostatními složkami při zpra-
cování potravin; lze jej získat

 – z potravin;
 nebo
 – z výchozího materiálu jiného než potraviny;
h)  „jinou látkou určenou k aromatizaci“ látka určená k aro-

matizaci přidávaná do potravin nebo určená k přidávání do 
potravin za účelem dodání vůně nebo chuti, která nespadá 
do defi nic podle písmen b) až g);

i)  „složkou potravin vyznačující se aromatem“ složka potra-
vin jiná než látky určené k aromatizaci, jež lze přidávat do 
potravin, přičemž hlavním účelem je dodat jim chuť nebo 
vůni nebo jejich chuť nebo vůni upravit, a která výrazně při-
spívá k tomu, že se v potravinách přirozeně vyskytují určité 
nežádoucí látky;

j)  „výchozím materiálem“ materiál rostlinného, živočišného, 
mikrobiologického nebo nerostného původu, z něhož se vy-
rábějí látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vy-
značující se aromatem; může jít

 – o potravinu;
 nebo
 – o výchozí materiál jiný než potraviny;
k)  „vhodným fyzikálním procesem“ fyzikální proces, jenž zá-

měrně neupravuje chemickou podstatu složek látek urče-
ných k aromatizaci, aniž by tím byl dotčen seznam tradič-
ních způsobů přípravy potravin v příloze II, a nezahrnuje 
mimo jiné použití singletního kyslíku, ozonu, anorganic-
kých katalyzátorů, kovových katalyzátorů, organokovových 
činidel nebo ultrafi alového záření.

Pro účely defi nic uvedených v odst. 2 písm. d), e), g) a j) se vý-
chozí materiály, o jejichž dosavadním používání k výrobě látek 
určených k aromatizaci existují významné důkazy, pro účely to-
hoto nařízení považují za potraviny.
 Látky určené k aromatizaci mohou obsahovat potravinářské 
přídatné látky povolené podle nařízení (ES) č. 1333/2008 nebo 
další potravinové složky dodané pro technické účely.

Definice a obsahové části nařízení

Podmínky použití látek určených k aromatizaci, složek 
potravin vyznačujících se aromatem a výchozích materiálů 
defi nují:
–  obecné podmínky použití látek určených k aromatiza-

ci a složek potravin vyznačující se aromatem (jde o vztah 
k bezpečnosti, zdraví spotřebitele a neuvedení spotřebite-
le v omyl),

–  zákaz nevyhovujících látek určených k aromatizaci nebo 
nevyhovujících potravin,

–  výskyt některých látek,
–  použití určitých výchozích materiálů,
–  látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačujících 

se aromatem, u nichž se nepožaduje hodnocení a schvá-
lení.

Seznam Společenství obsahující látky určené k aromati-
zaci a výchozí materiály schválené pro použití v potravinách 
upravuje v článcích 9 až 13 látky určené k aromatizaci a vý-
chozí materiály, u nichž se vyžaduje hodnocení a schválení 
(čl. 9), seznam Společenství obsahující látky určené k aro-
matizaci a výchozí materiály (čl. 10), zařazení látek určených 
k aromatizaci a výchozích materiálů na seznam Společenství 
(čl. 11), látky určené k aromatizaci nebo výchozí materiály 
spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003 
(čl. 12), rozhodnutí o výkladu (čl. 13).

Označování látek určených k aromatizaci, které nejsou 
určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, je obsahem kapito-
ly IV, čl. 14 až 17. Jde o obecné požadavky, zvláštní požadav-
ky, vlastní označování látek určených k aromatizaci a jiné po-
žadavky na označování.

Procesní ustanovení a provádění, přechodné a závěreč-
né ustanovení upravuje následující kapitola V a VI.

Součástí nařízení jsou i tři přílohy. Příloha I Seznam 
Společenství obsahující látky určené k aromatizaci a výcho-
zí materiály schválené pro použití v potravinách; příloha II 
Seznam tradičních způsobů příprav potravin; příloha III Pří-
tomnost některých látek (část A – látky, které nelze přidávat 
do potravin jako takové, část B – maximální množství ně-
kterých látek přirozeně se vyskytujících v látkách určených 
k aromatizaci a složkách potravin vyznačujících se aroma-
tem, v některých konzumovaných vícesložkových potravi-
nách, u nichž byly přidány látky určené k aromatizaci nebo 
složky potravin vyznačujících se aromatem); příloha IV Se-
znam výchozích materiálů, na něž se vztahuje omezení z hle-
diska jejich zneužití při výrobě látek určených k aromatizaci 
a složek potravin vyznačujících se aromatem a příloha V Pod-
mínky výroby látek určených k aromatizaci získaných tepel-
ným postupem (část A – podmínky výroby, část B – maximál-
ní množství některých látek).

Nařízení se použije ode dne 20. ledna 2011. Nařízení je 
závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech člen-
ských státech. Nařízením se současně mění příloha III Směr-
nice 2000/13/ES a nahrazuje se příloha s názvem Pojmeno-
vání látek určených k aromatizaci na seznamu složek.

Nedílnou součástí nařízení je pět jejich příloh, které pro-
blematiku aromatických látek dále specifi kují do jednotlivých 
oblastí. Konkrétně jde o přílohu I Seznam společenství obsa-
hující látky určené k aromatizaci a výchozí materiály schvá-
lené pro použití v potravinách, přílohu II Seznam tradičních 
způsobů přípravy potravin, přílohu III Přítomnost některých 
látek uvádí členění na části A a B látky, které nelze přidávat 
do potravin jako takové (část A) a maximální množství (vy-
jádřené v mg/kg) některých látek přirozeně se vyskytujících 
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a v látkách určených k aromatizaci a složkách potravin vyzna-
čujících se aromatem v některých konzumovaných vícesložko-
vých potravinách, k nimž byly přidány látky určené k aroma-
tizaci nebo složky potravin vyznačujících se aromatem (část 
B), přílohu IV Seznam výchozích materiálů, na něž se vztahu-
jí omezení z hlediska jejich použití při výrobě látek určených 
k aromatizaci složek potravin vyznačených se aromatem a pří-
lohu V Podmínky výroby látek určených k aromatizaci získa-
ných tepelným postupem a maximální množství některých lá-
tek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem.

Citace vybraných příloh a jejich ustanovení 
v Nařízení

Příloha II nařízení uvádí celkem 28, resp. 32 tradičních 
způsobů přípravy potravin, tj. řezání, potahování, zahřívání, 
vaření, pečení, smažení (do 240 0C při atmosférickém tlaku) 
a vaření za vyššího tlaku (do 120 0C), chlazení, krájení, destila-
ce (rektifi kace), sušení, emulgace, odpařování, extrakce, včet-
ně extrakce za pomocí rozpouštědel podle Směrnice 88/344/
EHS, kvašení, fi ltrace, mletí, louhování, macerace, mikrobio-
logické procesy, mísení, loupání, perkolace, lisování, mražení 
(zmražování), pražení (grilování), mačkání a máčení.

Příloha III Přítomnost některých látek uvádí členění na 
části A a B látky, které nelze přidávat do potravin jako tako-
vé (část A) a maximální množství (vyjádřené v mg/kg) ně-
kterých látek přirozeně se vyskytujících a v látkách určených 
k aromatizaci a složkách potravin vyznačujících se aroma-
tem v některých konzumovaných vícesložkových potravinách, 
k nimž byly přidány látky určené k aromatizaci nebo složky 
potravin vyznačujících se aromatem (část B). V některých bo-
dech části B je odkaz na přílohu II bodu 30 a bodu 32 nařízení 
(ES) 110/2008.

Příloha IV Seznam výchozích materiálů, na něž se vzta-
hují omezení z hlediska jejich použití při výrobě látek urče-
ných k aromatizaci složek potravin vyznačených se aromatem 
uvádí v části A výchozí materiály, které se nepoužívají na výro-
bu látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačují-
cích se aromátem, v části B jsou defi novány podmínky použití 
látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačujících 
se aromatem vyrobených z některých výchozích materiálů.

Příloha V Podmínky výroby látek určených k aromatiza-
ci získaných tepelným postupem a maximální množství někte-

rých látek určených k aromatizaci získaných tepelným postu-
pem zahrnuje podmínky výroby v části A (tj. teplota produktů 
během zpracování nepřesáhne 180 0C, doba trvání tepelného 
zpracování nepřesáhne 15 minut při teplotě 180 0C, přičemž 
za nižších teplot se tato doba odpovídajícím způsobem pro-
dlouží, tj. doba ohřevu se zdvojnásobí při každém poklesu tep-
loty o 10 °C, a to až na maximální dobu 12 hodin, úroveň pH by 
v průběhu zpracování neměla přesáhnout hodnotu 8,0). V čás-
ti B se uvádí maximální množství některých látek v µg/kg.

V rámci přílohy I bude součástí nařízení Seznam látek 
určených k aromatizaci a výchozích materiálů schválených 
pro použití v potravinách podle Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28.října 1996, kterým se 
stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci po-
užívané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich po-
vrchu. Na zpracování tohoto seznamu pracuje úřad EFSA.

Související právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze 
dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro 
látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití 
v potravinách nebo na jejich povrchu

(Úřední věstník EU L 299, 23/11/1996, S. 0001–0004)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 
ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povo-
lovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské 
enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.

(Úřední věstník EU L 354, 31/12/2008, S. 0001–0006)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 
ze dne 16. prosince 2008, o potravinářských enzymech 
a o změně směrnice Rady 83/471/EHS, nařízení Rady 
(ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 
2001/1112/ES a nařízení (ES) č. 258/97

(Úřední věstník EU L 354, 31/12/2008, S. 0007–0015)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 
ze dne 16. prosince 2008, o potravinářských přídatných lát-
kách

(Úřední věstník EU L 354, 31/12/2008, S. 0016–0033)
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www.sunka.cz

... létat s pasažéry na palubě, to není žádné vznášení
v oblacích, ale obrovská zodpovědnost. Člověk musí mít
tam nahoře pevnou půdu pod nohama.
Proto sázím na jistotu. A to i v jídle.

Umíte s i  představit  ž ivot bez . . .  ?

... žijeme s chutí.
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Český pivovarský 
sektor – ohlédnutí 
za loňským rokem 

a výhledy na rok 
2009 i za něj

Ing. FRANTIŠEK ŠÁMAL,
PŘEDSEDA ČESKÉHO SVAZU PIVOVARŮ

A SLADOVEN

Pohled na letošní rok a možná i za jeho horizont je složi-
tý. Je to dáno především ekonomickou situací, která není 

jednoduchá a na jejíž průběh i délku a hloubku dopadu se ná-
zory různí. S trochou nadsázky od pesimistických až po velmi 
pesimistické. Minulost však mnohdy ukázala, že ne všechny 
předpovědi vyšly, a proto se pokusme bez velké spekulace od-
hadnout, kam se české pivovarství v nejbližších 6 až 12 měsí-
cích posune.

Připomeňme si, jaký byl uplynulý rok. Celkový výstav 
piva z produkce pivovarů v České republice dosáhl v roce 
2008 objemu 19 806 107 hl, což je o 0,5 % méně než v roce 
2007, avšak druhý nejvyšší v dějinách. V tuzemsku se spo-
třebovalo v loňském roce 16 100 154 hl, což je o 1,3 % méně 
než v roce 2007. Vyvezlo se 3 705 953 hl piva, tedy o 3,2 % 
více než v předchozím roce, což je nejvíce v historii. Pokra-
čuje tak trend růstu z uplynulých let. Nejvíce piva vyrobil
Plzeňský Prazdroj, a. s., s pivovary v Plzni, Nošovicích a ve 
Velkých Popovicích, dále Pivovary Staropramen, a. s., s pivo-
vary Smíchov a Ostravar a společnost Heineken Czech, která 
zahrnuje pivovary patřící dříve do skupin Drinks Union, Sta-
robrno a Královský pivovar Krušovice. Mezi největší výstav-
ce piva patří rovněž Budějovický Budvar, n. p., a PMS Pře-
rov, a. s. Tito největší producenti vyprodukovali téměř 86,2 %
veškerého piva. Výstav zbývajících pivovarů meziročně po-
klesl na 2 748 943 hl neboli na 13,8 % ve srovnání se 14,5 % 
v roce 2007. Export piva se v letech 2000 až 2008 více než 
zdvojnásobil. V podstatě všechny české průmyslové pivovary 
exportují. Zatímco v roce 2001 činil průměrný export pivova-
rů 10,4 % produkce, v loňském roce již překročil 18,7 %. Tra-
dičně nejvíce českého piva se vyváží do SRN a na Slovensko. 

Na dalších místech došlo po mnoha letech ke změnám. Rus-
ko poprvé předstihlo Anglii, páté jsou USA, na šesté místo 
postoupilo Švédsko. Celkem je české pivo vyváženo nebo se 
konzumuje ve více než 60 zemích všech světadílů. Největší 
zájem je o naše ležáky.

Podobně dobrých výsledků jsme byli svědky u tuzem-
ského sladařství. Obchodní i pivovarské sladovny v České 
republice vyrobily v loňském roce 540 510 t sladu, o téměř
2,5 % více než v roce 2007. Jedná se již podruhé za sebou 
o rekordní produkci v dosavadní historii existence sladoven. 
Ze 33 činných sladoven je mezi 16 obchodními sladovnami 
největším producentem českého sladu společnost Sladovny
Souffl et ČR, a. s. Mezi 17 pivovarskými sladovnami vypro-
dukovaly nejvíce sladu sladovny Plzeňského Prazdroje, a. s.
Celkem bylo exportováno 236 048 t sladu neboli téměř
44 % domácí produkce. Je to o 11 302 t více (o 5 %) ve srov-
nání s rokem 2007. Největším exportérem je fi rma Sladovny 
Souffl et, a. s. Tradičně nejvýznamnějším odběratelem české-
ho sladu je Polsko. Významné objemy se vyvážejí do Rumun-
ska, Německa a Velké Británie. Slad se vyváží také do Japon-
ska, na Kubu, do Vietnamu, Ázerbájdžánu a dalších více než 
20 zemí. 

Pivovarský sektor však není jen výroba piva a sladu. Má-
lokdo si uvědomuje, že ročně odvádějí pivovary a sladovny 
na DPH a dani ze zisku nejméně 4 mld. Kč a výše odvedené 
spotřební daně pivovary přesahuje 3,5 mld. Kč. V pivovarech 
a sladovnách dnes pracuje přes 8 000 pracovníků a dalších 
nejméně 68 000 pracovních míst u dodavatelů, v obchodech 
a gastronomických zařízeních všeho druhu. Pivovary spotře-
bují více než 2,3 miliardy pivních etiket, vyrobí se přes 318 
milionů pivních lahví a přibližně 12 milionů pivních sklenic. 
V pivovarství najde uplatnění nejméně 100 000 přepravek, 
kolem 83 000 pivních sudů a statisíce dalších obalů. Pro re-
staurační zařízení, od těch nejmenších po luxusní restauran-
ty, se vyrobí 2 500 pivních chladičů a 3 500 výčepních stojanů. 
Bez rozsáhlé logistické podpory již není možné pivo distribu-
ovat ani do největších obchodních řetězců, ani do nejmen-
ší hospůdky. Pivovary investují nemalé prostředky do obno-
vy a rozšíření vozového parku, do nových stáčecích linek do 
ekologičtějších a hospodárnějších nových technologií. A pi-
vovary a sladovny věnují také velkou pozornost vědě, výzku-
mu a úzce spolupracují s řadou škol a učilišť. Málo se ví, že 
zemědělci v Čechách, ve Slezsku a především na Moravě oseli 
v loňském roce přes 300 000 ha polí se sladovnickým ječme-
nem a sladovny jsou jejich dlouhodobými obchodními i pod-
nikatelskými partnery. A nikdo si u nás nedovede představit 
tak logické spojení, jako je český chmel a chmelařství a naše 
pivovary.

Lze tedy konstatovat, že obě odvětví si vedla velmi 
úspěšně a jde o to, aby i v nadcházejícím období si buď stáva-
jící dynamiku podržela, nebo alespoň minimalizovala očeká-
vané nepříznivé dopady v důsledku potíží celosvětové a také 
evropské ekonomiky.

Co pro to může Český svaz pivovarů a sladoven udělat? 
Především hájit zájmy svých členů na domácí půdě i v zahra-
ničí. Lobbing jako forma komunikace neznamená nic jiné-
ho než informovat o zájmech pivovarů, sladoven a přidruže-
ných členů ty subjekty, které mají vliv na jejich hospodaření 
i postavení v nejširším smyslu slova. Budeme proto pokra-
čovat v dlouhodobé kampani České pivo naše pivo. Mezi pri-
oritami této kampaně na letošní rok patří již tradičně komu-
nikovat ekonomický přínos českého pivovarství a sladařství 
národnímu hospodářství a pochopitelně vše, co souvisí s do-
držováním etických principů reklamy a prodeje piva v rám-
ci aktivit Iniciativy zodpovědných pivovarů. Dalšími tématy 
jsou např. chápání piva jako potraviny či obecněji, pivo jako
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tradiční součást české gastronomie. S tím souvisí i komuni-
kace pozitivních účinků a pití piva pro zdraví.

Na mezinárodním poli je důležité to, že naše pivo je ve 
světě spojováno s Českou republikou jako jeden ze symbolů 
země. Potvrzením je dlouhodobý dramatický nárůst expor-
tu od největších až po nejmenší pivovary. A je to jeden z nej-
častěji zmiňovaných důvodů k návštěvě naší země. Od těch 
nejběžnějších turistů až po hlavy států. Jsme rádi, že je pro-
stě „šik“ zajít si u nás na dobré pivo. Hodně si slibujeme i od 
ochranného zeměpisného označení České pivo, které jsme 
zaregistrovali u EU. Mělo by i marketingově našemu pivu po-
moci v nemalé světové konkurenci a být i jakousi pojistkou 
kvality produkovaného piva.

Uvědomujeme si, že dochází k řadě změn v celosvěto-
vém pivovarském sektoru i v českém pivovarství. Očekává-
me, že pivovarství u nás projde některými dalšími změnami, 
a to především ve vlastnických strukturách. České pivovar-
ství i v dnešním světě ekonomické recese bude pro některé in-
vestory velmi zajímavou příležitostí. Což ovšem automaticky 
neznamená, že úspěšnými mohou být jen ti velcí. Zkušenosti 
ukazují, že řada malých i středních pivovarů se přes složitou 
makroekonomickou situaci s problémy vyrovnává a nachází 
si své spotřebitele i tam, kde tomu dříve nebylo.

Lze také očekávat, že se potvrdí trend rozvoje minipi-
vovarů. Možná se dosavadní tempo zvyšování jejich počtů 
zvolní, na druhé straně si však nacházejí svůj okruh zákaz-
níků. Navíc je města nebo místa podporují a chápou pivovar-
ství jako jev, který pozitivně působí jako místní zajímavost 
a atraktivita cestovního ruchu. 

Dalším jevem, který není novým, je popularita nealko-
holického piva. Bylo řečeno mnohé, ale připomeňme si, že za 
mnohaletým růstem jeho poptávky je nejen přísnější legislati-
va pro řidiče, ale především širší nabídka značek a způsob na-

bídky a především kvalita tohoto druhu piva. Neobáváme se 
kanibalizace oproti běžnému pivu. Je alternativou především 
pro řidiče a zdůrazněme, že alternativou bezpečnou.

Pivovarníci opakovaně tvrdí, že se od roku 1989 výraz-
ně zlepšila kvalita našeho piva. S tím lze jen souhlasit. Na jed-
né straně to znamená velkou konkurenční výhodu, na straně 
druhé velké nebezpečí pro ta piva, která svou kvalitu nepotvr-
dí. V čem je spotřebitel nemilosrdný, jsou nároky na kvalitu. 
Zkušenosti od nás potvrzují – prosadí nebo prosazují se jen 
kvalitní piva a není mnohdy důležité, jsou-li od velkého nebo 
většího producenta nebo od toho malého.

Dokonce by se dalo s trochou nadsázky konstatovat, že 
marketing je i v pivovarství velmi důležitý, ale není všemoc-
ný.

Mluvíme-li o tom, co lze očekávat v nejbližších měsí-
cích na českém trhu, potom je to pokračování určitého odlivu 
konzumentů piva v on-tradu, tedy v hospodách, restauracích 
i hospůdkách způsobeného většími nákupy v obchodě, tedy 
v off-tradu. Jak tedy zachovat něco pro nás tak typického, 
jako je konzumace piva právě v gastronomických zařízeních? 
Tedy něco, čím se lišíme od řady jiných zemí, což potvrzují 
i renomované výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění 
Sociologického ústavu Akademie věd? Především si pivovary 
uvědomují nezbytnost péče nejen o zákazníka, ale i o kvalitně 
vyrobené pivo. Není tajemstvím, že pivovary velmi intenzivně 
pracují na tom, aby se jejich produkt udržel co nejlépe „v kon-
dici“. Proto pivovary, které mají ve svých činnostech zakal-
kulovánu výchovu personálu k úctě a profesionalitě k jejich 
produktu. Na tom nepochybně z dlouhodobého hlediska jen 
vydělají. Přes paradoxně vyšší náklady.

Můžeme také očekávat, že se projeví i tendence ke změ-
nám v poptávce mezi jednotlivými pivy. Možná k lacinějším 
pivům, i když pozvolna roste i počet těch, kteří pijí stále více 
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speciální piva. A jejich nabídka na domácím trhu pozvolna 
a trvale roste.

Další oblastí, které pivovary věnují dlouhodobou a sou-
stavnou pozornost, je seberegulace, neboli dodržování etic-
kého kodexu chování, který přijali již v roce 2003. Dnes 
prakticky není průmyslový pivovar, který by se jej nesnažil 
dodržovat.

Bez velkých slov a klišé lze konstatovat, že pivovary si 
uvědomují význam piva pro českou společnost. Pivo je fe-
nomén s tradicí, historií, společenskou rolí a vlivem, který je 
třeba mít na paměti a využít jej ku prospěchu jak podnika-
telských subjektů, tak i celé společnosti. A zároveň je třeba 
si uvědomit, že i když jde o nepříliš silný alkoholický nápoj,
alkohol v něm přítomný je. A je-li využíván v rozumné míře, 
je prospěšný lidskému zdraví. Pivovarníci si již získali pověst 
těch, kteří to se zodpovědnou konzumací myslí vážně. Svědčí 
o tom účast na řadě kampaní a projektů, které jsou zaměřeny 
proti jakékoliv konzumaci alkoholu dětmi nebo mladistvými 
a řidiči. A zdá se, že společnost na kampaně tohoto druhu sly-
ší a umírněnou konzumaci alkoholu podporuje. 

Problém je však jinde. To, co se podařilo postupně 
uskutečnit u nás, je třeba prosazovat i v jiných zemích, pře-
devším zemích EU. Uvědomili jsme si, že předsednictví Ev-
ropské unie v prvním pololetí letošního roku nabídlo speci-
fi kovat a komunikovat nová aktuální témata. Pivovarníci si 
také uvědomují, že to v řadě případů nemohou dělat jen oni. 
Využívají proto vědce, výzkumné a pedagogické pracovníky 
z oboru, ale i lékaře, média a odborníky mimo samotný pivo-
varský sektor. A také v některých případech českou politickou 
reprezentaci k tomu, aby cíleně, pravdivě a fakticky komu-
nikovala o pivu vše, co je pravdivé, objektivní. A považovala 
za správné a nutné hájit zájmy českého pivovarského sekto-

ru, který již dnes působí velmi intenzivně i za hranicemi této 
země. Tato komunikace je a nutně musí být zodpovědná. A je 
nutné, aby měla další vlastnost, aby totiž byla zdravě sebe-
vědomá, což nebývá u nás vždy zvykem. A tím je pro mnoho 
expertů z pivovarských fi rem a společností řady evropských 
zemí i pro mnohé evropské politiky zajímavá, objevná a in-
spirativní. Konkrétně to znamená, že na mezinárodním poli 
jsme v březnu spolupracovali na uskutečnění semináře v sídle 
Stálé mise ČR u EU v Bruselu o zodpovědné konzumaci alko-
holu, čímž dlouhodobě sledujeme objektivní vyvážené infor-
mování zákonodárců i nejširší veřejnosti o této problematice. 
Další prezentace našeho piva se v dubnu uskuteční na jiném 
bruselském fóru. Pro vedoucí představitele evropských struk-
tur, především EU, spolupořádáme v prostorách Senátu ČR 
další z informačních akcí. Představitelé českého pivovarské-
ho sektoru rovněž působí v zájmové organizaci Brewers of 
Europe působící v Bruselu ve vedoucích funkcích i v řadě od-
borných komisí iniciují a prosazují názory ve prospěch pivo-
varství a sladařství. Tato i některé další evropské pivovarské 
a sladařské instituce jsou platformou pro prosazování zájmů 
celého českého pivovarského sektoru.

Ekonomické problémy, kterých jsme nyní svědky, málo-
kdo očekával a ještě méně bylo těch, kteří se na ně připravili. 
Nepochybně ovlivní i český pivovarský sektor i řadu odvět-
ví bezprostředně provázaných a mnohdy i závislých na tom, 
jaké pivo se u nás vyrobí a jak se prodá na domácím a stále 
častěji na zahraničních trzích. Lze však již dnes konstatovat 
jedno – kdo bude vařit kvalitní pivo, komu se podaří využít 
potenciál obchodních vazeb v obchodní síti i gastronomic-
kých zařízeních, vyjde ze současné situace posílen. Věřme, že 
to bude platit o českém pivovarství a sladařství. Předpoklady 
k tomu máme. �
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Sýry
v Uruguayi

LADISLAV LIKLER,
LAKTOS COLLECTION

Uruguay je země známá hlavně kvalitním hovězím ma-
sem, ale málo se ví o produkci mléka a jeho zpracování. 

Tato země na severní straně Rio Mar del Plata má rozlehlé 
pastviny – pampy, a mírné, zčásti deštivé podnebí. Španěl-
ský dobyvatel Juan de Garay a jeho lidé osídlili území okolo 
roku 1580. Hrubou trávu na pastvinách začali nahrazovat 
měkčí a šťavnatější. Dovezena byla plemena skotu Holštýn 
a Jersey, která byla křížena s místní rasou crillos a výsledkem 
byl robustní, přizpůsobivý skot s dobrou užitkovostí. Prv-
ní sýrárnu v této oblasti založil v roce 1855 Luis Magnasco 
v Argentině a první sýry Cuhut a Goya se začaly vyrábět prav-
děpodobně i v Uruguayi. 

Oba jsou dnes statkovými sýry s velmi volnou technolo-
gií a mnoha variantami. 

Díky našim přátelům jsme měli možnost prožít ko-
nec léta (únor) v Uruguayi. Měli jsme naplánovány výlety 
do okolí a okolních zemí, mezi kterými byly i nádherné vo-
dopády Iguazu, a jak už je zvykem, v programu byl také zá-
jem o sýry a sýrařství. Měl jsem doporučení k exkurzi sýrárny
BONPROLE, která patří nadnárodní skupině Bongrain, 
která působí i v České republice. 

Exkurze byla naplánovaná až na konec pobytu, takže 
jsem se nejdříve setkával se sýry v supermarketech v oblas-
ti pobytu, v Montevideu v letovisku Punta del Este a také při 
několikadenní návštěvě Argentiny v Buenos Aires. Uruguay 
není bohatá, ale ani chudá země. Má 3,5 milionu obyvatel, 
z toho 1 a půl milionu bydlí v Montevideu. Tam a ve větších 
městech jsou nákupní centra téměř taková jako u nás, na 
venkově se v zásobení potravinami počítá s určitou soběstač-
ností a větším podílem spotřeby farmářských výrobků.

Nabídka sýrů co do různých typů balení je široká. Jedi-
ným originálním sýrem Uruguaye je colonia, polotvrdý sýr 
s drobnými oky, barvený, který se vyrábí jednak průmyslově 
z pasterovaného mléka a jednak na farmách z mléka čerstvé-
ho. Má sušší konzistenci, je někdy drobivý a má dost velké 
výkyvy v jakosti. Jeho hlavní zvláštností je to, že se konzumu-

je s kdoulovým džemem, který soustu dává příjemnou kom-
binaci sladké a nakyslé chuti. Prodává se pod názvem Dulce 
de Membrillo – Quince jam. 

Celkově je v zemi asi 30 mlékáren různě velikých, nej-
větší společností je CONAPROLE, která byla založena 
v roce 1936 a v současnosti vlastní osm závodů a je největším 
výrobcem sýrů a mléčných výrobků. Pod její značkou se pro-
dávají i výrobky jiných výrobců. U sýrů převládají polotvr-
dé sýry holandského typu, ale dvě výrobny dodávají na trh 
i sýry s bílou plísní. Sýr s vnitřní plísní značky Santa Rosa je 
z Argentiny. Kozí sýry – převážně čerstvé – se vyrábějí na far-
mách a v jedné mlékárně. Byl jsem s přáteli na farmě, kde vy-
rábějí vynikající kozí sýr typu picodon, ale sýry v obchodech 
kvalitní nebyly – měly netypickou, nečistou chuť a jejich kon-
zumace nebyla požitkem. Cena sýrů se pohybuje mezi 150 
a 200 peso za kg (peso je téměř přesně 1 koruna), dražší jsou 
sýry s plísní. Camembert 250 g stál 160 peso, sýr s vnitřní 
plísní 440 peso a dovezený camembert z Francie 250 g 280 
peso. Znatelně dražší byly i zakysané výrobky, mléko je pro-
dáváno v PE sáčcích a stojí 12 peso. Velká nabídka je u ochu-
cených mlék. Plnění tekutých výrobků do kartonů tvoří jen 
malé procento z celkového objemu. Na bleším trhu se mi po-
dařilo koupit láhev s litým nápisem CONAPROLE, na které 
je kromě litého loga i velká číslice 8. Tyto lahve se údajně po-
užívaly ještě v osmdesátých letech minulého století. U výčtu 
mléčných výrobků se nedá zapomenout na obrovsky oblíbe-
né Dolce Crema de Leche, což je krém z mléka, smetany, ka-
ramelu a hlavně cukru. Dvěma lžičkami krému si zajistíte po-
třebný příděl cukru na čtrnáct dnů.

Velká stáda dobytka, která se pasou na rozlehlých pam-
pách v severní polovině země, tvoří hlavně masná plemena. 
Dostatek masa v zemi pro export, ale i vlastní spotřebu je 
znát i v restauracích. Například v přístavu v Montevideu je 
v bývalé velké skladové hale soustředěno asi patnáct restau-
rací s velkými grily, dobře odvětranými. Všechny nabízí gri-
lovaná masa a speciality, maso si můžete sami vybrat. Porce 
oblíbené hovězí kotlety váží s kostí zhruba tři čtvrtě kila, por-
ce bez kosti 400 gramů. Místní úřednictvo prý do takových 
podniků chodí denně na oběd.

Mléčná plemena skotu se chovají zvláště v provincii Co-
lonia, jejíž část se nazývá Nueva Helvetova – podle osadníků, 
kteří přišli ze Švýcarska a dali této části země svůj řád. Jsou
zde dvě známé sýrárny: Howald a Krieg se značkou ALPI 
a Queseria Helvetica, Nueva Helvetica, která je zřejmě již 
součástí CONAPROLE. 

Výrobce lze celkem dobře řadit podle veterinárního 
čísla, které je zde zavedeno již dlouhou dobu a léta před tím-
též označením, zavedeném v EU. Číslo je trojmístné a je při-
dělováno závodům zpracovávajícím suroviny živočišného 
původu. Na většině etiket je uveden také výrobce, označení:
vyrobeno pro: se zde ještě nezabydlelo. Etikety jsou ve vět-
šině případů kvalitní, etikety farem jenom účelové s uve-
dením požadovaných údajů. Ve velkoprodejnách je po-
měrně široká nabídka u pultu, v regálech jsou bochníky 
naporcovány na prodejně a jsou opatřeny jenom cenovkou.
Menší část sýrů je v originálním balení přímo ze závodu 
s etiketou. 

V nabídce druhů tvoří významný podíl sýry čerstvé. Nej-
delší tradici má Queso Blanco, který se v minulosti vyráběl ze 
zbylého mléka na farmách. Do stejné skupiny patří Cuartiro-
lo, vhodný do salátů, svěží Cremoso a Crema, což je sýr typu 
Petit Suisse. Velmi oblíbená je Mozarella.

Velkou skupinu tvoří sýry převzaté z Evropy: Fynbo 
a Dambo z Dánska, Port Salut a St. Paulin z Francie. Posled-
ní dva své vzory moc nepřipomínají, jsou to hranoly ve fó-
lii bez kůry a chuť je originálům zcela vzdálená. Jsou to sýry

Ladislav Likler se „svými“ sýry i na cestách
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do kuchyně. Vyrábí se celkem kvalitně sýr Gruyére a v míst-
ní verzi Gruyerito. Nemohou chybět ani sýry tvrdé – Sbrinz, 
Sardo, Romano a samozřejmě parmazán. Na trhu jsou 
i strouhané s názvem Queso Falladi.

Sýrárna BONPROLE byla postavena v roce 2000 v pro-
vincii San José, severozápadně od Montevidea. Je u malé-
ho městečka Libertad, které mi připomínalo městečka na ji-
hozápadě USA. Přízemní budovy po obou stranách silnice, 
několik barů, benzinová pumpa a servis. Informace o BON-
PROLE nám poskytl šéf závodu pan Mauricio Velluti. V době 

návštěvy zpracová-
valo 160 zaměstnan-
ců 120 000 litrů mlé-
ka denně na polotvrdé 
sýry pod značkou 
HOLSBERG. Závod 
je velkoryse posta-
ven a špičkově stroj-
ně vybaven a má nad-
standardní hygienické 
zásady, které jsou dů-
sledně dodržovány. 
Nejenom jednorázo-
vé pracovní oblečení, 
ale i rouška přes ústa 
téměř ve všech pro-
storách. Závodem nás 
provedla paní Jiimena 
Viejo, která je manaže-
rem pro vývoj a inova-
ci. Kontrola kvality je 
prvořadá, denně hod-
notí sýry komise, kte-
rá má 27 členů, kteří 
mají přesně stanoveny 
podmínky pro hodno-
cení. Úkolem je dosa-

žení standardní kvality, proto jsou při hodnocení srovnávány 
partie z několika výrobních dnů. Zajímavé jsou některé po-
stupy hodnocení – pro neutralizaci chuti se konzumují jádra 
ořechů, hodnocená partie se vždy srovnává se staršími vzor-
ky, aby byla zaručena standardní jakost, což je pro závod pr-
vořadý úkol.

Vyráběny jsou sýry převážně holandského typu. Výraz-
ný a ostrý BALDARAN o váze asi 11 kg zraje celý rok a vý-
sledkem je skvělý sýr k vínu. MAASDAM je polotvrdý sýr 
s velkými oky, podobné známe i z našeho trhu. GOUDA má 

poloviční váhu, téměř nemá oka a vyrábí se i s příchutěmi pe-
pře, kmínu a bylinek. EDAM je vyráběn v klasickém tvaru 
koule a má přesně takovou chuť, kterou jsem u tohoto sýra 
poznal v Holandsku. Pro Brazílii je určen sýr ATUEL, což je 
typ SAINT PAULIN, poměrně hodně barvený. 

Všechny sýry, které jsem ochutnal, byly vynikající. Jsou 
etiketovány kvalitními etiketami, edamská koule je expedo-
vána v kovovém pouzdře, které bylo používáno v Holandsku 
v polovině minulého století. Jediný sýr s oky je dodáván na 
uruguayský trh pod značkou CONAPROLE, celá produkce 
je exportována nejen do Jižní Ameriky, ale i do Severní Ame-
riky, Evropy a Asie. 

Ještě několik poznámek k Argentině – nabídka sýrů je 
znatelně bohatší, dovoz sýrů ovládá Lactalis se sýry znač-
ky President. V nabídce v hypermarketu DISCO, který patří 
k těm dražším, byly sýry největších výrobců – Sancor, Mas-
tellone, Veronica a další. Balení jsou lákavější než v Uru-
guayi a sortiment je bohatší. Argentinské sýry jsme neochut-
nali a nekoupili kvůli vysoké teplotě až 40 °C, v hotelu na 
švédských stolech nás nezaujaly. 

Pro nás je tradicí, že z každé zahraniční cesty přiveze-
me vzorky sýrů a ke společné konzumaci pozveme přátele 
a kolegy z mlékárenského oboru. Udělali jsme to i tentokrát 
a díky našim uruguayským přátelům jsme zachovali i jejich 
kvalitu, protože jsme je mohli uložit v chladu. K hodnoce-
ní jsme přivezli 12 druhů sýrů a k hodnocení jsme pozvali 
odborníky, které vidíte na fotografi i: fotografoval doc. Ing. 
Ladislav Čurda, CSc. (VŠCHT), Ing. Oldřich Obermaier
(BONGRAIN), Ing. Jiří Kopáček, CSc. (ČMSM), Ing. To-
dor Gudev, CSc. (Laktos), Ing. Václav Bárta (MILCOM) 
a Michal Němec (ČMSM). Z hodnocení vyšel vítězně Cora-
zon de Gruyére (Seglar S.A.), na druhém místě Camembert 
Uruguay 250 g (Noliman S.A.) a na třetím místě Parmasano 
(CALCAR). Sýr Colonia nezaujal ani se želatinou. Takže eti-
kety z hodnocených sýrů jsem zařadil do sbírky a mám nadě-
ji, že dostanu i slíbené z BONPROLE.

Jinak je z pohledu návštěvníka Uruguay příjemnou 
zemí s teplým podnebím, příjemnými lidmi a neuspěchaným 
tempem života. Podle krajiny si někdy připadáte jako u nás. 
A ten pocit zesílil, když jsme byli pozváni na kávu do luxus-
ní restaurace na návrší nad Punta del Este, kde jsme našli 
v chodbě několik malých grafi k Prahy. Podle personálu je 
před lety přivezl majitel restaurace, který hodně cestoval po 
světě. V Praze se mu tak líbilo, že si ji připomínal i po návra-
tu pražskými obrázky. Byli potěšeni, že jsme z toho krásného 
města, ale káva nás stála stejně 8 dolarů.  �

 

Z hodnocení uruguayských sýrů

Nabídka sýrů v uruguayském supermarketu

 Jiimena Viejo, BONPROLE



68
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
0

9
v z d ě l á n í / v ý c h o v a

Tauferova střední 
odborná škola 

veterinární 
Kroměříž

Mgr. BOŽENA FLORIÁNOVÁ,
ŘEDITELKA ŠKOLY

Z historie školy

Zdá se to být včera, kdy se v kroměříž-
ské bývalé rolnické škole sešlo prv-

ních asi 30 zájemců o studium na nově 
zřízené zemědělské rolnické škole, obo-
ru veterinárního. Přišli tehdy z různých 
krajů a okresů Čech a Moravy. Aniž si to 
uvědomovali, měli se stát průkopníky 
zcela nové profese – profese veterinár-
ních techniků. Průkopníky a zároveň ja-
kousi „zkušební“ sérií nové kategorie 

pracovníků právě vzniklé státní veterinární služby. Byla to 
doba rušná, politicky vypjatá, v níž se ve složitých situacích 
rodila první zemědělská družstva. 

Rolnická škola v Kroměříži byla založena v roce l875 
a v roce l884 následovalo založení dívčí hospodyňské školy, 
která byla první školou tohoto typu v českých zemích. V roce 
l899 přešla rolnická škola pod správu zemskou a rok na to, 
v roce l900 byla i dívčí hospodyňská škola převzata do zem-
ské správy. Pak už šel vývoj obou zemědělských škol poněkud 
rychleji kupředu. V roce 1905 byla započata výstavba nové 
školní budovy pro chlapeckou rolnickou školu a v roce l906 
byla předána svému účelu. (Jedná se o nynější školní budovu 
Tauferovy střední odborné školy veterinární ). O rok později 
byly dány do provozu i nové hospodářské budovy. Roku l908 
byla postavena i nová budova dívčí hospodyňské školy (nyní 
je v ní umístěn domov mládeže naší školy). Obě školy, jak 
rolnická, tak i hospodyňská, byly velmi dobře vybaveny pro 
praktickou výuku a výcvik svých studentů. Tyto školy pokra-
čovaly ve své činnosti až do roku l948, v době okupace byla ze-
jména rolnická škola útočištěm mladých studentů, které za-
chránila před nasazením do Německa. 

Po osvobození obě školy prodělaly rozdílný vývoj. Hos-
podyňská škola byla zavedením jednotné školy zrušena,
rolnická škola prodělala několik změn. V roce 1952 byla 

v Kroměříži založena zcela nová škola zemědělského směru, 
a to střední zemědělská technická škola – obor veterinární, 
která byla tehdy jedinou svého druhu v republice. Tato ško-
la převzala do užívání budovy a účelová zařízení – jak bývalé 
rolnické, tak i hospodyňské školy. Střední zemědělská ško-
la, obor veterinární prevence, navázala na tradici odborného 
vzdělávání v zemědělství. V roce l998 byla přejmenována na 
Tauferovu střední odbornou školu veterinární. 

Profesor Taufer pocházel z Dřínova u Kroměříže a po za-
ložení Vysoké školy zemědělské v Brně přijal místo prvního 
profesora obecné a speciální zootechniky. V letech l922–l924 
byl rektorem školy a současně v letech l92l–l938 působil 
jako ředitel Zemského výzkumného ústavu zootechnického 
v Brně, jehož založení inicioval. Byl vynikající pedagog, vě-
dec, organizátor a právem patří mezi přední osobnosti české 
veterinární medicíny.

Výchova a vzdělávací činnost školy dnes

V organizaci studia nastaly změny v souvislosti s priva-
tizací veterinární správy. V souladu se zásadami „Standar-
du středoškolského odborného vzdělávání“ byl vypracován 
nový učební plán a osnovy. Studenti přicházející do prvního 
ročníku si mohou vybrat ze tří studijních orientací, a to zo-
oveterinární, hygiena a zpracování potravin a hygiena cho-
vu exotických zvířat. Výuka je více orientována na širší vše-
obecné vzdělání. Uplatnění nacházejí absolventi ve státních, 
družstevních, soukromých a akciových zemědělských a po-
travinářských závodech a ve veterinární službě jako veteri-
nární asistenti, chovatelé zvířat, inseminační, plemenářští 
a reprodukční technici, odborní pracovníci v laboratořích 
různých typů, podnikatelé na úseku hygieny a zpracování po-
travin, jako biotechnici, zemědělští ekologové atd. Po ukon-
čení vysokoškolského studia pracují úspěšně jako obvodní
veterinární lékaři, veterinární lékaři hygienické služby na jat-
kách i OHS zdravotní služby, veterinární lékaři v ošetřovnách 
a laboratořích, dále jako zemědělští inženýři.

Od 1. září 2009 v souvislosti se zavedením školních 
vzdělávacích programů bude škola vyučovat studijní obor Ve-
terinářství. Školní vzdělávací program je připraven tak, aby 
absolventi, kromě udržení stávající úrovně odbornosti, byli 
velmi dobře připraveni i na úrovni všeobecně vzdělávacích 
předmětů. Dochází k akcentaci zejména výuky Informačních 
a komunikačních technologií a výpočetní technika včetně 
Internetu jsou integrovány i do výuky některých všeobecně 
vzdělávacích i odborných předmětů.

Nedílnou součástí studia je i odborná praxe. V nedávné 
době jsme zahájili spolupráci se Speciální školou pro děti s více 
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vadami. Jedná se o spolupráci v oblasti hipporehabilitace, tedy 
jízdy na koni tělesně a mentálně postižených dětí. Proto přijde-
te-li do areálu školy během vyučování, můžete spatřit studen-
ty, kteří se v rámci praxe již předem vyškoleni odbornými vě-
domostmi s velkou trpělivostí, pečlivostí a důsledností věnují 
těmto dětem a upřímně se radují z jejich prvních úspěchů.

Se školními zvířaty se mohou děti těšit i na akcích jim 
určeným, které se v Kroměříži konají, například 1. června na 
Den dětí. Pro mnoho dětí je velkým snem sedět poprvé na ži-
vém koni, pohladit živou kozu a poprvé vidět skutečnou krávu. 
A tímto se snažíme přiblížit těm nejmenším a udělat jim radost.

Z hlediska odbornosti si studenti rozvíjejí své znalosti 
a dovednosti nejen na praxích, ale i v rámci zájmových krouž-
ků ( např. ekologický, myslivecký, jízda na koni…). Talento-
vaní jedinci se účastní Středoškolské odborné činnosti. Mají 
tak jedinečnou příležitost samostatně, i když pod odborným 
a metodickým vedením profesorů, prohlubovat, upevňovat 
a hlavně aplikovat převážně teoreticky nabyté vědomosti ve 
vyučovacích hodinách při řešení praktických úkolů. V rámci 
této aktivity dosahují studenti solidních úspěchů. 

Školu ovšem nedělají jen žáci, ale i dobrý pedagogický 
sbor. Úkolem vedení školy je vyhledávat fundované odborní-
ky pro práci ve školství a řešit tak průběžně generační otázku, 
která se nevyhne žádnému kolektivu. Významný úkol dnešní 
doby je další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nároky, 
které jsou kladeny na pedagogické pracovníky, může splnit 
jen učitel, který se na nové úkoly připravuje soustavným stu-
diem. Nové jsou požadavky při tvorbě školních vzdělávacích 
programů, nové jsou požadavky na přípravu žáků ke státní 
maturitní zkoušce. To je pouze jedna část vzdělávání peda-
gogů, ta druhá je v prohlubování odbornosti. Vedení školy 
umožňuje další vzdělávání všech pedagogických pracovníků, 
a to různými formami včetně postgraduálního studia, doplň-
kového pedagogického studia, distančního studia (proble-
matika drog), případně jiné formy vzdělávání včetně doško-
lovacích kurzů, seminářů apod. 

Neodmyslitelnou součástí studentského života jsou 
akce s bohatou tradicí, jako je ples, pasování, diskotéky, od-
borné exkurze, účast na sportovních soutěžích. Novinkou po-
sledních let je studentská rada, prostřednictvím které mohou 
zvolení zástupci tříd rokovat o svých připomínkách a problé-
mech s paní ředitelkou.

Několikrát ročně míří naše cesty do zahraničí. Neopako-
vatelným zážitkem je návštěva zoologické zahrady v Schőn-
brunnu a Španělské jezdecké školy ve Vídni, která je vrcho-
lem klasického jezdeckého umění. Mnozí naši studenti se 
mohou pochlubit, že se stali svědky dokonalého jezdeckého 
umění lipicánů, znásobeného krásou jejich baletního vystou-
pení. Škola rozvíjí mezinárodní spolupráci v rámci projektů 
Leonardo da Vinci, Comenius, Mládež v akci.

Co říci závěrem? Žijeme stále pro budoucnost. A proto 
co si přát? Nadané a schopné studenty, kteří po složení zkouš-
ky dospělosti najdou to nejlepší uplatnění „na prknech“, co 
znamenají život, a budou s láskou vzpomínat na léta prožitá 
na TSOŠ – veterinární v Kroměříži.  

Studenti, kteří spojili či teprve spojí s naším vzdělávacím 
ústavem a jeho pedagogy své středoškolské roky, představují 
generace, které se vždy mohou spolehnout na kvalitní vizitku, 
jménem Tauferova střední odborná škola veterinární.

Domov mládeže

Tauferova SOŠ veterinární je školou převážně internát-
ní. Má vlastní domov mládeže s dlouholetou tradicí. Domov 
je umístěn přímo v areálu školy, jeho součástí je i školní ku-
chyně s jídelnou. 

Vychovatelé domova mládeže jsou erudování odborníci 
a kromě výchovné činnosti se intenzivně zapojují do mimo-
školní činnosti ubytovaných žáků, a to jednak sportovní, ale 
i společenské. 

www.vetkm.cz  �
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Potravinářský
zpravodaj

List pro potravinářský průmysl a obchod 
List míří k nejširšímu okruhu podnikatelů 
a manažerů v potravinářském průmyslu, 
obchodu s potravinářskými výrobky, 
potravinářskými surovinami, potravinářskou 
technikou a technologiemi, obalovými
a dalšími materiálovými vstupy do výroby 
potravin a službami pro potravinářský průmysl. 
Odebírají jej také poslanci Parlamentu ČR 
a senátoři Senátu ČR, naše distribuce zajišťuje 
také dodávky listu orgánům státní správy, 
především Ministerstvu zemědělství ČR, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR,
Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu 

životního prostředí ČR. Významnou čtenářskou 
obcí jsou pracovníci obchodních řetězců 
a dalších odběratelů a prodejců potravinářských 
výrobků, kteří využívají informace v listu pro 
marketingové účely. Část výtisků je odebírána 
odbornými školami (učiliště, střední školy,
vyšší odborné školy, vysoké školy a univerzity), 
které v mnoha případech využívají náš list
jako učební pomůcku.

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

– docent, řezník, 
spisovatel 

a motorkář

Místo našeho setkání jsem našel hravě. Opravdu bylo 
hned u silnice. Zastavil jsem zezadu u tribuny a vyšel 

pár schůdků nahoru. Tam jsme se pozdravili se starším drob-
ným mužem. „Hledám Láďu“, více jsem nemusel. Zasmál 
se a ukázal na trať. Pod námi se v řevu motorů a ve zvířeném 
prachu prohánělo několik motorek. „Ta kátéemka!“ dodal. 
Nechápavě jsem se na něj podíval. Rozesmál se a ukázal na 
jednu, která právě mizela za horizontem. „Sedmdesát sedm, 
oranžová,“ a hned se zeptal: „Kámoši?“ „Kolegové.“ Odpo-
věděl jsem. „Aha, z práce? Děláš v Tišnově?“ vyhrkl na mne. 
Pak se přece jenom na mne zadíval. Nevím proč, jestli ho za-
ujala má tady jistě nepatřičná kravata? „Pardon, my si tady 
všichni tykáme, víš?!“ Kolem nás projížděla smečka moto-
rek. Na konci cílové rovinky všichni zběsile brzdili, aby se ve 
smyku prudce naklonili doprava a padali kamsi dolů do rok-
le. Chlapík stojící kousek od nás sledoval stopky. Když projíž-
děli na plný plyn kolem něho, mával na jednoho z nich, aby 
přidal. Kroutil jsem nevěřícně hlavou. Mrkl na mne: „Začá-
tek sezóny, není vyježďěnej,“ a zase sledoval dění na trati. Byl 
jsem na motokrosu poprvé. Nevěřícně jsem se díval na skoky 

přes, prý – lavice, tlačenice v zatáčkách, gejzíry hlíny divoce 
létající od zadních kol. Po chvíli se začali sjíždět na parkoviště. 
Přes sundané přílby a zablácené brýle se vylupovali kluci oko-
lo dvacítky i padesátky. Propocení, rozesmátí. Mávali rukama 
a dokreslovali jimi své zážitky − co jeden druhému provedli, 
co zpackali, kde se vyváleli. Vmísil jsem se mezi ně. 

„Dobrý den pane docente, jste to vy?“ oslovil jsem ho 
provokativně přede všemi místo pozdravu. 

„Ahoj,“ pozdravili všichni kolektivně se smíchem. 
„Co to tady vyvádíš?“ pokračoval jsem. 
„Dobrý, ne?“ mrkl na mne rozzářenýma očima. „Moc 

nás mladí nevyplácej, co?! Na to, že jsme pro ně staří veteráni! 
Jsou to zajíci!“ mávl kolem sebe a ruku šťouchl do drobného 
prošedivělého závodníka, ležérně se opírajícího o svoji Hon-
du. Hned se přidal: „Protože netuší, že chlapi po padesátce 
jsou v tom nejlepším!“ 

„Jasná zpráva, strejdo, nejste přece žádný mejdla, ne?!“ 
uchichtl se klučina stavějící svého oře na stojan vedle bílého 
Land Roveru. „Chcete se svézt? Je dobře teplá!“ poodstrčil od 
sebe na vteřinu řídítka a mrkl mi do očí. „V té kravatě?“ a bra-
dou jsem ukázal na polobotky. „No jo, v šolně to není nic moc! 
Ale pěkně by vám zase vlála!“ rozesmál se. „Synovec,“ před-
stavil ho Láďa utírající si obličej do ručníku. 

„Mrkni se kolem a hned pojedeme!“ Lehce jsem po-
zdvihl ruku na protest. „Ale jestli se ti tady líbí, tak my se ješ-
tě párkrát sklouzneme.“ A už mu přílba seděla zase na hlavě. 
„Jasně, nespěcháme! Rád se rozhlédnu.“ Mrkl na mne přes 
brýle: „Chtěls vidět mé koníčky, ne? Tak si je poplácej po hřbe-
tech!“ 

„Na tom´s jel z Gibraltaru do Petrohradu?“ znalecky 
jsem naťukl při okukování zablácené motorky knížku, kterou 
jsem dostal i četl. 

V dakarské stopě – na Sahaře

Terénní motorky jsou jen pro tvrdé chlapy
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„To je dobrý hák! To bys měl zkusit!“ ozval se s písk-
nutím kolega veterán. Dostal jsem ponaučení, že toto 
jsou motorky motokrosové. Lehoučké, ostré, bez vše-
ho zbytečného, konstruované jen na uzavřené tratě. Pak 
jsou endura na číslech s jen pro formu povinnou výbavou, 
která je pouští do silničního provozu, ale hlavně na mo-
hutných drapácích do nejmizernějších cest, hlubokých ba-
hen, krpálů a padáků, do vody, písku, prachu a všude tam, 
kde se nedá ani pořádně projít. „Dakar.“ Kývl jsem hla-
vou. „Ne, to je zase jiná třída.“ Toto jsou normální endu-
ra, vidíš, třeba tato,“ ukázal vedle sebe. S touto holkou 
jsme se probíjeli v rumunských Karpatech, na Ukrajině, 
v chorvatských nebo marockých skalách… do extrému.
Musí být lehoučká, pořád s nimi někam padáš, zvedáš ji, tla-
číš. Motorku na dlouhé rozmlácené cesty – Dakarku, ti uká-
žu doma. Pojď jedem!“ 

Jel jsem autem po silnici, on lesem přes kopec. Čekal 
u otevřené brány a garáží. Z nich vykukovala další řídítka. 
„Ahoj u nás doma.“ Houkl na mne do okénka. „Dobrý den, 
u Steinhauserů,“ odpověděl jsem. 

„Sundám ze sebe oblečení, osprchnu se a hned se ti 
budu věnovat.“ Vypřezkoval se z bot, vyloupl z různých 
chráničů a bosý, v trenýrkách a tričku mne usadil do pra-
covny. Sedačka, stolek pro návštěvy, velký pracovní stůl 
s počítačem, knihovna. Koukám po obrazech, nástěn-
ném kalendáři, který visí i u mne doma, po knihách. Po-
vědomé hřbety: Technologie masa, Produkce masa, Za-
pomenuté receptury masných výrobků, Vaříme a udíme 
doma, Maso stře(d)tem zájmu, Technologie krve, Chov 
prasat a vedle nich knihy povídek: Má zelená cesta, Z lesů
hor a stepí, Z lesního ticha, Myslivecká vyznání, poslední 
cestopis Z Gibraltaru na Gibraltar. Vytahuji některé z řady 
a zalistuji si. 

„Dáš si kafe? Něco na pití?“ ozvalo se za mnou. 
„Díky, prohlížím si knihovnu. Spíše tvoje knihy!“ 
„Archívek, ty mám schované pro sebe.“ 
Beru do ruky tu, kterou neznám – Starobylá země Ar-

cach. „Ta je poslední, společná. Byl jsem loni s pár fotografy 
v Náhorním Karabachu, mezi lidmi, v rodinách a celý týden 
jsme jen fotili. Knihu křtil v březnu arménský kněz v klášteru 
u františkánů v Praze, a venku probíhala demonstrace Azer-
bajdžánců – vyhnanců z Karabachu. Jeden a půl milionů ute-
čenců na obou stranách! Chtěl bych zajet i na druhou hranici. 
Nafotit obě strany. Uvidíme.“ 

Dívám se na fotografi i starce s kosou na rameni stojí-
cí v uličce na vojenském hřbitově – bizarnost života a smrti. 
„Více píšeš, nebo fotíš?“ 

„Obojí. Netluče se to. Bez foťáku nikdy nevyjedu a ne-
dovedu si představit večer, že bych alespoň pár řádků nena-
psal. Když nepíši, mám pocit, že nic nedělám, že se fl ákám. 
Psaní mne baví. Víš, jaká je to úleva po motokrosu nebo řá-
dění s pilou v lese jen ťukat prsty do klávesnice? Zaměstnat 
na chvilku ještě těch pár mozkových neuronů.“

„To rád slyším, že máš psaní jako relaxaci! Takže, když 
chci po tobě článek do Revue nebo Řeznických novin, posí-
lám ti vlastně žádost, aby sis odpočinul.“ Popíchl jsem ho.

„Mám lhát? Psaní je můj koníček!“
„Tak počkej! Ještě mi řekni, že máš koníčka i podniká-

ní, a už si z nás budou dělat čtenáři blázny z obou. Z tebe jak 
prášíš, a ze mne jak ti věřím.“

„Nebude líp, když se z toho nějak vyvlečeme. Víš, já 
v tom mám děsný maglajz! Kdybych tak sám věděl, jaký je 
rozdíl mezi koníčkem a zaměstnáním! Mě i to vuřtování stá-
le baví, ale nesmí to být stereotyp. Stále se musí něco dít! 
I v práci. Jinak je život nuda.“

„Tak kde jsi nejčastěji? Říká se, že v Tišnově moc nepo-
budeš!“

„Když to klape, proč mám kluky otravovat? Už by to 
snad měli umět řídit sami, ne? Myslíš, že musím být u vše-
ho? Všechno vidět, kontrolovat? Šéfování je přece i o dů-
věře.“ Nadechl se a v úsměvu si odfrkl. „A navíc potřebuji 
spoustu času! I na ty koníčky – na psaní.“ 

„Přednášíš?“
Rozzářily se mu oči. „Bude přesnější, když řeknu, že 

jsem se na univerzitu zase vrátil. Mám svůj předmět, dvou-
semestrový – tedy celoroční, dokonce státnicový, prakticky 
zaměřený, zkrátka nádherný. Když jsme se s naším rektorem 
Vladimírem Večerkem před pár lety na mém úvazku domlou-
vali, řekl – ušij si to na míru! Tak jsem si předmět Techno-
logie a hygiena potravin živočišného původu sestavil podle 
sebe − produkce masa, zpracování na masné výrobky, zají-
mavosti ze světa, praxe a k tomu mléko, a třeba i francouzské 
sýry, samozřejmě vajíčka, obaly, sanitace, taky med, který 
mne, přiznám se, nebaví, takže jsem si ho s kolegou vyměnil 
za přednášku − červené víno. Dobrý obchod, ne?“ Málem na 
mne vysypal celý sylabus přednášek.

„Počkej, veterináři už začínají studovat i vína?“
„V bakalářském programu jsou všechny vegetabilní po-

traviny včetně čajů, kávy, lihovin. To víš, časy se mění. Je prí-
ma slyšet, jaká jsou po světě krásná vína, jak se dělá whisky 
či jak a kdy se sbírá hřebíček. Možná to působí pro maminku 
komicky, když synek vypadne od zkoušky na pivo či Tokaj-
ské…“

„Jsi u zkoušek přísný?“
„Já si myslím, že ne. Studentky, i u nás je dnes většina 

děvčat, sice tvrdí něco jiného. Takže si to přeber sám!“
„Ládíku, a to víno i na přednáškách ochutnáváte?“
„To víš, že ano. Na cvičeních! Tak jak král Karel s Buš-

kem s Velhartic – víno po jazyku válel. Ale smůla je, že já cvi-
čení z vína nemám. Asi mi tak moc jako řezníkovi nevěří. 
Raději mi dali na starost praktická cvičení z masa. Víš, jaký 
je to pocit − stát u kutru, míchat maso s ledem, nechat stu-
denty matlat masovou měl rukama a pak přisypat trochu soli 
a koukat v míse na lepivý zázrak. Fascinuje mne to pokaždé! 
Už se těším, jak budou kulit oči na našich nových fakultních 
jatkách. Od příštího semestru je spouštíme i ve výuce. Krok 
za krokem, každý technologický úkon se dá zastavit, vysvět-
lit. Na vše je dost prostoru, žádný hluk. Jak říkal můj starší 
kolega při návštěvě výukového centra v Tišnově – mrzí mne, 
že nejsem mladší. Já přece jenom ještě nějaký měsíc k dobru, 
tak si to užívám!“ 

„Fakultní jatky jsou u tebe v Tišnově?“
„Ne, jsou přímo na univerzitě v Brně. Neporážíme zde Náhorní Karabach
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denně, ale jen když je to třeba pro výuku nebo pro pokusné 
účely. Provoz zajišťujeme z Tišnova. Kolem provozu jatek je 
spousta starostí, návazností i papírování. Je jedno, jestli oko-
lo jatek malých či velkých. Zvládneme zde celou technolo-
gii porážení i bourání. Učit zde ale jeden z nosných předmě-
tů všech veterinárních lékařů − prohlídku jatečných zvířat 
a masa na jatkách, je nereálné. Každý student přece potře-
buje pro výuku − pro vlastní práci, dostatek orgánů i jateč-
ně opracovaných, ale neprohlédnutých těl poražených zví-
řat. To umíme dobře zajistit na jatkách v Tišnově. Jen loni 
prošlo tímto výukovým centrem 320 studentů. Myslím, sluš-
né číslo!“

„Nezdržuje vás ale výuka v tak velkém rozsahu od prá-
ce?“

„Centrum není jenom klidná cvičebna se všemi parame-
try výrobní místnosti oddělená od hluku a spěchu linky, má 
veškeré své zázemí včetně šaten, hygienických smyček, soci-
álního zázemí, své nároky na údržbu, sanitace, manipulace 
se surovinou. Jistě, potřebuje tedy pracovní síly na obsluhu 
i úklid. Pro naše řezníky je pracovní náplní, ale také fi nanč-
ním přilepšením, změnou stereotypu. Přiznám se, neznám 
lepší výukový systém než tento – přímo napojený na provoz. 
Jedinou nevýhodou je nutnost dojíždění vlakem z Brna, ale 
snad těch pětadvacet kilometrů není takovým problémem.“

„Když tě tak poslouchám, tys vlastně učitelem byl, a při 
podnikání i zůstal! Takže další koníček, anebo další zaměst-
nání?“

„Přece víš, že ti neodpovím. Nevím!“
„Kdo četl tvoji knihu Maso středem (střetem) zájmu, 

musí mít pocit, že cestuješ po světě jen proto, abys fotil a psal 
o mase. Anebo je to jen krytí tvé cestovatelské náruživosti 
služebními cestami?“

„To je dobrý nápad! Pořádná kniha, jako kniha jízd! 
To by jistě u fi nančního úřadu prošlo, ale má to háček. Ne-
cestuji služebně. Jsou to soukromé a standardní turistické 
poznávací cesty.“ Mírně se snažím nad tou standardnos-
tí protestovat, ale nepouští mne ke slovu. „Dobře, mož-
ná jsou sem tam trošku nestandardní, ale s cílem vidět, 
poznat, sáhnout si a přivonět k dálkám. Mám mizernou pa-
měť, proto musím do mozku tlačit informace z více smyslo-
vých receptorů. Jedna moje kamarádka říká, že i proto fo-
tím. Něco na tom bude. Potřebuji si na to, co poznávám,
nejlépe sáhnout. Film na velké obrazovce v obýváku je jistě 
příjemná zábava, ale nebolí z něj nohy, nevoní a je při něm 
teplo, i když se právě leze v ledovém větru po himálajské šesti-

tisícovce. Plochý zážitek! Cestování mi otevřelo oči. Máme 
se u nás skvěle, jen málo srovnáváme, a když tak s turistic-
kými centry v Alpách či ve Středomoří. Na každé přednášce 
oživuji pozornost studentů několika záběry z cest. Asi jsem 
už mnohým z nich pro smích s ponoukáním – vezměte ba-
toh na ramena, a vyrazte do světa! Snažíme se vyháněním 
do světa s manželkou vychovávat i své děti. Snad se to daří. 
Investice do vzdělání, a k nim poznávání světa jistě patří, po-
kládáme za nejlepší.“

Vyšlápli jsme si na kopec, kde jsem si sedl na lavi-
ci a kochal se výhledem do lesnatého údolí. Ve stráni se 
popásala tlupa daňků a desítka muflonů se na pár me-
trů tlačila ke korytu s ovsem, který jsme jim před chvil-
kou zasypali. O ňafající jezevčíky se žádný z nich nestaral. 
Jen starý beran sem tam popošel kupředu a pohrozil nej-
většímu štěkavci a troufalci svými toulci až u země. Pak se 
zase vrátil mezi ostatní, rozhrnul si mezi nimi cestu, na-
bral do svíráku hrst obilí a slastně je se zdviženou hla-
vou kousal. Láďa roztápěl dřevěné uhlí a chystal masíčko
na slíbený steak. Neodolal jsem a šel se podívat. Maso vonělo 
báječně. Právě do uhlíků vkládal pár smrkových šišek. Kouř 
voněl pryskyřicí, lesem.

„Jak je máš nejraději?“
„Ne moc propečené, ale krvavé také ne – středně.“ Při-

znám se, že jsem při slovíčku „Medium!“ polkl naprázdno.
„Dobře, jak na povrchu zvlhnou, zapláčí – máme je 

akorát – medium, šťavnaťoučké, křehoučké. Už se také tě-
ším. Nějak mi dnes na motokrosu vyhládlo. A navíc − maso 
dává sílu, abych pozítří udržel řídítka!“

„Nebo myš u počítače.“ Popíchl jsem ho. „Slíbil´s mi 
článek do Revue.“

Připili jsme si na zdraví výborným červeným z Velkých 
Pavlovic. Ne nadarmo se říká, že zde červené umí. A pak jsme 
ochutnali vynikající Merlot z chilské vinice Anakena, ale to 
už u krbu, protože sluníčko zašlo a tak jak na jaře – rychle se 
ochladilo. Byl jsem rád, že jsem nemusel večer do Prahy, ješ-
tě více jsem své rozhodnutí chválil, když jsem se ráno kochal 
sluníčkem probírajícím se ranním oparem nad lesem.

A steak na smrkových šiškách? Prý jsem nebyl prv-
ní, kdo ho pochválil. Přece jenom by to byla ostuda, abych 
u Steinhauserů dostal horší než výborné masíčko! Vždyť už 
se řeznickému řemeslu věnují na Tišnovsku osmdesát a na 
Moravě přes sto třicet let!

Ing. František Kruntorád, CSc.
�

Výukové středisko na jatkách v Tišnově Není to krása, starat se o takového chlapíka?
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